
 بسمه تعالی                                 

 

 

 

 پردیس خودگردان  1401 ورودی  دانشجویانقابل توجه 

 شریف صنعتی دانشگاه 

 شهریه ثابت پرداخت نحوه 

 پییردیخ دییددنردان داه یی اه  1401-1402  تحصییی    سییا   کارشناسیی   دوره  در  شماش  پذیر  مناسبت  به  تبریک   عرض  ضمن

از قبیی  را ریا   167.398.800به مب غ  ثابت شهریهالزم است ک یه داه جدیان پذیرفته شده رساهد  م اطالع  شریف، به  صنعت 

جهییت   نرامیی   داه ییجدیان  .واریز همایند  https://pay.edu.sharif.edu  از طریق لینک مدارک  زمان پذیرش و بارنذاری  

 بییه ه ییاه   شهماه  که اطالعیهه بییه میی  تداهنیید  1140-2140سییا  تحصییی   م ییده یییای  و ز جدو  شییهریهاطالع ا

tic.sharif.edu  مبییالغ مابییه التوییاو   مسییتندا     بررس برای داه جدیان م مد  م ده یای شهریه، بعد از    .همایند  مراجعه

 شدد.هکاری ای ان لحاظ م ب بستادر حساواریزی 

در وبسییایت پییردیخ  از مندی حسابداری داه ییجدی  "پردادت شهریه"ورود به ساماهه   با  تداهیدشهریه ثابت م     جهت پردادت

بییه مییدارد زیییر قب  از ورود به ساماهه پردادت لذا  .دیهمایپردادت شهریه ثابت )مطابق با راینمای پردادت( اقدام به   دددنردان

 جه فرمایید.تد

 .حاص  همایید  اطمینان ک  دددکار  باه  )رمز یکبار مصرف (  بددن رمز پدیا   فعاهسبت به  .1

 ادیییییذ شیییییماره داه یییییجدی  از سیییییاماهه شمیییییدزش داه ییییی اه صییییینعت  شیییییریف بیییییه ه یییییاه  .2

https://edu.sharif.edu/getstudentid   
رمییز عبییدر بییه و    "شماره داه ییجدی "  https://pay.edu.sharif.edu  پردادتبه ساماهه    برای ورود  هام کاربری .3

محترم، در اولین فرصییت هسییبت بییه تمییییر رمییز  داه جدیانشایسته است  .باشد  م   "شماره م  "فرض  صدر  پیش  

   .عبدر در سیستم پردادت اقدام همایند

4.  

 واریییزی ماره یک( ارائه نردد، ما به التواو  مب غندات  دردصدص شمد  در مدارد کایش شهریه )وفق جدو  شتچناهچه مس*   .5

 با شهریه تعیین شده به عندان بستاهکاری داه جد در یمین هیمسا  لحاظ م  شدد.

 ت وین ییا ایمی  با تداهند م  ابهام، و سدا  یرندهه وجدد یا ارتباط برقراری به هیاز صدر  پذیرفته شدنان محترم در*   .6

 :فرمایند  حاص  تماس  زیر

 aesfandiari1362@gmail.com:ایمی       (16:00  ال  8:00  ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه)  021-66166014:  ت ون

7.  

2اطالعیه شماره   

https://pay.edu.sharif.edu/
http://tic.sharif.ir/amozesh-announcment/1401/et1-paziresh1402.pdf
http://tic.sharif.ir/
https://edu.sharif.edu/getstudentid
https://pay.edu.sharif.edu/


 

 

 

 

 

در سییاماهه  ادذ شماره داه جدی : پذیرفته شدنان محترم م  تداهند با وارد کردن شماره م   ددد  مرحله اول:

ت شییماره هسبت به دریافیی   https://edu.sharif.edu/getstudentidبه ه اه   شمدزش داه  اه صنعت  شریف  

 )تصدیر شماره یک(.دداه جدی  ددد اقدام همایی

 

 تصوکر شماه  ک  

 ثابییت  پردادییت شییهریهجهییت    فیشییر   ن داه یی اه صیینعتدییددنردا  خیمحترم پرد  پذیرفته نان  :دوممرحله  

و   tic.sharif.edu   بییه ه ییاه  خیپییرد  تیاست ضمن مراجعه بییه وب سییا  الزم  1140-2140    یتحصسا 

شده به   نییتع  مب غ  زیهسبت به وار (  2)تصدیر    "ی داه جد  یحسابدار   یاز مند  هیشهر  پردادت"  نهیاهتخاب نز

 .دییاقدام هما ریشرح ز 

 

 2تصدیر 

 راهنمای پرداخت شهریه

https://edu.sharif.edu/getstudentid
http://tic.sharif.ir/


  )تصدیر    اه صنعت  شریفشمدزش داهساماهه در  مرح ه او در قسمت پردادت شهریه پخ از  وم:سمرحله  

 ( هام کاربری و رمز عبدر را وارد همایید. 3

شماه  فرض    و رمز عبدر به صدر  پیش  شماه  دانشجوکیهام کاربری برای ورود به ساماهه مال  

 م  باشد.  ملی

 

 3تصدیر 

ریه ثابت را م ایده م  فرمایید  مب غ شه  4مطابق با تصدیر و قداهین پردادت در این مرح ه پخ از تایید م خصا   :چهاهممرحله  

 که با ک یک بر روی تصدیر شرکت به پردادت باهک م ت وارد درناه باهک ددایید شد.  

 

 4تصدیر 

 پردادت مدفق شهریه هسبت بهشدید و    باهک م ت یدایت م  به درناه پردادت الکتروهیک)درناه باهک(  4 در مرح ه  :پنجممرحله  

 . زم به ذکر است اطالعا  کار  باهک  حتما هباید کار  پذیرفته شده باشد ال .د ییاقدام هما تعیین شده


