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توجـ. ديرد شـو 
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ن مييس از تع

رم بانک مورد

رداخت الکترون

که قبل از ورود

ــاز مــ يمقابــل ب
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ز افـت رمـ  يجهـت در . باشـد  يمـ از يـ ن cvv2وکـد  ) pin2(رمـز عبـور   بـه ، کارت عضو شـتاب  با توجه شود که جهت پرداخت

  .خود پرداز بانک صادر کننده کارت مراجعه نمود ياز دستگاهها يکيتوان به  يم cvv2وکد ) pin2(عبور
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 يم را واردش داده شده يو عبارت نما يبررسز را ين بار شماره حساب واريآخر يخود، برا نان از پرداختيدانشجو پس از اطم

  .ک شوديکل دييتاه نيگز يرو پرداخت مبلغ مورد نظر يت برايدر نها. دينما

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

    

 

  

سه پرداخت در

يپرداختهـا م   
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ها مربـوط بـه

يـع در انتهـا  

شناس يحه حاو
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ول موجـود در

کـه ممکـن اس
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