مراحل پرداخت اينترنتي شهريه به روايت تصوير:

در مرحله اول وارد سامانه آموزش دانشگاه به نشانی  /http://sad.jdeihe.ac.ir:3000می
شوید و در صفحه نخست مطابق تصویر در قسمت نام کاربری شماره دانشجویی و در قسمت
گذر واژه شماره ملی یا شماره شناسنامه را وارد کنید و برروی ورود کلیک کنید:

در مرحله بعد پس از ورود به پورتال خودتان مطابق تصویر زیر از منوی پرداخت الکترونیکی و
نهایتا قسمت شهریه را انتخاب کنید

در مرحله بعد مطابق تصویر زیر ابتدا در قسمت مشخص شده مبلغ مورد نظر جهت واریز را به
ریال وارد نموده و سپس بر روی دکمه انتخاب بانک پرداخت را انتخاب کنید(ذکر این نکته
ضروری است که بانک انتخاب شده به عنوان عامل پرداخت عمل کرده بنابراین برای کلیه کارت
های عضو شتاب قابلیت پرداخت به این صورت عملی است)

در مرحله بعد وارد دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملی مطابق تصویر زیر می شوید در این صفحه
باید اطالعات کارت بانکی خود را که حتم ًا باید عضو شبکه شتاب باشد را وارد کنید:
توجه نمائید در این قسمت حتماً عبارت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی قید شده باشد
این عبارت گویای این است که مبلغ واریزی شما به نام موسسه واریز می شود.
در این قسمت مبلغ واریزی شما که در قسمت قبل وارد کرده اید نمایش داده می شود .

 )1این گزینه شماره ای  11رقمی می باشد که بر روی همه کارت های بانکی عضو شتاب وجود
دارد .
 )2رمز خرید اینترنتی ،با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز  ATMوارد
می نمائید متفاوت می باشد .حتی این رمز با رمز اینترنت بانک که حساب خود را از طریق
اینترنت چک می ک نید ،نیز متفاوت است.در اکثر بانک ها زمانی که کارت خود را تحویل می

گیرید ،رمز خرید اینترنتی ندارید .برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی اکثر بانک ها امکان تعریف
رمز خرید اینترنتی را در دستگاههای  ATMخود قرار داده اند .به دستگاه خودپرداز بانک خود
مراجعه کنید .ک ارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید .در بخش رمز دوم یا
رمز اینترنتی ،رمز خود را تعریف کنید .
 )3شماره شناسایی دوم یا کد  CVV2به صورت یک عدد 4رقمی (و به ندرت 3رقمی) مانند
شمارۀ 11رقمی حک شده روی کارت ،بر روی اکثر کارت ها حک شده است
 )4تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارت های بانکی حک شده است.

با ورود اطالعات فوق شما بایستی در آخر صفحه طبق تصویر زیر بر روی گزینه بررسی اطالعات
کلیک کنید

اگر اطالعات وارد شده در مرحله قبل (اطالعات کارت بانکی) به درستی وارد شده باشد پنجره
ای مطابق شکل زیر نمایان می شود

نهایتا با زدن کلید تایید پرداخت سند نهایی در کارت حساب دانشجویی ثبت می شود و از بدهی
شما کسر خواهد شد.

