) بسمه تعالي (

نحوه پرداخت الكترونيكى شهريه

قابل توجه كليه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري ورودي سال :٩٥

با توجه به ايجاد امكان پرداخت الكترونيكي از طريق پورتال آموزشي دانشگاه براي دانشجويان شهريه پرداز ،موارد ذيل

را به استحضار مي رساند :

پرداخت شهريه بصورت اينترنتي با كارتهاي بانكي عضو شتاب امكان پذير مي باشد.

قبل از پرداخت الكترونيكي بايد رمز دوم كارت را از طريق يكي از دستگاههاي خودپرداز عضو شتاب دريافت نماييد.

امكان پرداخت با كارت بانكي عضو شتاب ساير اشخاص نيز ميسر مي باشد.

اطﻼعات مورد نياز جهت پرداخت الكترونيكي شامل  :شماره مندرج بر روي كارت ،رمز دوم كارت ،شماره  cvv2و

تاريخ انقضاي مندرج بر كارت.

فرآيند پرداخت شهريه از طريق پورتال بصورت الكترونيكي

 مرحله اول :ورود به سايت دانشگاه به آدرس ) www.aut.ac.irبهتر است از  Firefoxيا  Chromeبراي ثبت
نام استفاده نماييد(.

 مرحله دوم :ورود به پورتال آموزشي

)انتخاب "سامانه پورتال دانشگاه" از روي صفحه
سايت(.

 مرحله سوم :انتخاب يكي از گزينه هاي روبرو
 مرحله چهارم :ورود نام كاربري و رمز عبور و
حروف تصوير

نام كاربري و رمز عبور دانشجوياني كه براي اولين بار وارد
پورتال شده اند ،به شرح ذيل مي باشد:

نام كاربري :شماره دانشجويي

رمز عبور :كد ملي

 مرحله پنجم :ورود به بخش مالي پورتال آموزشي

)يكي از گزينه هاي ستون سمت راست ميزكار در پورتال(

 مرحله ششم :پرداخت مبلغ "بدهكاري دانشجو" كه در "صورتحساب كلي" پوشه مالي مشاهده مي گردد .براي
اين منظور بايد گزينه پرداخت الكترونيكي آنﻼين بدهي ايجاد شده انتخاب گردد.
 مرحله هفتم :كليك روي گزينه
" پرداخت مبلغ " ...

 مرحله هشتم :اطﻼعات مورد نياز كارت جهت انجام عمليات پرداخت اينترنتي را وارد نماييد.

توجه:

 در صورت مشاهده پيغام  certificate errorكليد ادامه  yesيا  continueرا كليك كنيد.
 در صورت مشاهده پيغام خطا و قطع تراكنش مراحل را با تأمل تكرار فرماييد.

 مرحله نهم :مراجعه مجدد به

صفحه مالي جهت چك نمودن

"بدهكاري دانشجو" و نمايش
"مجاز موقت" بودن وضعيت

در جدول صورتحساب جزيي

توجه:

ﻼ
گزينه پرداخت الكترونيكي آنﻼين بخشي از بدهي جهت پرداخت بخشي از بدهي بابت شهريه متغير نيمسالهايي كه قب ً

ايجاد شده ،مي باشد و براي اين منظور بايد مبلغ واريزي بصورت دستي در كادر روبروي اين گزينه وارد و سپس گزينه

انتخاب شود.

تذكر :گزينه پرداخت الكترونيكي آنﻼين بخشي از بدهي صرفاً جهت پرداخت شهريه متغير بصورت اقساط در مدت زمان

تعيين شده در هر نيمسال )نيمسالهاي اول  :حداكثر تا  ١٥آذر ماه و نيمسالهاي دوم :حداكثر تا  ١٥خرداد ماه( مي باشد.
* نكات مهم *

 از آنجاييكه هدف از پرداخت الكترونيكي جلوگيري از اتﻼف وقت و كاهش تردد مي باشد خواهشمنداست از واريز فيش جداً خودداري فرماييد.
 خواهشمند است ضمن بررسي اطﻼعات مندرج در پورتال آموزشي " بخش مالي " در صورت مشاهده هر گونه مغايرت اطﻼعات درج شده با
پرداختها و واحدهاي اخذ شده  ،مراتب را به نحوه مقتضي به كارشناس مربوطه خود اعﻼم نمائيد شايان ذكر مي باشد دقت نظر شما در اين
امر ما را در انجام هر چه بهتر امور مالي ياري خواهد كرد.
 خواهشمنداست جهت پيشگيري از عواقب ناشي از پرداخت بصورت الكترونيكي )ازدحام و قطعي در تراكنش( اقدام به پرداخت شهريه قبل
از ثبت نام و در روزهاي اول تاريخهاي تعيين شده ،فرماييد.
 در صورت قطع تراكنش ،مراحل را تكرار فرماييد و از تماس مكرر با مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه خودداري فرماييد زيرا احتمال
شلوغي خطوط تلفن منجربه اتﻼف وقت مي گردد.

 از آنجاييكه انتقال وجه حداكثر  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريال در هر مرحله از پرداخت الكترونيكي امكانپذير مي باشد ،درصورتيكه مبلغ شهريه بيش
از  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريال باشد ،فرايند را مجدداً تا تسويه حساب كامل تكرار نماييد .ﻻزم بذكراست محدوديت زماني براي اين موضوع وجود
ندارد.
 ضمن اينكه كارشناسان اين مركز بصورت مستمر اقدام به كنترل وضعيت مالي دانشجويان در پورتال مي نمايند ،چنانچه مبلغ بدهي در
پورتال صفر گرديده ولي وضعيت نيمسال "غيرمجاز" مي باشد ،با كارشناسان اين مركز تماس حاصل نماييد.
 چنانچه بعد از پرداخت شهريه ثابت نيمسال اول  ٩٥و صفر شدن مبلغ بدهي ،در هنگام ثبت نام ،صرفاً پيغام "عدم پرداخت شهريه" مشاهده
گرديد ،با كارشناسان اين مركز تماس حاصل نماييد.
 چناچه مبلغ واريزي بابت شهريه تحصيلي از حساب شما كسر ولي در صفحه مالي ثبت نگرديد ،مراحل ذيل را انجام دهيد:
 (1چاپ صورتحساب مربوطه
 (2مراجعه به امور مالي دانشگاه )واقع در طبقه  ٥ساختمان فارابي دانشگاه( جهت تأييد
 (3مراجعه به كارشناس اين مركز جهت ثبت مشخصات پرداخت در پوشه مالي

 درصورت وجود بستانكاري دانشجو بيش از مبلغ شهريه ثابت ،جهت مجاز نمودن وضعيت مالي با كارشناسان اين مركز تماس حاصل نماييد.
 كليه دانشجويان موظف به تسويه حساب كامل بوده و تقسيط شهريه تحت هيچ شرايطي امكانپذير نخواهد بود ،لذا از مراجعه و تماس با اين
مركز در اين خصوص جداً خودداري فرماييد.

با آرزوي توفيق الهي

مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه صنعتي اميركبير

