*راﻫﻨﻤـﺎي ﭘﺮداﺧـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮑﯽ ﺷﻬﺮﯾـﻪ *
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ورود ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

 reg.tvu.ac.irﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ورود
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :
ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده  ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ :

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی آﯾﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دروس داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﻮ
ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دروس داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﺎي
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺮاز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪھﮑﺎر )ﺑﺪھﯽ ( ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر )ﻃﻠﺒﮑﺎری ( ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ) ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﮫﺮﯾﻪ ( ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪھﮑﺎری اﻗﺪام ﺷﻮد .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪھﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮم ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪھﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮم ﺟﺎری اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﮫﺮﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮم ﺟﺎري

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪھﮑﺎری را در ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ وارد ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  OKرا ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺒﻠﻎ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Cancelرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ :
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرﺗﮫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻠﻎ را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه

