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اطالعیه م ما ی رد وص ا خاب و حد سال اول 97-98
 برای سهولت در انتخاب واحد و جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی پیشنهاد میشود ،قبل از شروع انتخاب واحد و
حداکثر تا تاریخ  97/60/51شهریه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.
 دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه متغیر پیش از شروع انتخاب واحد و حداکثر از تاریخ  97 /60/56تا97/60/51
طبق اطالعیه تقسیط شهریه (اطالعیه صفحه ذیل)چک های خود را به واحد مالی دانشجویی ارائه نمایند.
 به دلیل زمان بر بودن مراحل ثبت چک امکان تقسیط و ثبت چک در روز های انتخاب واحد وجود ندارد.

اطالعیه تقسیط شهریه و شرح فرآیند آن
کپی از چک (پشت و رو) و
مراجعه حضوری به بانک معرفی

تحویل رسید بانکی و

ثبت چک در بانک و

کپی چک به کارشناسان

شده از سوی کارشناسان

دریافت رسید بانکی

مالی

تایید و مهر چک توسط

قبول شرایط

کارشناسان مالی

مطالعه شرایط تقسیط

شروع

شهریه متغیر

فرآیند

دانشجویی

تقسیط

-5دانشجو بدهی قبلی نداشته باشد.
-2دانشجو در دانشگاه سابقه چک برگشتی نداشته باشد.

ثبت چک در سیستم مالی
دانشجو

-3چک معتبر باشد و سابقه برگشتی نداشته باشد.
-4چک ارائه شده باید در وجه دانشگاه رجاء باشد.

تاریخ سررسید چکهای نیمسال دوم 79-79
7931/20/02

31/21/02

31/20/02

31/23/02

شرایط تقسیط
شهریه متغیر

-1چک قلم خوردگی نداشته باشد.
 -0چک مورد تایید امور مالی دانشجویان قرار گیرد و
توسط امور مالی مهر شود.
-7چک مهر شده به بانک تحویل و رسید بانکی به

دانشگاه ارائه شود.

تقویم مالی نیمسال اول تحصیلی 79-79

پرداخت شهریه ثابت به صورت الکترونیکی

شروع

پایان

97 /60 /61

روز انتخاب واحد

تحویل چک در صورت تقاضای تقسیط شهریه متغیر(پس از
97 /60 /56

97 /60/23

پرداخت شهریه ثابت)
تعیین وضعیت مالی جهت ثبت نهایی انتخاب واحد
تاییدیه مالی جهت دریافت کارت آزمون

روز انتخاب واحد

97/60/27

97/69/57

97/69/36

تاریخ سررسید چکهای نیمسال اول 79-79
(جهت متقاضیان تقسیط شهریه)
31/20/02

30/21/02

31/20/02

31/23/02

