
 
 

 دانشگاه تربت حیدریه نشجویان نوبت دوم )شبانه(اویژه د -شهریه  الکترونیکی پرداختراهنمای جدول شهریه و 

 جدول شهریه-الف

 0911-0011جدول شهریه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی سال تحصیلی 

 شهریه متغیر هر واحد درسی
شهریه ثابت هر 

 نیمسال
 گروه آموزشی

 پروژه
 عملی برای

 هر ساعت اجرا
 عمومی پایه تخصصی

 علوم انسانی 0.303.333 000.333 000.333 000.333 000.333 050.75111
 سایر گروهها 0.003.333 000.333 000.333 000.333 000.333 050.75111

 

 

 0911-0011جدول شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 

 متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه
 شهریه ثابت
 هر نیمسال

 گروه آموزشی

 نظری عملی نظری عملی
 کشاورزی 03.000.333

050105111 0.000.333 0.000.333 0.000.333 
 

 

  



 
 

 راهنمای پرداخت الکترونیکی-ب

 استفاده نمایید.  Mozilla firefoxنکته مهم: چهت پرداخت الکترونیکی حتمًا از مرورگر  -راهنمای پرداخت الکترونیکی
 

 شوید: www.torbath.ac.irابتدا وارد سایت دانشگاه تربت حیدریه به آدرس -0

  روی لینک سامانه آموزش کلیک نمایید )مطابق شکل(-0

 

آموزش ورود به سامانه-2  

ورود به سایت -1

 دانشگاه تربت حیدریه

http://www.torbath.ac.ir/


 
 

 روی گزینه ورود کلیک نمایید. در این مرحله نام کاربری )شماره دانشجویی( و رمز عبور خود را درج نموده و-0

 
  

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور-3  



 
 

 .کلیک نماییدمالی روی گزینه -0

 کلیک نمایید. پرداخت الکترونیکی روی گزینه -0

 
  

 انتخاب گزینه کارنامه مالی-4

 انتخاب گزینه پرداخت الکترونیکی-5



 
 

 .کلیک نماییدمرحله بعد روی گزینه در این مرحله -0

 
  

 کلیک روی مرحله بعد-6



 
 

 کلیک نمایید.مرحله بعد در این مرحله، مورد پرداخت الکترونیکی خود را انتخاب نمایید )شهریه( و روی گزینه  -0

ا به عمل دقت الزم ردرصورت پرداخت اشتباه، هزینه پرداختی قابل استرداد یا قابل انتقال به نوع پرداختی دیگر نخواهد بود. لطفًا در انتخاب مورد پرداختی توضیح مهم: 
 آورید.

  
 انتخاب نوع پرداخت الکترونیکی و کلیک روی مرحله بعد-7



 
 

 کلیک نمایید. پرداخت الکترونیکیروی گزینه مبلغ شهریه را وارد نمایید و در این مرحله  -0

 هنگام وارد کردن مبلغ، دقت الزم به عمل آورید. درصورت پرداخت اشتباه، هزینه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.توضیح مهم: 

 
 

  

 کلیک روی پرداخت الکترونیکیانتخاب مبلغ و -8



 
 

 کلیک نمایید.بلی در این مرحله درصوتی که از اطالعات پرداخت اینترنتی خود اطمینان دارید، روی گزینه  -0

 
  

 د.کلیک نماییبلی اعات پرداخت الکترونیکی، روی گزینه درصورت صحت اطل-9



 
 

 .نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام نمایید با استفاده از اطالعات کارت بانکی خود در این مرحله-03

 
  

 تکمیل اطلاعات کارت بانکی و کلیک روی پرداخت-9



 
 

 .کلیک نمایید continueروی گزینه در این مرحله -00

 
  

 continueکلیک روی -11



 
 

  .توانید این صفحه را ببنیدشما می و شما با موفقیت انجام شده است الکترونیکیدرصورت مشاهده این صفحه، پرداخت -00

  
های الکترونیکی کلیک نموده و در سمت چپ و جهت اطمینان از صحت پرداخت الکترونیکی خود روی گزینه لیست پرداخت مجددًا وارد پرتال دانشجویی خود شوید-00

اخت شما با دبازه زمانی موردنظر خود را انتخاب نموده و روی لینک جستجو کلیک نمایید. درصورتی که مطابق شکل زیر پرداخت خود را مشاهده نمایید، پر صفحه،
 .باید فعال باشد(تنها رکوردهای تایید شده نمایش داده شود )الزم به ذکر است تیک گزینه  موفقیت انجام شده است

 

 ستجوانتخاب ج-تعیین بازه زمانی-های الکترونیکانتخاب گزینه لیست پرداخت-13


