اطالعات مورد نیاز برای پرداخت و امور مالی

شناسه ملی پژوهشگاه :

20221920011

کد اقتصادی پژوهشگاه :
دفتر پذیرش آنالیز

022092529111

شماره حساب درآمدهای اختصاصی  :ملی ( سیبـا ) 1201219221221

شماره کارت بانکی مجازی ( به نام خزانهداری کل ) :

1200-9922-9951-2050

کد شبای حساب درآمدهای اختصاصی IR910 17 000 000 21720 6900 2008 :

نشانی :کرج ـ مشکین دشت ـ ابتدای بلوار امام خمینی ( ره)

کد پستی0200910100 :

تلفن  304-04003363-9 :دفتر پذیرش آنالیز داخلی  751و  750فکس30404033111 :

دفتر تهران :میدان آرژانتین ـ خ الـوند ـ خ اهـورا مزدا پالک 5

تلفن307-00117404-1 :

روشهای پرداخت وجه به حساب پژوهشگاه و اطالعات مورد نیاز برای ثبت در پورتال ( به همراه تاریخ و مبلغ )
نحوه پرداخت

نوع

شماره

تصویر

نام بانک

شرح شعبه

پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک ملی

آنالین

-

-

-

-

واریز در شعبه (فیش)

سریال چاپی (قرمز)



-

کد شعبه (در پرفراژ)

پیگیری

-

-

-







-

-

واریز به حساب سیبا ( بانک ملی)

1201219221221
به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه

واریز به کارت بانکی (مجازی)

1200-9922-9951-2050
به نام خزانهداریکل

حواله بین بانکی ( با کد شبا )

IR910 17 000 000 21720 6900 2008

پایانه

فروش POS

(مستقر در دفتر پذیرش)

خودپرداز ATM

سریال (ردیف باال)

خودپرداز ATM

سریال (ردیف باال)

اینترنتی کلیه بانکها

پیگیری تراکنش

پایا

شماره حواله/پیگیری

ساتنا

شماره حواله/پیگیری






نام خودپرداز

-




چند توجه مهم :
ــ بطور اجمالی پرداخت وجه به حساب پژوهشگاه با واریز حضوری در شعبه (فیش)  /استفاده از کارتخوان  POSمستقر در دفتر پذیرش
آنالیز /انتقال از طریق خـودپرداز  / ATMحواله بین بانکی /پرداخت اینترنتی و پرداخت آنالین از طریق درگاه بانک ملی امکان پذیر است.
ــ ارسال تصویر کامل و خوانای فیش  /رسید با یکی از فرمت های  PDF، BMP، JPGو  PNGبا کیفیت و وضوح کافی برای کلیه
پرداخت ها ( بجز کارتخوان POSو آنالین) الزامی است و ضروری است برای تهیه تصویر الزاماً از اسکنر (و نه دوربین عکاسی و موبایل)
استفاده شود .تصویر رسید پرداخت های اینترنتی هم با برنامههای  PDFساز و یا استفاده از ( Print Screenبدون انجام پرینت کاغذی) قابل
تهیه است.
ــ انجام پرداخت به روش های مختلف و حتی افزایش موجودی صندوق به منزله پرداخت هزینه آزمون نمی باشد و مشتری باید پس از
افزایش موجودی ،اق دام به پرداخت هزینه از محل صندوق با موجودی کافی خود نماید.

