نحوه ی پرداخت شهریه دانشجویی نیمسال دوم98-97
دانشجویان محترم می بایست تا قبل از شروع انتخاب واحد جهت واریز شهریه در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی
ناپیوسته نقدا مبلغ 11/500/000ریال بصورت علی الحساب فقط اینترنتی واریز و یا بصورت اقساط مقاطع کاردانی و کارشناسی
پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مبلغ  4/000/000ریال را نقد فقط اینترنتی و الباقی را طی سه فقره چک به مبلغ 2/500/000
ریال به تاریخ  1398/01/20و 1398/02/20و 1398/03/20به امور مالی موسسه تحویل دهند .و تسویه مابقی حساب شهریه
در صورت بدهی تا زمان امتحانات (تحویل کارت ورود به جلسه )دانشجویان فرصت دارند
در مقطع کارشناسی ارشد نقدا مبلغ  18/000/000ریال بصورت علی الحساب فقط اینترنتی واریزگرددویا بصورت اقساط مبلغ
 6/000/000ریال را نقد فقط اینترنتی واریزو الباقی را طی سه فقره چک به مبلغ  4/000/000ریال به تاریخ  1398/01/20و
 1398/02/20و1398/03/20به امور مالی موسسه تحویل دهند تا امکان انتخاب واحد اینترنتی برای آنها فعال شود .و تسویه مابقی
حساب شهریه در صورت بدهی تا زمان امتحانات (تحویل کارت ورود به جلسه )دانشجویان فرصت دارند .چکهای پرداختی فقط چک
صیاد باشد واز قبول چک غیر صیاد شهرستانها و حواله موسسات مالی اعتباری و سفته معذوریم

***توجه :ارقام فوق تا زمان حذف واضافه بصورت علی الحساب می باشد که
بعداز بازه حذف واضافه قطعی می گردد.
*** امکان پرداخت اینترنتی شهریه از طریق آدرس 94.183.217.211میسر می باشد)edu.sobhan.ac.ir(.
راهنمای پرداخت آنالین شهریه (اینترنتی) :
دانشجویان محترم می توانند پس از ورود به آدرس  94.183.217.211در سمت راست قسمت مالی کلیک کرده و گزینه پرداخت آنالین را
انتخاب نموده ،سپس میزان حداقل پرداختی را در قسمت مربوطه وارد نموده و گزینه پرداخت را کلیک نمایید ،پس از وارد شدن در صفحه ی
بعدی اطالعات خواسته شده را وارد نموده و پس از تایید ،شهریه به حساب واریز می گردد.
اطالعات زیر برای پرداخت آنالین شهریه ضروری می باشد :
 )1شماره  16رقمی روی کارت عضو شتاب
 )2داشتن رمز دوم
 )3شماره  cvv2روی کارت
*** الزم به ذکر است برای مبالغ کمتر از مبلغ قید شده سایت برای انتخاب
واحد باز نمی گردد.
***مبلغ قید شده بدون بدهی قبلی است ودر صورت بدهی قبلی حتما مبلغ بدهی
تسویه گردد
فقط بصورت اینترنتی واریز کنند وفقط
دانشجویان محترم مبالغ نقدی را
برای ارائه چکها تا قبل از 97/11/13به امور مالی مراجعه فرمایند

