به سیستم ثبت نام اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس خوش آمدید.

نحوه پرداخت اینترنتی شهریه :

 -1ثبت نام صرفاً از طریق اینترنت امکان پذیر است.
 -2دانشجویان جدیدالورود بعد از تشکیل پرونده آموزشی جهت واحد گیری الزم است نسبت به واریز علی
الحساب های تعیین شده به حساب دانشگاه به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
 -3پرداخت شهریه صرفاً به صورت اینترنتی می باشد  ،لذا از واریز وجه ثبت نام به صورت فیش بانکی جداً
خودداری نمایید .در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
 -4برای پرداخت شهریه به صورت اینترنتی نیاز به کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب و دریافت رمز
دوم از دستگاه خودپرداز ( )ATMبانک صادر کننده کارت خواهید داشت.
دانشجوی گرامی ،
برای استفاده از سیستم ثبتنام اینترنتی به موارد زیر توجه نمائید:
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 -1نام کاربری:
نام کاربری  ،شماره دانشجوئی میباشد که قبال روی برگههای انتخاب واحد درج گریده است.
 -2رمز عبور:
رمز عبور ،شمارهشناسنامه بوده که بهتر است پس از ورود به سیستم تغییر نماید و رمز عبور جدید الزاما
بایستی  8رقم باشد .ضمنا مسئولیت حفظ و نگه داری آن به عهده دانشجو است.
 -3متن داخل کادر را وارد نمائید:

اعداد را داخل کادر خالی وارد نمائید
 -4نوع کاربری:
نوع کاربری که از سه قسمت تشکیل شده  -1:دانشجو  -2استاد  -3کارمند
دانشجو می تواند فقط گزینه دانشجو را انتخاب نماید.
 -5گزینه ورود به سیستم:
بعداز انتخاب و تکمیل کردن مراحل باال (نام کاربری و رمزز عبزور و مزتن داخزل کزادر ) گزینزه "ورود بهه
سیستم" را انتخاب نمائید.
 -6دانشجوی میهمان:
دانشجویان میهمان می توانند جهت اطالع از تقویم آموزشی واحد های ارائه شده توسط این واحد دانشگاهی
باانتخاب گزینه دانشجوی میهمان وارد سایت دانشگاه شوند .و نیازی به نام کاربری و رمز عبور نمی باشد.

صفحه آموزشی خود را مشاهده خواهید کرد صفحه اصلی شامل پیام های عمومی و پیام های شخصی
می باشد

تذکر :دقت نمایید در ترم اول دروسی که به شما معرفی شده اند انتخاب نمایید در غیر این صورت
مسولیت آن به عهده دانشجو میباشد و دروس شما حذف میکردد.

مراحل انتخاب واحد

بر روی گزینه انتخاب واحد کليک نمائيد

در صورت نداشتن مشخصه درس خود همانند شکل زیر با انتخاب گزینه لیست دروس ارائه شده به لیست
دروس ارائه شده خود دسترسی داشته باشید.

نکته مهم :دروس را يک به یک انتخاب و ثبت نماييد تا با مشکلي مواجه نشويد .اگرر دکمره ثبرت نهرايي را بزنيرد
دروس شما ثبت ميگردد ولي قادر به تغيير دروس خود نميباشد.
سپس صرحهه ييرر را مشرا دي مري نماييرد و برا انتخراب نرا درس و يدن گزینره ثبرت درس دروس شرما انتخراب
ميشود.

درصورت داشتن مشخصه درس خود مانند شکل زیر با وارد کردن مشخصه درس گزینه ثبت دروس را کلیک
نماید تا درس شما ثبت گردد

مراحل پرداخت شهریه به صورت اینترنتی :

مرحله اول:
 -1فعال نمودن رمز دوم کارت های عضو شتاب ضروری است  .به این صورت که با مراجعه به یکی از
خودپردازهای بانک و انتخاب رمز  ،در قسمت تخصیص یا تغییر رمز دوم  ،نسبت به انتخاب رمز دوم اقدام
نمایید.
 -2یکی دیگر از موارد مورد نیاز جهت پرداخت اینترنتی شهریه کد  CVV2می باشد .کد  CVV2یک
عدد سه یا چهار رقمی است که پشت کارت ویا در جلوی کارت عابر حک شده است .
 -3الزم به ذکر است چنانچه کارتی فاقد این کد باشد ،دانشجویان می توانند با مراجعه به شعبه صادر کننده
کارت  ،کد را اخذ نمایند .

توصيه

ای الي :

 -1آیا کارت عابر بانک باید به نام فرد دانشجو باشد؟ خیر  ،نیازی نیست و کارت می تواند به نام هر شخصی
باشد ولی پرداخت بایستی صرفاً از درگاه پورتال ثبت نام دانشجو صورت پذیرد.
 -2توصیه می شود دانشجویان چند روز قبل از انتخاب واحد اقدام به پرداخت شهریه از طریق اینترنت
نمایند تا در روز های ثبت نام با ترافیک شبکه اینترنت و قطعی آن مواجه نشوند.
 -3بهترین زمان برای پرداخت اینترنتی بعد از تعطیلی بانک ها و بهترین زمان پرداخت بین ساعت  11شب
تا  6صبح می باشد که ترافیک شبکه در پایین ترین حد ممکن است.
 -4آیا با سایر کارت های عضو شتاب می توان پرداخت کرد؟بله ،با کلیه کارتهای عضو شتاب می توان
پرداخت کرد.
 -5در صورتی که منو های پورتال شما باز نشد ازمرورگر موزیال )google) , (Mozila firefox
 (chromeاستفاده نمائید.

