راىنمای پرداخت ضيریو سامانو جامع آموزش دانطگاه
تعاریف
 -1صىرتحساب (فاکتىر) یک فزآیٌذ آهْسػی هاًٌذ اًتخاب ّاحذ هٌجز تَ صذّر یک فاکتْر هیگزدد کَ جشییات فزآیٌذ هزتْعَ
هاًٌذ درّص اًتخاتی ّ ػِزیَ ثاتت را ًگِذاری هیکٌذ .یک فاکتْر هیتْاًذ هٌجز تَ ایجاد چٌذیي آیتن هْرد پزداخت (طفارع)
گزدد کَ هثلغ آًِا درصذی اس هثلغ فاکتْر خْاُذ تْد.
تؼٌْاى هثال یک فاکتْر اًتخاب ّاحذ در طادٍ تزیي حالت هٌجز تَ دّ طفارع تا درصذ ُای  58 ّ 58درصذ هثلغ فاکتْر هیػْد.
 -2مىرد پرداخت (سفارش)
یک آیتن قاتل پزداخت یا طفارع درصذ تؼییي ػذٍ اس هثلغ یک فاکتْر هیتاػذ کَ هؼخص هیکٌذ درصذ هؼخصی اس هثلغ
فاکتْر تایذ تَ هزکش یا طتاد پزداخت گزدد.
 -3روش پرداخت
جِت پزداخت یک طفارع حظة ایٌکَ هزکش یا طتاد کذاهیک رّع ُای پزداخت را فؼال کزدٍ تاػٌذ تَ رّع ُای سیز قاتل
پزداخت خْاٌُذ تْد:
 پزداخت آًالیي پزداخت تا فیغ پزداخت تا دطتگاٍ کارتخْاى پزداخت اػتثاری -4مىجىدی حساب یا بستانکاری
ُز داًؼجْ در طیظتن ػِزیَ هیتْاًذ تَ دّ رّع سیز دارای هْجْدی هجاسی ػْد :
 ُز گًَْ ی تغییز اػن اس حذف یا ّیزایغ فاکتْری گزدد کَ حذاقل یکی اس طفارع ُای آى پزداخت ػذٍ اطت تَ عْری کَهْجة هاتَ التفاّت قیوت گزدد.
تَ ػٌْاى هثال درصْرتی کَ داًؼجْ تؼذ اس پزداخت کاهل یا قظوتی اس فاکتْر اًتخاب ّاحذ در سهاى حذف ّ اضافَ درّطی را
حذف یا اضافَ کٌذ هثلغ پزداخت ػذٍی قثلی تَ حظاب هجاسی اّ ّاریش هیػْد تذیي تزتیة هیتْاًذ جِت پزداخت فاکتْر
جذیذ اس هْجْدی حظاب اطتفادٍ کٌذ ّ تٌِا هاتَ الفتاّت را پزداخت کٌذ.
در صْرتی کَ هْجْدی حظاب تزاتز یا تیؼتز اس هثلغ یک فاکتْر گزدد رّع پزداخت اػتثاری تَ عْر خْدکار فؼال هیػْد ّ
داًؼجْ هیتْاًذ پزداخت را تَ صْرت کاهل تَ رّع اػتثاری اًجام دُذ.
 افشایغ هْجْدی حظاب تا اطتفادٍ اس قظوت هزتْط تَ داًؼجْ جِت طِْلت پزداخت در سهاى اّج کاری ثثت ًام ّ رُایی اسهؼکالت احتوالی تزاثز ػلْغی درگاٍ پزداخت الکتزًّیکی تاًک ُا هیتْاًذ اس قثل هْجْدی حظاب خْیغ را افشایغ دُذ ّ
ٌُگام اًتخاب ّاحذ پزداخت اػتثاری اًجام دُذ.
روند تىلید فاکتىر یا صىرتحساب
 -5فاکتْر اًتخاب ّاحذ در سهاى اًجام اًتخاب ّاحذ تْلیذ هیگزدد کَ در هْاقغ سیز اًجام هیگزدد - :اًتخاب ّاحذ تْطظ داًؼجْ -
اًتخاب ّاحذ فزدی تْطظ هزکش  -اًتخاب ّاحذ گزُّی تْطظ هزکش
ٌُ -2گام تْلیذ یک فاکتْر ایي هْضْع تزرطی هیگزدد کَ آیا داًؼجْ در تزم جاری دارای اًتخاب ّاحذ ّ فاکتْر قثلی هیتاػذ یا
خیز .تذیي تزتیة حالتِای سیز در ًظز گزفتَ هیػْد:
ُ -یچگًَْ اًتخاب ّاحذ قثلی هْجْد ًثاػذ یک فاکتْر کاهال جذیذ ایجاد هیػْد

