
 

  بسته اعتباری

 0411-0410لی یسال تحص

 ماده یک: تعاریف:

ّای تحصیل ٍ هتشکل اس دٍ تخش ثاتت ٍ هتؽیز است کِ تزاتز ضَاتط هصَب ٍ در قثال  س ّشیًٌِشجَ اداشْزیِ: سْن  -1-1

 شَدی اس داًشجَ دریافت ه یذهات آهَسشخَرداری اس ختز

 یداًشجَ اًجام ه یاًتخات یاس شْزیِ است کِ تعییي هیشاى ٍ ًحَُ دریافت آى فارغ اس ٍاحذّای درس یشْزیِ ثاتت: تخش -1-2

 .شَد

تعییي  یاس شْزیِ است کِ هیشاى آى تز اساس ضَاتط هصَب، تا تَجِ تِ ًَع ٍ تعذاد ٍاحذّای اًتخات یشْزیِ هتؽیز: تخش -1-3

 .شَد یٍ دریافت ه

ت هثلػ شْزیِ ثاتت، هجاس تِ خذ ٍاحذ، داًشجَیاى تا پزداخٍ در سهاى اتحصیلی تستِ اعتثاری: پیش اس شزٍع ّز ًیوسال  -1-4

پزداخت در سِ تستِ اعتثاری تزای آى ًیوسال خَد را حذاکثز قثل ، شْزیِ هتؽیز  یذ ٍاحذ شذُ ٍ تِ شزط ًذاشتي تذّخا

 .هی ًوایذ

 شذُ پزداخت شْزیِ تَسط داًشجَ در پایاى ّز ًیوسال هی تاشذ. رتثِ اعتثاری: جوع اهتیاسّای کسة -1-5

رٍس یک تاخیز ًوزُ هٌفی: در صَرت عذم ٍاریش هثلػ شْزیِ در تاریخ سز رسیذ اعالم شذُ در ساهاًِ پزداخت، تِ اسای ّز  -1-6

 .کسز هی شَداعتثار داًشجَ  اسًوزُ هٌفی 

 .اضافِ هی شَدداًشجَ  ییک ًوزُ هثثت تِ رتثِ اعتثار سُ اعالهی،پزداخت شْزیِ سٍدتز اس تاًوزُ هثثت: تِ اسای ّز رٍس  -1-7

 کِ تَسط پزدیس اعالم هی گزدد. اعتثاری ّای  تستِ تسَیِ ّز یک اسسزرسیذ پزداخت: تاریخ  -1-8

هی  https://pay.edu.sharif.eduساهاًِ پزداخت: ساهاًِ پزداخت ّواى ساهاًِ پزداخت شْزیِ داًشجَیاى تِ ًشاًی  -1-9

 یهٌَ در ِیشْز پزداخت " ٌِیاًتخاب گش ( اس طزیق tic.sharif.edu خَدگزداى) سیپزد گاٍُت تاشذ ضوٌاً ایي ًشاًی در

 .ًیش قاتل دستزسی است"ییداًشجَ یحساتذار

 فرآیند ثبت بسته اعتباری:ماده دو:

 اهتیاس تعزیف هی گزدد. 100در اتتذای ٍرٍد داًشجَ، رتثِ اعتثاری ّز داًشجَ هعادل  -2-1

اهتیاس تِ عٌَاى رتثِ اعتثاری تاشذ اهکاى تزخَرداری اس سِ تستِ  100داًشجَیی کِ دارای  1400-1401در سال تحصیلی   -2-2

 ریال را خَاّذ داشت. 50.000.000اعتثاری ّز یک تِ هثلػ 

 .اهتیاس سقف تستِ اعتثاری تِ ّواى هیشاى کاّش هی یاتذ 100کاّش رتثِ اعتثاری داًشجَ تِ اعذادی کوتز اس  در صَرت -2-3

اس طزیق اطالعیِ هٌذرج در سایت پزدیس، ارسال ایویل  پزدیستاریخ سزرسیذ پزداخت در اتتذای ّز ًیوسال ٍفق اعالم  -2-4

 ًشجَیاى اطالع دادُ هی شَد.تِ داٍ ثثت در ساهاًِ پزداخت ،ارسال پیام کَتاُ 

تا  0رتثِ اعتثاری داًشجَ در تاسُ عذد  .استقثل  ًیوسالتز هثٌای اهتیاس کسة شذُ در  ًیوسالتستِ ّای اعتثاری ّز سقف  -2-5

 .تؽییز هی کٌذ 100
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  بسته اعتباری

