راهنمای نحوه پرداخت شهریه دانشجویان به صورت الکترونیکی
اطالعات ضروری جهت پرداخت الکترونیکی
ضروری است پیش از اقدام به پرداخت الکترونیکی اطالعات ذیل از کارت مورد استفاده در دسترس باشد.
 .1شماره کارت (شماره  11رقمی که بر روی کلیه کارتهای بانکی حک شده است)
 .2رمز اینترنتی کارت/رمز دوم (جهت دریافت رمز اینترنتی مربوط به کارت خود میبایست تنها با مراجعه به یکی از پایانههای
خودپرداز( )ATMبانک صادرکننده کارت ،اطالعات الزم را به راحتی دریافت نمایید).
 .3کد ( cvv2در صورتیکه شماره  3یا  4رقمی  cvv2در پشت یا روی کارت شتاب مورد استفاده شما حک نشده است با مراجعه به
یکی از پایانههای خودپرداز( )ATMبانک صادرکننده کارت ،اطالعات الزم را به راحتی دریافت نمایید).
 .4تاریخ انقضاء کارت

پرداخت شهریه:
 .1پس از ورود به صفحه کاربر از منوی آموزش  شهریه  پرداختهای الکترونیکی دانشجو را کلیک نمایید تا صفحه مورد نظر باز
شود.

 .2در قسمت وضعیت شهریه کل بدهی دانشجو را نشان می دهد دانشجویان با توجه به بدهی خود الزم است مبلغی را که
می خواهند پرداخت نمایند در قسمت مبلغ پرداختی به ریال تایپ نموده و سپس بر روی آیکن بانک (تجارت یا ملی) کلیک
نمایند تا وارد صفحه بانک شوند.

 .3سیستم بعد از نمایش مقدار پرداختی اتوماتیک وارد سامانه پرداخت اینترنتی بانک میشود و صفحه زیر نمایش مییابد .پس از پر
نمودن اطالعات خواسته شده با کلیک روی پرداخت عملیات پرداخت انجام میگیرد.


دانشجویان دقت نمایند که مبلغ پرداختی پایین صفحه با مبلغی که در ابتدا تایپ نموده برابر باشد.

 .4با کلیک بر روی کلید پرداخت وارد صفحهای می شوید که در واقع تایید پرداخت با مشخصات کارت شما میباشد .در صورتیکه
اطالعات نمایش داده شده اشتباه باشد با کلیک بر روی ویرایش میتوانید اطالعات را اصالح نمایید .در غیر اینصورت بر روی تایید
کلیک نمایید.

 .5با کلیک بر روی کلید تایید صفحه زیر نمایش مییابد که شماره پیگیری و مبلغ را نمایش میدهد .با کلیک بر روی بازگشت به
سیستم گلستان صفحه مربوطه بسته و وارد سایت گلستان می شوید.

