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 فردوام های دریافتی سوابق صفحه ای که شامل کلیه  "سامانه وام"و کلیک بر روی  ورود به سامانه رفاهیپس از -2

 سال گذشته می باشد نمایش داده خواهد شد. 5طی 

شامل وام های تسویه شده شود و سال گذشته نمایش داده می 5در این صفحه کلیه وام های دریافتی طی  توجه:

 نیز می باشد.

 

باشد بر . پس از بررسی کلیه سوابق و در صورتی که مورد تایید میاین وام ها می بایست به تایید فرد برسد تک تک-3

را کلیک نمایید تا به صفحه انتخاب و رزرو  "ثبت نهایی اطالعات"سپس کلیک نمایید.  "تایید دریافت وام"روی دکمه 

 وام ها هدایت شوید.

 رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. وام هایی که فرد تایید می نماید به -

 وام هایی که فرد عدم تایید می نماید به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. -

وام هایی که وضعیت آن مشخص نشده )تایید و عدم تایید آن توسط فرد مشخص نشده( به رنگ نارنجی  -

 نمایش داده خواهد شد.

امکان تغییر وضعیت  "نهایی اطالعاتثبت "نکته مهم: بعد از کلیک نمودن بر روی گزینه 

 سوابق وام و تعریف وام دریافت شده جدید برای فرد وجود ندارد.

 

قسمت وضعیت تایید یا  این در

عدم تایید یا عدم بررسی توسط 

 فرد نشان داده می شود.



 
 

یید و متن اعتراض را را کلیک نما "عدم تایید"دکمه  ،کنید که دریافت ننموده ایددر صورتی که وامی را مشاهده می-4

کلیک نمایید تا سایر سوابق را مشاهده و وضعیت آن را  "ثبت و بازگشت به سوابق وام"وارد نمایید. سپس بر روی دکمه 

 مشخص نمایید.

امکان تغییر وضعیت سوابق  "ثبت نهایی اطالعات"نکته مهم: بعد از کلیک نمودن بر روی گزینه 

 دریافت شده جدید برای فرد وجود ندارد.وام و تعریف وام 

 

 

 

 

متن در این قسمت 

 اعتراض را وارد نمایید.

این وام  دریافت کارمند

 را تایید ننموده است.



 
 

کر نشده است با کلیک ذ ،سال گذشته از دانشگاه دریافت کرده اید و در قسمت سوابق 5در صورتی که وامی را طی -5

 را انتخاب و در سامانه ثبت نمایید. وام دریافت شده "م دریافت شده)سابقه(ثبت وا "بر روی دکمه

 

 

 

 

 

انتخاب وام دریافت شده طی 

 توسط کارمند سال گذشته 5

 اضافهسابقه وام 

در توسط فرد، شده 

جدول سوابق وام 

قرار خواهد گرفت و 

 باشد.تایید شده می



 
 

 5آنها و یا اضافه نمودن وام دریافت شده طی  تایید/ عدم تاییدمشخص نمودن وضعیت  پس از بررسی کلیه سوابق و-6

تا به صفحه انتخاب و رزرو  نمایدکلیک  "ثبت نهایی اطالعات"بر روی دکمه  ، کارمند می بایستسال گذشته از دانشگاه

 .شودوام ها هدایت 

 

هیچ یک از سوابق وام ها نمی بایست به  "ثبت نهایی اطالعات"بر روی دکمه  کلیک هنگامتوجه: 

  رنگ نارنجی باشد.

وضعیت سوابق کلیه وام ها می بایست به صورت تک تک بررسی شود. در صورتی که بدون تایید یا عدم تایید هر یک 

برای شما نمایش داده خواهد شد. و پس  کلیک نمایید، پیغام خطای زیر "ثبت نهایی اطالعات"از وام ها بر روی گزینه 

 از تایید کلیه اطالعات قادر به مشاهده وام ها و رزرو آنها خواهید بود.

 

 

جهت رزرو وام و شرکت در 

 قرعه کشی کلیک نمایید.



 
 

   شده است.در این قسمت نمایش داده وام ها جهت رزرو کلیه  -7

 در حال پرداخت قسط وامی نمی باشند،با در نظر گرفتن حقوق دریافتی و در صورتی که همکاران محترم می بایست 

ولی در قرعه کشی و با لحاظ امتیازکسب  وام را می تواند رزرو نماید. 4. هر کارمند هر وام اقدام نمایید آننسبت به رزرو 

 یک وام را برنده خواهد شد. شده، هر فرد حداکثر

 

 

 

و با کلیک بر روی دکمه بازگشت،  یری صادر می شود.رزرو شده و کد رهگ کلیک بر روی رزرو وام، وام در نهایت پس از

 مجدد به منوی رزرو وام هدایت می شود و فرد می تواند سایر وام ها را رزرو نماید.

 



 
 

نتیجه قرعه /جام شدهرزروهای ان"گزینه دوم  "اقدامات رزرو وام"کلیه رزروهایی که فرد انجام داده از طریق منوی -8

 ی منو قابل مشاهده می باشد.ینیز در ا سایر دوره هاکلیه رزروهای فرد در  قابل مشاهده می باشد. "کشی

 

منوی از طریق  ،تا قبل از قرعه کشی، در صورتی که فرد وامی را رزرو نموده باشد و قصد انصراف داشته باشد-9

 آن وام را تواند دکمه انصراف می و با زدن "انجام شده/نتیجه قرعه کشیرزروهای "گزینه دوم  "اقدامات رزرو وام"

 کنسل نماید.

 

می تواند  "رزرو وام" اولگزینه  "اقدامات رزرو وام"در صورتی که مجدد قصد رزرو وامی را داشته باشد از طریق منوی 

 اقدام نماید.

بررسی خواهد شد و  امور مالی و اداره رفاه و تعاون کارشناسانتوسط به سوابق وام های دریافت شده،  فرداعتراض -10

ها در سوابق وام های دریافتی فرد اعمال خواهد شد. همچنین نتیجه بررسی از طریق قبل از قرعه کشی نتیجه بررسی

 قابل مشاهده می باشد. "مشاهده سوابق اخذ وام"پیامک به اطالع شما خواهدرسید و در سامانه منوی

 

 شاهده نتیجه بررسیم

و تاییدیه  وضعیت وام ها

 های فرد


