
 دفترچه اقساطصدور کامل و یا حساب تسویهمراحل مورد نیاز جهت صدور

ابطال واست داًطجَیی ٍ ثبت آخشیي ٍضعیت تحصیلی ) فاسغ التحصیل، اًصشاف، اخشاج، اًتمالی ٍ  -1

 ...(  دس سیستن گلستاى .

واسبشی ٍ ولوِ عبَس  ًام( .bp.swf ستال داًطجَیی صٌذٍق سفاُ داًطجَیی بِ آدسس َهشاجعِ بِ پ -2

 دس هشتبِ اٍل ضواسُ هلی هی باضذ.(

 .ثبت آدسس هحل سىًَت داًطجَ دس ساهاًِ پَستال داًطجَیی  -3

پشداخت الساط هعَلِ ٍ دیش وشد هماطع لبل، دس صَست داضتي الساط هعَلِ ) ٍیژُ هماطع  -4

 .ستال داًطجَیی َتحصیالت تىویلی( دس ساهاًِ پ

ٍام ووه ّضیٌِ استفادُ ًوَدُ اًذ دسهشحلِ اٍل  )داًطجَیاًی وِ اص.ُتسَیِ حساب با اداسُ خَابگا -5

 حتوا بایذ با اداسُ خَابگاُ ّا تسَیِ ًوایٌذ.(

 داضتي آدسس ٍ ضواسُ تلفي ضاهي الضاهی است.  -6

دسصذ جْت پشداخت دس ساهاًِ  11دس صَست دسخَاست تمسیط پس اصاًجام هشاحل فَق فیص  -7

لزا داًطجَ الصم است جْت صذٍس دفتشچِ الساط بِ آدسس پَستال داًطجَیی فعال هی گشدد.

دسصذ  11سا اًتخاب ٍ هبلػ  %11 پَستال هشاجعِ ٍ دس لسوت  )پشداخت دفتشچِ ٍ فیص( گضیٌِ فیص

 سا بپشداصد.

دس سیستن گلستاى پس  پس اص صذٍس دفتشچِ الساط دس پَستال داًطجَیی بِ ًىتِ ریل تَجِ ًوایٌذ -8

سیستن گلستاى( ٍضعیت تاییذ دسیافت  15111ِ الساط، دس ) پشداصش اص هطاّذُ هطخصات دفتشچ

دفتشچِ سا بِ گضیٌِ بلِ تغییش دادُ ٍ پس اص اعوال تغییشات جْت دسیافت هذاسن با اداسُ آهَصش 

 ّواٌّگی  ًواییذ.

 : پشداخت الساط بصَست الىتشًٍیىی ٍ اص طشیك پَستال داًطجَیی اًجام گیشد.نکته 

فیص ولی فعال هی گشدد. داًطجَ اص ( 1-5)پس اص هشاحل فَق دس صَست دسخَاست تسَیِ واهل  -9

)پشداخت دفتشچِ ٍ فیص(گضیٌِ فیص سا اًتخاب ٍ هبلػ سا  تطشیك پَستال داًطجَیی دس لسو

 .پشداخت هی ًوایذ

ٍ  ًىتِ: پس اص پشداخت ول بذّی جْت صذٍس تسَیِ، گضیٌِ تسَیِ حساب سا اًتخاب ًوَدُ-11

پس اص ٍسٍد ضواسُ ّوشاُ دووِ ثبت دسخَاست تسَیِ حساب وِ صیشآى فعال هی گشدد ولیه  

 ًوایٌذ.

 آهَصضی سٌَات هجَص اص داًطگاُ همشسات طبك وِ داًطجَیاًی ٍام باصپشداخت دٍسُ ضشٍع-11

 هذت بِ ًاپیَستِ اسضذ واسضٌاسی ٍ ًاپیَستِ واسضٌاسی واسداًی، هماطع دس ًوایٌذ هی استفادُ هاصاد



تحصیلی، هی  ًیوسال 11 هذت بِ ًاپیَستِ تخصصی دوتشای ٍ پیَستِ تحصیلی،واسضٌاسی ًیوسال 6

 باضذ

تواس حاصل  33912433ٍ  131-33912412ضواسُ ّای   ادس صَست ًیاص بِ تواس تلفٌی ب-12

 فشهاییذ.


