
 

 36-1335جذٍل شْزیِ  در هقطغ کارشٌاسی ارشذ ًاپیَستِ تزای دٍرُ ًَتت دٍم)شثاًِ( در سال تحصیلی        

 )کلیِ هثالغ تِ ریال هی تاشذ(

  

 گزٍُ آهَسشی
شْزیِ ثاتت ّز 

 ًیوسال

شْزیِ هتغیز ّز 

 ٍاحذ

 شْزیِ ّز ٍاحذ پایاى ًاهِ

 کارگاّی-آسهایشگاّی ًظزی  

  
 3,950,000 3,160,000 1,100,000 5,690,000 ػلَم اًساًی

  
 3,950,000 3,160,000 1,260,000 6,320,000 سایز گزٍّْا

شْزیِ درٍس ػولی )در صَرت ٍجَد در تزًاهِ آهَسشی( یك ٍ ًین تزاتز شْزیِ درٍس ًظزی هحاسثِ   

 هیگزدد.

  
        

در سهاى ثثت ًام ایٌتزًتی،  )شثاًِ( دٍرُ ًَتت دٍم ًاپیَستِ  ارشذکارشٌاسی هقطغ  ًیوسال اٍلپذیزفتِ شذگاى  -الف

ریال تزای سایز  000/000/13/-ریال تزای رشتِ ّای گزٍُ ػلَم اًساًی ٍ هثلغ  000/000/17/-هثلغ تایستی تِ تزتیة 

گلستاى تِ ػٌَاى پیش پزداخت تِ صَرت الکتزًٍیکی اس طزیق سیستن  تِ صَرت ػلی الحسابگزٍُ ّای آهَسشی 

 پزداخت ًوایٌذ.

توجه: مبلغ پشداختی به صوست علی الحساب می باشذ و مبلغ دقیق شهشیه پس اص پزیشش و انتصاب واحذ به صوست 

 دقیق مشخص خواهذ گشدیذ.

 )شثاًِ( دٍرُ ًَتت دٍم ًاپیَستِ  ارشذ کارشٌاسی هقطغ  )شزٍع کالس ّا اس تْوي هاُ(ًیوسال دٍمپذیزفتِ شذگاى  -ب

-ریال تزای رشتِ ّای گزٍُ ػلَم اًساًی ٍ هثلغ  000/630/5/-هثلغ در سهاى ثثت ًام ایٌتزًتی، تایستی تِ تزتیة 

تِ ػٌَاى پیش پزداخت تِ صَرت  اس تاتت شْزیِ ثاتت ًیوسالریال تزای سایز گزٍُ ّای آهَسشی  000/320/6/

 الکتزًٍیکی اس طزیق سیستن گلستاى پزداخت ًوایٌذ.

 

 :ریل توجه داشته باشنذبه نکات پزیشفته شذگان عضیض الصم است قبل اص  پشداخت شهشیه 

 

تِ استٌاد هقزرات اهَر هالی داًشگاُ، شْزیِ  پزداختی داًشجَیاى هٌصزف اس تحصیل تاسگزداًذُ ًوی شَد لذا  -1

 پذیزفتِ شذگاى گزاهی در سهاى پزداخت شْزیِ ًْایت دقت را تِ ػول آٍرًذ. 



 تاشذتاریخ اًقضاء  ٍ  cvv2رهش دٍم،  کِ دارای جْت پزداخت ایٌتزًتی  داشتي کارت تاًکی ػضَ شثکِ شتاب  -2

 السم هی تاشذ.

تا هزاجؼِ تِ خَدپزداس تاًك صادر کٌٌذُ کارت، تا اًتخاب ػولیات رهش، در قسوت تخصیص ٍ یا تغییز رهش دٍم  -3

 ییذ.هی تَاًیذ اقذام تِ فؼال ًوَدى رهش دٍم کارت ًوا

4- cvv2  در صَرتی کِ کارتی فاقذ سِ یا چْار رقوی هی تاشذ کِ پشت کارت درج گزدیذُ است ػذدی .cvv2  

 تاشذ، هی تَاًیذ تا هزاجؼِ تِ شؼثِ صادر کٌٌذُ کارت آى را اخذ ًواییذ.

شذ هی تَاًذ السم ًیست کارت تاًکی حتواً تِ ًام پذیزفتِ شذُ ٍ یا داًشجَ تاشذ تلکِ ّز کارتی کِ ػضَ شتاب تا -5

 هَرد استفادُ قزارگیزد.

سهاى هطلَب جْت پزداخت ایٌتزًتی سهاًی است کِ تاًك ّا تؼطیل است ٍ تزافیك  شثکِ تاًکی در پاییي تزیي  -6

 حذ خَد تاشذ در ایٌصَرت تزاکٌش تا هَفقیت اًجام هی پذیزد.

 