 اًتخاب ّاحذ ّ فاکتْر هْجْد تاػذ اها طاتقَ ی هالی هْجْد ًثاػذ فاکتْر هْجْد ّیزایغ هیػْد ّ درّص هْجْد در آى تزّسرطاًی هیگزدد
 اًتخاب ّاحذ ّ فاکتْر هْجْد تاػذ ّ قظوتی یا توام فاکتْر پزداخت ػذٍ تاػذ هثالغ پزداخت ػذٍ ی فاکتْر تَ هْجْدیحظاب هجاسی داًؼجْ ّاریش هیػْد یک فاکتْر جذیذ ایجاد هیگزدد ّ فاکتْر قثلی تایگاًی هیػْد
نحىه ی پرداخت
 -1پرداخت  15درصد حق نظارت  :داًؼجْ هْظف اطت  58درصذ اس هثلغ کل فاکتْر را در قالة یک طفارع تَ رّع آًالیي
پزداخت کٌذ کَ تذیي تزتیة تَ صفحَ ی "هْارد قاتل پزداخت" رفتَ ّ تؼذ اس کلیک رّی آیکْى طثش رًگ تَ ًام "پزداخت" در
صفحَی جذیذ پض اس هؼاُذٍی جشییات فاکتْر کَ  58درصذ حق ًظارت آى اػوال ػذٍ تَ صفحَ ی اًتخاب رّع پزداخت رفتَ
کَ در حال حاضز تٌِا پزداخت الکتزًّیکی درگاٍ تاًک هلی ایزاى قاتل اًتخاب هیتاػذ .داًؼجْ تا داػتي کارت یکی اس تاًکِای
ػضْ ػثکَ ػتاب ّ اعالػات هْرد ًیاس پزداخت الکتزًّیکی اػن اس ػوارٍ کارت ، 2cvv ،رهش دّم ّ تاریخ اًقضا هیتْاًذ تَ صْرت
آًالیي پزداخت را اًجام دُذ.
 -2پرداخت  55درصد سهم مرکز :طِن هزکش ُواًٌذ پزداخت حق ًظارت 58 ،درصذ حق هزکش ًیش تَ صْرت یک طفارع در
صفحَی "هْارد قاتل پزداخت" در دطتزص اطت .در حال حاضز پزداخت حق هزکش تَ رّع ُای سیز اهکاى پذیز اطت:
 پزداخت فیغ داًؼجْ پض اس پزداخت هثلغ هذکْر در تاًک اعالػات فیغ پزداختی را در طاهاًَ پض اس اًتخاب رّع پزداخت تافیغ درج هیکٌذ.
جِت تاییذ فیغ داًؼجْ هیتْاًذ اصل فیغ را تَ کارػٌاص هزکش تحْیل دُذ کَ تذیي تزتیة کارػٌاص هزکش در صفحَی
"تاییذفیغ ُای پزداختی" هثلغ ّاقؼی پزداخت ػذٍ را تاییذ هیکٌذ.