 0411-0410لی یسال تحص

 ماده سه: جداول 

  جدول بسته اعتباری: -1-3

شْزیِ سیز جذٍل  جذٍل سیز را هشاّذُ هی ًوایذ.تا تَجِ تِ اهتیاس کسة شذُ هشاتِ داًشجَ پس اس اخذ ٍاحذ در ساهاًِ پزداخت 

 است.1400-1401ریال در ًیوسال دٍم 138.000.000یِ هتؽیز آى ٍ شْز 100اعتثاری  اهتیاس تاداًشجَیی 

 عولیات هثلػ پزداختی شوا تذّی شوا اهتیاس پزداخت سزرسیذ پزداخت اعتثار شوا

 38.000.000 38.000.000 تعذاد رٍس تاقیواًذُ 15/08/1400 50.000.000
 

 50.000.000 50.000.000 تعذاد رٍس تاقیواًذُ 15/09/1400 50.000.000
 

 50.000.000 50.000.000 تعذاد رٍس تاقیواًذُ 15/10/1400 50.000.000
 

 جدول سابقه اعتبار -2-3

 تَضیح اهتیاس تاریخ پزداخت تاریخ اعتثار هثلػ اعتثار تزم

 پزداخت شوا     

      

      

      جوع 

 سواالت متداول:ماده چهار:

  شهریه تاثیر دارد؟مبلغ آیا نمره منفی به میسان  -1-4

ًوزُ هٌفی تاعث افشایش یا کاّش شْزیِ ًوی شَد ٍ هیشاى هثلػ اعتثار شوا تزای تزم ّای تعذ افشایش یا کاّش هی یاتذ. اگز ًوزُ 

 اعتثار داًشجَ صفز تاشذ تایذ هثلػ شْزیِ هتؽیز ٍ ثاتت را اتتذای تزم پزداخت کٌذ در ؼیز ایٌصَرت اهکاى تزهین ٍاحذ ًذارد. 

  چگونه محاسبه می شود؟ بسته های اعتباری -2-4

های   90رٍس تا تاخیز پزداخت کٌیذ اعتثاار شاوا    10فزض کٌیذ اگز تستِ ّای اعتثاری تا تَجِ تِ اعتثار کسة شذُ داًشجَ هی تاشذ. 

 .سقف اعتثار تثذیل هی شَد درصذ  90هعادل ریال 45.000.000 تِ هثلػ ، تستِ اعتثاریریال  50.000.000شَد ٍ تِ جای تستِ ّای 

  باشد بسته اعتباری بیشتر می شود؟ 111اگر نمره مثبت باالی  -3-4

 ًیش هحاسثِ ًوی شَد.100است ٍ ّواًطَر کِ ًوزُ هٌفی سیز صفز ًذارین ًوزُ هثثت تاالی  100تا  0اهتیاس تستِ اعتثاری تیي 

 نم اعتبار منفی رو جبران کنم؟اچگونه میتو-4-4

سٍد تز پزداخت کٌیذ کِ ًوزُ هٌفی شوا تیشتز ًشَد ٍ تزای جثزاى ًوزُ ّای هٌفای ثثات    تستِ اعتثاری کِ سزرسیذُ شذُ را اتتذا

تا تا دریافت ًوزُ هثثت اهتیاسات هٌفی شوا جثزاى  ًوائیذشذُ هی تَاًیذ تستِ ّای تعذی را سٍدتز اس سزرسیذ اعالم شذُ پزداخت 

 شَد.

  م؟ینم چک کنااز کجا میتو انمره منفی ر -5-4

  .پزداخت آًالیي جذٍل سزرسیذ شذُ ّز تستِ شْزیِ ٍ اهتیاسات اعتثار تِ رٍس درج شذُ است در ساهاًِ
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  بسته اعتباری

 0411-0410لی یسال تحص

 پرداخت کنم؟ یکجا بسته های اعتباری رامی توان آیا  -6-4

تلِ در ساهاًِ پزداخت ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ شْزیِ هتؽیز را تصَرت یکجا ٍ یا ٍفق جاذٍل اعاالم شاذُ در تساتِ ّاای اعتثااری       

 خت ًواییذ.پزدا

 ؟در صورت بروز مشکل احتمالی پرداخت شهریه راه های ارتباط با کارشناسان پردیس به چه صورت است-7-4

توااس تگیزیاذ تاا     66166014ایویل تشًیذ یاا در سااعات اداری تاا شاوارُ      gmail.com1362aesfandiari@درس آهی تَاًیذ تِ 

 .ًوایذراٌّواییتاى در اسزع ٍقت کارشٌاس اهَر شْزیِ پزدیس 
 

mailto:aesfandiari1362@gmail.com

