
 ) بسمه تعالی(

 نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه

  :۹۹قابل توجه کلیه دانشجویان شهریه پرداز مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال 

 با توجه به ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی از طریق پورتال آموزشی دانشگاه برای دانشجویان

 شهریه پرداز، موارد ذیل را به استحضار می رساند : همچنین جهت اطالع از میزان شهریه به آدرس

 http://azad.aut.ac.ir/tuition-fees     .مراجعه نمایید 

 پرداخت شهریه بصورت اینترنتی با کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد.  

 قبل از پرداخت الکترونیکی باید رمز پویای کارت بانکی خود را فعال نموده باشید.  

 امکان پرداخت با کارت بانکی عضو شتاب سایر اشخاص نیز میسر می باشد.   

اطالعات مورد نیاز جهت پرداخت الکترونیکی شامل : شماره مندرج بر روی کارت، رمز پویای  

 .ای مندرج بر کارتتاریخ انقض و cvv2کارت ، شماره 

 فرآیند پرداخت شهریه از طریق پورتال بصورت الکترونیکی   

یا  Firefoxبهتر است از  aut.ac.ir (: ورود به سایت دانشگاه به آدرسمرحله اول 

Chrome برای ثبت نام استفاده نمایید(. 

 

 
 

 



 صفحهاز روی  ": ورود به پورتال آموزشی سامانه پورتال دانشگاه مرحله دوم 

 سایت(.

 : انتخاب پورتال:دسترسی دانشجویانمرحله سوم 

 

 

 : ورود نام کاربری و رمز عبور ومرحله چهارم 

 دانشجویانی که برای اولین بارحروف تصویر نام کاربری و رمز عبور 

 وارد پورتال شده اند، به شرح ذیل می باشد: 

 نام کاربری: شماره دانشجویی 

 رمز عبور: کد ملی 

 

 

 : ورود به بخش مالی پورتال آموزشیمرحله پنجم 

 یکی از گزینه های ستون سمت راست میز کار در پورتال( (

 

 

 
پوشه مالی  "که در صورتحساب کلی "بدهکاری دانشجو": پرداخت مبلغ مرحله ششم 

 .می گردد هدهمشا

 : کلیک روی گزینهمرحله هفتم 

 پرداخت بدهی ایجاد شده
 . 

 



 روبرو  کلیک بر روی گزینه

 

: اطالعات مورد نیاز کارت جهت انجام عملیات پرداخت اینترنتی را وارد نمایید. مرحله هشتم 

 توجه:

  در صورت مشاهده پیغامcertificate error  کلید ادامهyes  یاcontinue  را کلیک

 .کنید

  .در صورت مشاهده پیغام خطا و قطع تراکنش مراحل را با تأمل تکرار فرمایید 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "بدهکاری دانشجو"صفحه مالی جهت چک نمودن  نهم: مراجعه مجدد به مرحله 

 در جدول صورتحساب جزیی  بودن وضعیت "مجاز موقت"و نمایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توجه:

بدهی جهت پرداخت بخشی از بدهی بابت شهریه متغیر نیمسالهایی  پرداخت الکترونیکی آنالین بخشی ازگزینه 

که قبال ایجاد شده، می باشد و برای این منظور باید مبلغ واریزی بصورت دستی در کادر روبروی این گزینه وارد 

 و سپس گزینه انتخاب شود.

در  متغیر بصورت اقساطصرفا جهت پرداخت شهریه  پرداخت الکترونیکی آنالین بخشی از بدهیتذکر: گزینه 

 ۰۲آذر ماه و نیمسالهای دوم: حداکثر تا  ۰۲مدت زمان تعیین شده در هر نیمسال )نیمسالهای اول : حداکثر تا 

 خرداد ماه( می باشد.

 *نکات مهم *

  در صورت مشاهده هر گونه  "بخش مالی  "خواهشمند است ضمن بررسی اطالعات مندرج در پورتال آموزشی

پرداختها و واحدهای اخذ شده ، مراتب را به نحوه مقتضی به کارشناس مربوطه  اطالعات درج شده بامغایرت 

مر ما را در انجام هر چه بهتر امور مالی یاری ا خود اعالم نمائید شایان ذکر می باشد دقت نظر شما در این

 خواهد کرد. 

