هب انم خداوند جان و خرد
راهنماي واریز شهریه بصورت اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
ضمن رتبیک به مناسبت آغاز سال تحصییل جدید و موفقیت شما درآزمون رسارسی ،از اینکه دانشگاه دولتیییکاشمر رایجهت ادامه ی
تحصیالت خود انتخاب نموده اید ،بسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوشیآمد یم گوییم.ی ی
ی

لطفای جهت واریزیشهریهیحتما طبق توضیحات زیر اقدام بفرمائید ...ی
ی
 http://puya.kashmar.ac.irی
ی
دانشجوی وارد شوید:
ابتدا به پرتال پویا یا پرتال
ی

جلوگيي از مشکالت پرداخت حتما از مرورگریفایریفاکس استفاده نماييد.
تذکریمهم:ی لطفا جهت
ر
پذیرفته شدگان رشته هاي نوبت دوم) شبانه (يا دوره های شهريه پرداز الزم است از طريق منوی مایل در پرتال
دانشجوی خود همانند شکل زير شهريه ی ثابت را به صورت ر
رهگيی آن را در نزد خود نگهدارند.
الکيونيیک پرداخت و کد
ر
یی

تذکر مهم :در صورت عدم پرداخت شهریه خواسته شده ،هیچ گونه انتخاب واحدی انجام نخواهد شد.

تذکر مهم :در صورت هرگونه اشتباه در واریز مبلغ برگشت داده نخواهد شد.

سپسیبهیصفحهیبانکیواردیشدهیویمشخصاتیکارتیکهیداراییرمزیپویاییمیباشدیرایواردینمایید ی .ی
ر
ر
ونيیک ليست
ونيیک خود ،یم توان از منوي :
آموزش | ی
مایل |ليست پرداخت هاي الکي ی
ی
جهت اطمينان از پرداخت الکي ی
نهای باشد.
های مورد تاييد یم باشد که وضعيت آن تاييد ی ی
نهای شده را مشاهده نمود .تنها پرداخت ی ی
پرداخت هاي تاييد ی ی

 – 5انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید
انتخااب واحاد دانشااجويان ورودي  99توسا کارشناسااان آمااوز دانشادده هاا بصااورت گاارو ی انجاام یم شاود و نيااز بااه
انتخااب واحاد توسا شاخ دانشاجو نا ی باشاد ،فقا دانشاجو بايسا ر ی قبال از زماان انتخااب واحاد ماوارد ذيال را انجاام
داده باشد:
تعيي شده ارسال مدارک را بصورت کامل انجام داده باشد.
 - 1در مهلت ر
 - 2دانشجويان شهريه پرداز بايس ر شهریه ثابت خود را مطابق جدول زیر واریز نمایند:
ر
ايیک" ،پرداخاات نمايناد در
حاداقل شاهريه تعيا راي شااده در دوره خاود را از طرياق پرتاال دانشا ی ی
اجوی منااوی" پرداخات الکيونا ی
غي اين صورت انتخاب واحد شما حذف خواهد شد.
ر
بعاد از انتخااب واحااد توسا
قابل رويت یم باشد.

االش"
االش از پرتاال دانشا ی ی
اوزش " "،برنامااه کا ی
اجوی مناوي" آما ی
کارشناسااان آماوز  ،برنامااه ک ی

قابل توجه دانشجویان محترم شهریه پرداز(نوبت دوم-شبانه)
به اطالع می رساند برای پرداخت شهریه ثابت نیمسال اول  1399- 1400با یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب مراحل فوق را انجام دهید مبلغ شهریه متغیر
دروس نیمسال هم بعد از نهایی شدن تعداد واحدها تا حداکثر 15روز قبل از امتحانات ترم باید واریز گردد .الزم به ذکر است برای جلوگیری از بروز مشکل
بهتر است از مرورگر  firefaxاستفاده گردد.

رشته علوم ورزشی
رشته مترجمی زبان انگلیسی

 3040000ریال

رشته مهندسی کامپیوتر
رشته علوم کامپیوتر

 3450000ریال

علوم و مهندسی آب

تذکر خییل مهم:
اطالعیه هاي قراردادهیشدهیدریسایتیرایمطالعه و از مراجعه به دانشگاه جدا و اکیدا خودداري کنید.
اداره ي پذیرش و ثبت نام یمرکزیآموزشیعایلیکاشمر

