راهنمای نحوه پرداخت شهریه دانشجویان به صورت الکترونیکی )پردازش (15450

اطال عات ضروری جهت پرداخت الکترونیکی :
ضروری است پیش از اقدام به پرداخت الکترونیکی اطالعات ذیل از کارت مورد استفاده در دسترس باشد.
 )1شماره کارت شماره  12رقمی که بر روی کلیه کارتهای بانکی حک شده است.
 )2رمز اینترنتی کارت/رمز دوم /رمز پویا جهت دریافت رمز اینترنتی مربوط به کارت خود می بایستتت تنها با
مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز )(ATMبانک صتتتتتتادرکننده کارتا اطالعات الزم را به راحتی دریافت
نمایید.
 )3کد ( cvv2در صتورتیکه شتماره  3یا  4رقمی  cvv2در پشتت یا روی کارت شتتام مورد استتفاده شتما حک
نشتتده استتت با مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز ) (ATMبانک صتتادرکننده کارتا اطالعات الزم را به
راحتی دریافت نمایید).
 )4تاریخ انقضاء کارت

پرداخت شهریه :
 -1پس از ورود به صتتتتفحه کاربر از منوی شموزش  شتتتتهریه  پرداختهای الکترونیکی دانشتتتتجو را کلیک
نمایید تا صفحه مورد نظر باز شود.

 -2در قستتمت وضتتعیتا کل بدهی دانشتتجو را نشتتان میدهد دانشتتجویان با توجه به بدهی خود الزم استتت
مبلغی را که میخواهند پرداخت نمایند در قستتتتمت مبلد پرداختی به ریای تایو نموده و ستتتتیس بر روی
شیکن بانک تجارت کلیک نمایند تا وارد صفحه بانک شوند.

 -3ستتیستتتد بعد از نمایش مقدار پرداختی اتوماتیک وارد ستتامانه پرداخت اینترنتی بانک میشتتود و صتتفحه
زیر نمایش می یابد .پس از پر نمودن اطالعات خواستتتتتته شتتتتتده با کلیک روی پرداخت عملیات پرداخت
انجام میگیرد.
*دانشتتتتتجویان دقت نمایند که مبلد پرداختی نمایش داده شتتتتتده در صتتتتتفحه با مبلغی که در ابتدا تایو
نموده برابر باشد.
*همچنین با فشتتتردن دکمه دریافت رمز پویا در صتتتورت فعای بودن ا رمز دوم برای شتتتماره موبایلی که بر
روی حسام و کارت بانکی خود در بانک ثبت نموده اید اپیامک می گردد در غیر اینصورت رمز دوم پویا را
از نرم افزار موبایل بانک خود دریافت نمایید.
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بتا کلیتک بر روی دکمته پرداختت

صتتتتتتفحته زیر ظتاهر می گردد کته شتتتتتمتاره پیگیری و مبلد را نمتایش

میدهد .با کلیک بر روی بازگشتت به ستیستتد گلستتانا صتفحه مربوطه بستته و وارد ستایت گلستتان می
شوید.

 -5در صتورت موف

بودن تراکنش و ثبت در ستامانه گلستتان یک ردیب به صتورت شتکل زیر اضتافه می گردد

که مبلد و موفقیت تراکنش را نمایش می دهد.

 -6ستامانه گلستتان در ستاعت  23:59بامداد همان روز پرداختا برای دانشتجو باز می گردد .در صتورت نیاز
بته بتاز شتتتتتتدن ستتتتتتامتانته گلستتتتتتتان زودتر از ستتتتتتاعتت مت کور ا شتتتتتمتاره دانشتتتتتتجویی خود را بته ایمیتل
 golestan@bam.ac.irبا موضوع پرداخت شهریه ارسای نمایید.

امور شهریه

