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 پردیس خودگردان 1400 ورودی داوطلبانقابل توجه 

 شریف صنعتی دانشگاه 

 شهریه ثابتپرداخت نحوه 

 پیردی  ویگددرد د د گای اه 1400-1401 تحصیلی  سیا  کارشناسی  دوره در شماش پذیر مناسبت به تبریک عرض ضمن

زماد پذیرش و باردذ ری مید ر   ز قبل ریا   119.400.000به مبیغ  ثابت شهریه پرد وترساگد م   طالع شریف، به صنعت 

 طالعلیه بیه م  تگ گنید  1400-1401سا  تحصلی  و ماگق های جهت  طالع  ز جدو  شهریه  د وطیباد در م  . ست الزامی

 .گمایند مر جعهtic.sharif.eduبه گااگ  وگددرد د مندرج در وبسایت پردی   4شماره 

در وبسیایت  از منوی حسابداری دانشجویی "پرداخت شهریه"با ورود به سامانه  شهریه ثابت م  تگ گلید جهت پرد وت

بیه قبل  ز ورود بیه سیاماگه پرد ویت لذ   .گمایندپرد وت شهریه ثابت )مطابق با ر هنمای پرد وت(  قد م به  وگددرد دپردی  

 مگ رد زیر تگجه فرمایلد.

 . طملناد حاصل گمایلد کارت باگک  وگد مز یکبار مصرف ()ر بگدد رمز پگیافعا  گسبت به  .1

 بیه  لتایاوت مبییغ ، مادرددیک(  ر ئه  هکاهش شهریه )وفق جدو  شماردر مگ رد دروصگص شمگ   سند ت چناگچه م .2

  .شهریه تعللن شده به عنگ د بستاگکاری د گاجگ در هملن گلمسا  لحاظ م  شگدبا  و ریزی 

) وذ شماره د گاجگی   ز ساماگه آمیگزش د گای اه صینعت   شماره دانشجوییساماگه مال   گام کاربری بر ی ورود به .3

و با شماره می  قبل  ز ثبت گام  مکاد پیذیر  سیت(  https://edu.sharif.edu/getstudentid شریف به گااگ 

محتیرم، در  ولیلن فرصیت گسیبت بیه  د وطیبیادشایسته  ست  .م  باشد ملی شمارهرمز عبگر به صگرت پلش فرض 

  تغللر رمز عبگر در سلستم پرد وت  قد م گمایند.

4.  

 تیاین ییا  یملل با تگ گندم   بهام، و سگ   هردگگه وجگد یا  رتباط برقر ری به گلاز صگرت محترم در پذیرفته شدداد*  .5

 :فرمایند حاصل تماس زیر

 aesfandiari1362@gmail.com: یملل     (16:00  ل  8:00 ساعت  ز چهارشنبه تا شنبه)  021-66166014: تیان

2اطالعیه شماره   

https://edu.sharif.edu/getstudentid


 

 

 

 

 
 

 وذ شماره د گاجگی : پذیرفته شدداد محترم م  تگ گند با و رد کردد شماره می  ویگد در سیاماگه  مرحله اول:

گسیبت بیه دریافیت شیماره  https://edu.sharif.edu/getstudentidبه گااگ  آمگزش د گا اه صنعت  شریف 

 )تصگیر شماره یک(.د گاجگی  وگد  فد م گمایند

 

 تصویر شماره یک

 ثابیت پرد ویت شیهریهجهیت  فیشیر  وگددرد د د گای اه صینعت  یمحترم پرد پذیرفته داد : دوممرحله 

و  tic.sharif.edu  بیه گایاگ  یپیرد تیمر جعه بیه و  سیاالزم  ست ضمن  1400-1401  یلتحصسا 

شده به  نللتع مبیغ زیگسبت به و ر( 2)تصگیر  "ی د گاجگ یحسابد ر ی ز منگ هیشهرپرد وت " نهی گتخا  دز

 .ندی قد م گما ریشرح ز

 

 راهنمای پرداخت شهریه

https://edu.sharif.edu/getstudentid


 2تصگیر 

ت  آمگزش د گا اه صنعدر ساماگه  در قسمت پرد وت شهریه پ   ز مرحیه  و  گم: سمرحیه 

 ( گام کاربری و رمز عبگر ر  و رد گمایلد.3شریف)تصگیر 

شماره و رمز عبگر به صگرت پلش فرض  شماره دانشجوییگام کاربری بر ی ورود به ساماگه مال  

 م  باشد. ملی

 

 3تصگیر 

 

ر  مااهده م   مبیغ شهریه ثابت 4مطابق با تصگیر و قگ گلن پرد وت در  ین مرحیه پ   ز تایلد ماخصات : چهارممرحیه 

 فرمایلد که با کیلک بر روی تصگیر شرکت به پرد وت باگک میت و رد درداه باگک وگ هلد شد. 

 



 4تصگیر 

پرد وت مگفق  گسبت بهشگید و    باگک میت هد یت م به درداه پرد وت  لکتروگلک)درداه باگک(  4در مرحیه   :پنجممرحیه 

 .کر  ست  طالعات کارت باگک  حتما گباید کارت پذیرفته شده باشدالزم به ذ .ندی قد م گما تعللن شده شهریه