در صْرتی کَ هثلغ تاییذ ػذٍ تْطظ کارػٌاص هزکش تزاتز تا هثلغ هْرد ًیاس تاػذ آى طفارع تَ صْرت پزداخت ػذٍ در هیایذ ّ
در غیز ایٌصْرت در ػزایغی کَ هثلغ تاییذ ػذٍ کوتز اس هثلغ هْرد ًیاس تاػذ تؼذ اس افشّدى هثلغ تاییذ ػذٍ تَ هْجْدی داًؼجْ
تغییزی در ّضؼیت طفارع اًجام ًویػْد ّ در صْرتی هثلغ تیؼتز تاػذ تؼذ اس تاییذ فیغ هاتقی هثلغ تَ هْجْدی حظاب
داًؼجْ اضافَ هیػْد.
ُوچٌیي در صْرتی کَ کارػٌاص هزکش دطتزطی تَ طیظتن تاًکذاری ایٌتزًتی حظاب تاًکی اًتخاتی تاػذ هیتْاًذ در
صفحَ ی تزاکٌغ ُای هالی حظاب صحت فیغ پزداختی داًؼجْ را تزرطی کٌذ کَ تذیي تزتیة ًیاسی تَ حضْر داًؼجْ ّ
تظلین اصل فیغ ًویتاػذ.
 پزداخت کارتخْاى جِت ثثت اعالػات ّ اػوال پزداخت داًؼجْیاى تْطظ دطتگاٍ کارتخْاى کارػٌاص هزکش هیتْاًذ اقذام تَپزداخت یک طفارع ًوایذ کَ تذیي تزتیة تا ثثت اعالػات رطیذ دطتگاٍ کارتخْاى هثلغ تاییذ ػذٍ ُواًٌذ پزداخت فیغ در
صْرت کافی تْدى پزداخت را کاهل ّ در صْرت کن تْدى هثلغ تٌِا تَ هْجْدی حظاب افشّدٍ هی ػْد.
 پزداخت اػتثاری در صْرتی کَ هْجْدی داًؼجْ تَ اًذاسی هثلغ کل یک طفارع تاػذ توام رّع ُای پزداختی دیگز غیز فؼالػذٍ ّ تٌِا رّع پزداخت تا اطتفادٍ اس هْجْد حظاب یا پزداخت اػتثاری فؼال هیگزدد.
هذیزیت حظاب ُای تاًکی (رّع ُای پزداخت) داًؼجْ در صفحَ ی اًتخاب رّع پزداخت صزفا حظاب ُایی را هؼاُذٍ
هیکٌذ کَ در آى صفحَ قاتل هؼاُذٍ هیتاػذ.
تَ ػٌْاى هثال جِت فؼال کزدى پزداخت تا دطتگاٍ کارتخْاى هی تایظت یک حظاب تا رّع پزداخت دطتگاٍ کارتخْاى ّ
ُوچٌیي جِت پزداخت تا فیغ اضافَ ًوْد  .قاتل تْجَ اطت حظاب تاًکی تا رّع دطتگاٍ کارتخْاى در صفحَ ی پزداخت
تْطظ داًؼجْ قاتل هؼاُذٍ ًویتاػذ.