را نمای پرداخت الکترونيک شهریه:

بعد از انتخاب و تکمیل کردن مراحل ( نام کاربری و رمز عبور و وارد کردن متن تصویر ) پس از از کلیک
برروی گزینه "ورود به سیستم" صفحه آموزشی خود را مشاهده خواهید کرد .
برای انجام پرداخت الکترونیکی مطابق شکل زیر :
با انتخاب گزینه امورمالی و بعد اي انتخاب پرداخت الکترونيکی وارد صحهه پرداخت شهریه می شوید

 -1مبلع مورد نظر برای پرداخت شهریه دانشجو رادراین قسمت وارد می نمایید.
درگاه های بانک ملی و ملت برای پرداخت شهریه باز می باشد در صورتی که کارتهای به جز بانک های ملزی
یا ملت دارید شما می توانید پرداخت شهریه را انجام دهید.
 -2بازگشت به پرتال دانشجویان می توانند برای برگشت به صفحه قبل خود از این گزینه استفاده نمایند.
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2

در این تصویر دانشجو بعد از وارد کردن مبلغ شهریه بانک مورد نظر را انتخاب کرده بعد از آن وارد درگاه
پرداخت الکترونیکی می شوید که شامل ( شماره دانشجوی نام و نام خانوادگی مبلغ پرداخت و در گاه
انتخاب شده می باشد) که با کلیک روی گزینه اتصال به درگاه پرداخت بانک مورد نظر وارد صفحه بانک
انتخابی می شوید

1

2
3
4

5
6

در ادامه به بررسی تک تک این پارامترها می پردازیم:
 -1شماري  11رقمی درج شدي بر روی کارت

این شماره در کارت همه بانک ها ،بر روی کارت درج شده است .نمونه شماره کارت درج شده بر روی کارت
های بانک ملی در عکس زیر آمده است.

 -2رمز خرید اینترنتی یا رمز دو

رمز خرید اینترنتی ،با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز  ATMوارد می نمائید متفاوت
می باشد .حتی این رمز با رمز اینترنت بانک که حساب خود را از طریق اینترنت چک می کنید ،نیز متفاوت
است.
در اکثر بانک ها زمانی که کارت خود را تحویل می گیرید ،رمز خرید اینترنتی ندارید .برای فعال کردن رمز
خرید اینترنتی یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
 -1اکثر بانک ها امکان تعریف رمز خرید اینترنتی را در دستگاههای  ATMخود قرار داده اند .به دستگاه
خودپرداز بانک خود مراجعه کنید .کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید .در بخش
رمز دوم یا رمز اینترنتی ،رمز خود را تعریف کنید.
 -2به شعبه بانک خود مراجعه کنید و درخواست رمز خرید اینترنتی

نمایید.

 -3کد CVV2

کد  CVV2به صورت یک عدد 3رقمی (و به ندرت 4رقمی) مانند شمارۀ 16رقمی حک شده روی کارت ،بر
روی اکثر کارت ها حک شده است .مثالً روی کارت های بانک های ملت ،صادرات ،پاسارگاد ،سامان ،پارسیان
و ...به صورت یک عدد 3رقمی حک شده است .یا در برخی کارت های بانک ملی  4رقمی است و عکس آن را
در زیر مشاهده می نمایید.

در برخی کارت های بانک تجارت ،کد  CVV2به صورت رقم  11 ،11و  11بعد از 16رقم شماره کارت حک
شده است.
 -4تاریخ انقضاء
تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارت های بانکی حک شده است .اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد،
نگران نباشید .از عدد  12به جای ماه و از  11به جای سال انقضای کارت استفاده نمایید.

 -5آدرس ایمیل
در صورت تمایل میتوانید ایمیل خود را وارد نمائید
 -1متن تصویر را وارد نمایید
متن داخل کادر را در کادر خالی جایگزین نمائید نمائید

 -7گزینه پرداخت را کلیک نمائید
-8جهت اطمینان از پرداخت شهریه و واریز به حساب دانشگاه به قسمت پیگیری پرداخت الکترونیکی
رفته و از موفقیت آمیز بودن تراکنش اطمینان حاصل نمایید.
 -9چنانچه پرداخت شما با موفقیت انجام شود صفحه ای به شما نمایش داده می شود که حاوی اطالعات
پرداختی شماست .این اطالعات را یادداشت نموده و نزد خود نگاه دارید سپس کلید "تایید پرداخت" را فشار
دهید .ولی در صورتی که پیغام "بانک ناموفق "درج شد  ،باید کل عملیات را مجدداً انجام دهید.
پرداخت شهریره فقط اي طریق الکترونيکری و اینترنتی امکان پذیرر است

مشکالت احتمالی پرداخت اینترنتی
سیستم پرداخت اینترنتی توسط بانک های عامل به گونه ای طراحی شده است که هم ایمن باشد و هم ساده
و کمترین نیاز به راهنمایی را برای دانشجو ایجاد نماید .اما با این وجود برخی اوقات ممکن است مسائلی در
هنگام پرداخت اینترنتی شهریه به وقوع بپیوندد.
مثالً ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود.
معموالً بدترین حالتی که ممکن است به وقوع بپیوندد این است که پول از حساب شما کسر شود ،ولی به
حساب دانشگاه آزاد اسالمی واحد واریز نشود .اما نگران نباشید .در این حالت معموالً پول شما در حساب
های حد واسط بانک است.
نهایتاً خود بانک می باید مغایرت ها را رفع کند .منتظر بمانید و اگر تا  41ساعت پول به حسابتان برگشت
نخورد ،آنگاه با پشتیبانی بانک عامل پرداخت اینترنتی (بانک ملی) تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود.