   ازدحام و قطعی در تراکنش( الکترونیکی بصورت خواهشمند است جهت پیشگیری از عواقب ناشی از پرداخت(

 تاریخهای تعیین شده، فرمایید. روزهای اول از ثبت نام و در اقدام به پرداخت شهریه قبل

  در صورت قطع تراکنش، مراحل را تکرار فرمایید و از تماس مکرر با مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه

 شلوغی خطوط تلفن منجر به اتالف وقت می گردد.  خودداری فرمایید زیرا احتمال

   ریال در هر مرحله از پرداخت الکترونیکی امکانپذیر می باشد،  5۲, ۲۲۲, ۲۲۲از آنجاییکه انتقال وجه حداکثر

ریال باشد، فرایند را مجددا تا تسویه حساب کامل تکرار   5۲, ۲۲۲, ۲۲۲در صورتیکه مبلغ شهریه بیش از 

 .ر است محدودیت زمانی برای این موضوع وجود نداردنمایید. الزم بذک

  ضمن اینکه کارشناسان این مرکز بصورت مستمر اقدام به کنترل وضعیت مالی دانشجویان در پورتال              

ناسان می باشد، با کارش "غیر مجاز"نیمسال وضعیت می نمایند، چنانچه مبلغ بدهی درپورتال صفر گردیده ولی 

 این مرکز تماس حاصل نمایید. 

   و صفر شدن مبلغ بدهی، در هنگام ثبت نام، صرف پیغام  ۹۹چنانچه بعد از پرداخت شهریه ثابت نیمسال اول

 گردید، با کارشناسان این مرکز تماس حاصل نمایید.  مشاهده "عدم پرداخت شهریه"

  ی از حساب شما کسر ولی در صفحه مالی ثبت نگردید، مراحل ذیل چناچه مبلغ واریزی بابت شهریه تحصیل

 را انجام دهید:

 ( چاپ صورتحساب مربوطه۱

 جهت تأیید (ساختمان فارابی دانشگاه 5( مراجعه به امور مالی دانشگاه )واقع در طبقه ۰ 

 ( مراجعه به کارشناس این مرکز جهت ثبت مشخصات پرداخت در پوشه مالی ۳



  بستانکاری دانشجو بیش از مبلغ شهریه ثابت، جهت مجاز نمودن وضعیت مالی با کارشناسان در صورت وجود

کلیه دانشجویان موظف به تسویه حساب کامل بوده و تقسیط شهریه تحت  -این مرکز تماس حاصل نمایید. 

 خودداری فرمایید.مرکز در این خصوص جدا  هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود، لذا از مراجعه و تماس با این

  ۲۰۱-4252۰445شماره تماس: 

  azad.aut.ac.irوب سایت: 

 azad.aut@aut.ac.irایمیل:

 :مشخصات کارشناسان مرکز

  425252۹2خانم شیروانی امور دانشجویان شهریه پرداز مقطع کارشناسی  -۱

  425252۹۳آقای شمس امور دانشجویان شهریه پرداز مقطع کارشناسی ارشد  -2

 425252۹5نم کریمی امور دانشجویان شهریه پرداز مقطع دکتری خا -3

با توجه به شرایط دور کاری و عدم حضور فیزیکی کارشناسان لطفا از مراجعه حضوری خودداری نموده و با شماره 

  support.aut.ac.ir   های فوق تماس گرفته یا درخواست خود را از طریق ارسال تیکت پشتیبانی در سامانه 

نمایید. لطفا مرکز آموزشهای آزاد را انتخاب نمایید و اطالعات تماس خود را همراه با درخواست ثبت کنید.  ثبت

 کارشناسان در اسرع وقت درخواست شما را بررسی و پاسخ می دهند.

 

 با آرزوی توفیق الهی

 مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 