تؼذ اس ّرّد تَ اکاًت خْد در هٌْی اصلی تا کلیک تز سیز هٌْی ػِزیَّ ،ارد قظوت ػِزیَ هی ػْیذ.

در قظوت ػِزیَ تَ عْر کلی ّظایف هذیز ،ثثت ّ تاییذ اعالػات پزداخت تا پْس(دطتگاٍ کارت خْاى) ّ تاییذ اعالػات پزداخت تا
فیغ تاًکی هی تاػذ.
تة ُایی کَ هذیز هی تیٌذ ػثارتٌذ اس:






فاکتورىا
قابل پرداخت توسط دانطجویان
پرداخت ىای دانطجویان
تایید فیص ىای پرداختی
مدیریت حساب ىای مرکس

ُز کذام اس تة ُا در اداهَ ػزح دادٍ ػذٍ اطت.

فاکتْرُا

ُواًغْر کَ در ػکل ًؼاى دادٍ ػذٍ اطت در ایي تة هی تْاًیذ تا تٌظین هٌْی تٌظیوات آهْسػی هزتْط تَ طال تحصیلی،
ًین طالًْ ،ع دّرٍ ّ هقغغ هْرد ًظز جشئیات فاکتْرُا را هؼاُذٍ ًواییذُ ّ .وچٌیي تز اطاص -کذ هلی
-رػتَ تحصیلی

ًْ-ع فاکتْر

فاکتْرُای داًؼجْیاى هزتْعَ را جظتجْ ًواییذ .ایي تة ػاهل هْارد سیز هی تاػذ :


پزداخت کٌٌذٍ:



ًْع فاکتْر:



هثلغ فاکتْر:



درصذ پزداخت ػذٍ فاکتْر:



تاریخ ثثت:

داًؼجْیاًی کَ تز اطاص فؼالیت آهْسػی ای کَ اًجام هی دٌُذ ػِزیَ پزداخت هی ًوایٌذ.
ُز فؼالیت آهْسػی کَ داًؼجْ تاتت آى ػِزیَ پزداخت هی ًوایذ دارای یک فاکتْر هی تاػذ .ػاهل اًتخاب ّاحذ،
هؼادلظاسی ،تغییز رػتَ ،اًتقال ،اًتقال تْام تا تغییز رػتَ ّ هِواى هی تاػذ.

هثتٌی تز فاکتْر ،هثلغ هحاطثَ هی ػْد .هی تْاًیذ جشییات هثلغ فاکتْر را تا کلیک تز رّی دایزٍ طثش رًگ در طتْى
جشییات در صفحَ ای هجشا هؼاُذٍ ًواییذ.

درصذ پزداخت ػذٍ اس فاکتْر را ًؼاى هی دُذ ّ دارای چِار هقذار (%58 ،0طِن طتاد) ّ (%58طِن هزکش ) ّ
 %500در صْرت پزداخت کاهل هی تاػذ.
تاریخی کَ فاکتْر ثثت ػذٍ اطت.



جشئیات:

تا کلیک رّی جشئیات ّارد صفحَ سیز هی ػْیذ.

ایي صفحَ ػاهل هْارد سیز هی تاػذ.


هؼخصات کاهل پزداخت کٌٌذٍ:



ػِزیَ درّص:



ػِزیَ ثاتت:



تظتاًکاری هحظْب ػذٍ:



خالصَ فاکتْر:

ایي قظوت ػاهل هؼخصات پزداخت کٌٌذًٍْ ،ع فاکتْر ّ تاریخ ثثت فاکتْر هی تاػذ.
ػِزیَ هتغیز اطت کَ تَ اسای ُز درص تز اطاص ّاحذ ػولی ّ ًظزی هحاطثَ هی ػْد.
هثلغ ثاتتی اطت کَ تا تْجَ تَ طال ّرّدی ّ ًْع دّرٍ(تزهی ّ پْدهاًی) هحاطثَ هی ػْد.

تز اطاص ُز یک اس هْارد سیز هثلغ تظتاًکاری هحاطثَ هی ػْد:
 oداًؼجْ اس عزیق هٌْی افشایغ اػتثار طِن طتاد یا تخؼی اس آى را قثال پزداخت کزدٍ تاػذ.
 oداًؼجْ طِن هزکش را اس عزیق فیغ تاًکی قثال پزداخت کزدٍ تاػذ.
 oهزکش اس عزیق ثثت اعالػات پْس هثلغ پزداختی را هؼخص کزدٍ تاػذ.
 oتٌاتز دالیلی اس جولَ ّیزایغ اًتخاب ّاحذ یا حذف ّ اضافَ هثلغ پزداختی داًؼجْ تیغ اس ػِزیَ تزم گذػتَ
تاػذ ها تَ تفاّت در ایي قظوت تَ ػٌْاى تظتاًکاری تزم جاری هحظْب هی ػْد.

جوغ هثالغ تظتاًکاری ّ تذُکاری ّ جوغ کل هثالغ قاتل هؼاُذٍ هی تاػذ.

ُواًغْر کَ در ػکل ًؼاى دادٍ ػذٍ اطت تا کلیک رّی فِزطت تَ صفحَ قثل هٌتقل هی ػْد.

قاتل پزداخت تْطظ داًؼجْیاى
در ایي تة هذیز،پزداخت تْطظ پْس(دطتگاٍ کارتخْاى)را ثثت هی ًوایذ.

