
 باسمه تعالی

 مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان

 به اطالع دانشجویان محترم می رساند:

 انجام می گیرد. 0011 بهمن 21الی  01 از تاریخ 0011 - 10 سال تحصیلی دوم انتخاب واحد نیمسال

 لذا عموم دانشجویان برای انتخاب واحد موارد ذیل را رعایت نمایند.

جهت بازگشایی کاربری خود و انجام عملیات انتخاب واحد نیمسال تحصیلی، کلیه دانشجویان می توانند  -1

 شماره حساب الحساب شهریه بهرا به عنوان علی ریال 111/111/01تمام بدهی قبلی بعالوه مبلغ 

(   IR 011111110111221101007112)فراگیر 4100  1211  0101  4220کارت  1.1101007.20

                                               4748  7011  1708  8227کارت  2240000021بانک قرض الحسنه رسالت، یا شماره حساب

 کرمان         ه شهید باهنرشعبه دانشگا بانک تجارت(  IR 021071111111112240000021)فراگیر 

 سسه آموزش عالی رسالت پرداخت نمایند.ؤم به نام

 تعیین شده است.( ریال 111/111/00) شهریه علی الحساب دانشجویان کارشناسی ارشد مبلغ 

ازهم اکنون نسبت تاخیر در ثبت سامانه پرداخت، به دانشجویان محترم توصیه می شود؛  امکان با توجه به -2

. ضمنا در صورت نیاز به تسهیالت جدید صندوق رفاه دانشجویان الحساب شهریه اقدام نمایندعلیپرداخت به 

 با امور مالی تماس حاصل فرمایند.

+  واریزشده + شماره حسابمبلغ با مشخص بودن  ) دانشجویان محترم می توانند ، تصویر فیش واریزی -3

واتساپ  یا 100 -00228878 فاکس به شماره راارجاع و مشخصات فردی دانشجو(  شماره شماره پیگیری یا

 ارسال و اصل فیش را درزمان مراجعه حضوری به امور مالی تحویل نمایند.  18010012077 به شماره

دانشجویان به  ماه ( بهمن 21الی  01) فیش مربوطه به امور مالی و مطابق تقویم دانشگاهی  ارائهپس از  -4

انتخاب واحد اینترنتی اقدام  مراجعه ودر منوی اصلی برای   www.rkerman.irاکانت خود در سامانه 

انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس   یه پس از اتمام زماننمایند. قسط بندی و تسویه حساب مابقی شهر

 خواهد بود.

در صورت عدم واریز علی الحساب شهریه و عدم انتخاب واحد در زمان مقرر سایت انتخاب واحد بسته  -5

 خواهد شد و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
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