((راهنمای ورود به سایت و نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه ))
آدرس khoramdareh.kar.ac.irرا وارد نموده و وارد صفحه اصلی سایت واحد شوید.ویا برای سهولت دسترسی به

سایت در آدرس بار کد.93.93..03.01:

راوارد نمایید.

در سمت راست صفحه برروی منوی سامانه آموزش خرم دره می شوید .
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پس از کلیک برروی سامانه جامع آموزش سامانه گلستان فعال می شود .وبرروی ورودبه سیستم کلیک نمائید.وعبارت خواسته شده را
عیناًوارد نمائید .سپس وارد صفحه ای می شوید که برروی پیغام  Continue to this website (not recommended).کلیک نموده ،
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وارد صفحه ای شوید که از شما کاربری و رمزورود می خواهد.
شناسه کاربری:شماره دانشجویی
رمز ورود:شماره شناسنامه یا کدملی

()1
پس ازورود از شما خواسته می شود تا رمز عبور خود را تغییر دهید (.در تغییر رمزخود حتماً از حروف هم استفاده شود)
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پس از تغییر رمز وارد صفحه خود می شوید.وبرای پرداخت شهریه خود ابتدا برروی منوی شهریه رفته و پرداخت الکترونکی شهریه را
انتخاب نموده تا وارد صفحه ای می شوید که باید مبلغ شهریه را وارد نموده وترم پرداخت را به 3942تغییر داده و مبلغ پرداختی را نیز
وارد نمائیدو دکمه جستجورا کلیک نمائید.
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پس از جستجو برروی آرم بانک ملت کلیک نمائید تا وارد درگاه بانک ملت شوید

اول شماره مشخص شده برروی کارت را وارد نموده وسپس رمز اینترنتی که همان رمز دوم می باشد پس از آن شماره شناسایی دوم یاا
 cvv2معموال برروی کارت درج گردیده است وتاریخ انقضای کارت وسپس حروف تصویر خواسته شده را وارد می نمائید و دکمه ثبات را
کلیک می کنید .پس از ثبت به شما پیام با موفقیت انجام شد را می دهد.
پس از واریز شهریه برروی منوی ثبت نام رفته ودر مسیر مشخص شده برنامه هفتگی خودرا گزارشگیری نمائید .مسایر مشاخص شاده
برای گزارشیری از برنامه هفتگی:ثبت نام/گزارشهای ثبت نام /ثبت نام /برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام .

موفق باشید

