راهنمای ورود و پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی
بخش اول ورود

.1

در ابتدا توسط یکی از مرورگرهای فایرفاکس و یا کروم وارد سامانه مدیریت آموزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان

به آدرس  https://education.erqz-mporg.ir :شده و برروی گزینه ورود کلیک نمایید.

.2

در صفحه ورود در قسمت های مشخص شده نام کاربری و رمز ورود به سامانه را وارد نموده و برروی گزینه ورود کلیک
نمایید .توجه داشته باشید نام کاربری کد ملی بوده و رمز ورود رمزی است که در هنگام ثبت نام در سامانه وارد نموده اید.
توجه داشته باشید که نام کاربری و گذرواژه به صورت پیش فرض کدملی شما می باشد.
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.3

وارد حساب کاربری خود شده و همانند تصویر برروی لینک خبر شرکت در دوره های غیرحضوری (مجازی) کلیک نمایید.

بخش دوم :پرداخت

.4

2

در صفحه باز شده برروی گزینه پرداخت آنالین کلیک نمایید.

فراگیران میتوانند برای پرداخت شهریه از دو روش پرداخت آنالین و آفالین (مراجعه به بانک و یا از درگاه پرداخت بانک خود)
استفاده نمایند.


پرداخت آنالین

مبلغ مورد نظر برای واریز را در کادر مربوطه به ریال وارد نموده و همانند تصویر ذیل برروی گزینه پرداخت کلیک نمایید.

مبلغ موردنظر را وارد نمایید

3

در صفحه پرداخت با رعایت نکات امنیتی اطالعات حساب خود را در درگاه بانک وارد نموده و برروی گزینه پرداخت کلیک نمایید.
**توجه :قبل از ورود اطالعات حساب و پرداخت در قسمت تعیین شده از صحیح بودن مبلغ وارد شده اطمینان حاصل نمایید.

**توجه :فیش پرداختی و کد پیگیری خود را تا دریافت گواهینامه برای پیگیری های بعدی نزد خود نگاه دارید.

 پرداخت آفالین
فراگیران میتوانند مبلغ شهریه دوره مورد نظر خود را از درگاه پرداخت حساب بانکی خود و یا با مراجعه
به یکی از شعب بانک به صورت حضوری به حساب مندرج در ذیل واریز نموده و تصویر و اطالعات
فیش واریزی خود را بارگزاری نمایند.
-شماره حساب 4001004503025663 :به نام"درآمد اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور"

شناسه واریز( 327004577102500000000000000077 :ثبت شناسه واریز در فیش واریزی الزامی است) -شماره شباIR 700100004001004503025663 :
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ثبت شماره فیش پرداختی
تاریخ واریز وجه
مبلغ واریزی مندرج در فیش

برروی گزینه  choose fileبارگزاری تصویر فیش واریزی
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