بسمً تعاىي
راٌىماي َرَد بً غفحً غىذَق رفاي َ درخُاست َاً َ مطاٌذي
حساب ٌاي عضُ
 -1بً صفحت َب معاَوت پطتيباوي َ مىابع اوساوي مزاجعً فزماييد .
 -2بز رَي وشاوك ( آيكُن ) غىذَق رفاي كهيك وماييد .
ً اس صفحً كهيد
 -3بً مىظُر امىيج بيشخز صفحت بارگذاري شدي نطفا
طزاحي شدي َ با اطخفادي اس مُشُاري ( مُص ) اعداد را َارد
وماييد .
 -4واو كاربزي جىابعاني  ،شماري حظاب باوك حجارث اطج كً با آن
حمُق خُد را دريافج مي وماييد  .السو اطج شماري حظاب مذكُر را
بدَن صفز اَل َارد وماييد  .ماوىد 734433377 :
 -5كهمً عبُر اَنيً عداد  724اطج كً السو اطج پض اس اَنيه َرَد
وظبج بً حغييز آن در لظمج تىظيمات الداو فزماييد  ( .رمش عبُر
جديد حدالم بايد  8كاراكخز باشد ) .
 -6در پىجزة حساب اطالعاث حظابٍاي خُد را مشاٌدي َ كىخزل وماييد .
 -7در پىجرة َاً  ،اطالعاث َامٍاي در جريان  ،نيظج َامٍاي ضامه
ضذي َ َامٍاي قابو دريافت را مشاٌدي مي فزماييد  .چىاوچً پىجزة
واو َاو گيزودي خاني باشد دكمً جستجُ را بشويد حا نيظج حماو
َامٍاي ضامه شدي خُد را مالحظً فزماييد .
 -1-7بزاي جظخجُي حماو َامٍاي ضامه شدي  ،در فيهد واو َاو گيزودي
ٌ ،يچ اطمي را َارد وكىيد َ فمط كهيد جستجُ را بشويد .
 -2-7در پىچزي نيظج َامٍاي لابم دريافج َ،امٍايي را كً طبك
ممزراث جاري صىدَق  ،جىابعاني مجاس بً دريافج آن مي باشيد را
مالحظً مي فزماييد  ( .بزاي درخُاطج َاو بً لظمج وحُي درخُاطج
َاو مزاجعً فزماييد ) .
 -8در پىجزي درخُاطج ٌا  ،مي حُاويد آخزيه َضعيج درخُاطج ٌاي َاو
 ،ضماوج َ  ........را مشاٌدي فزماييد .
 -9در پىجزي حىظيماث ويش  ،حغييز كهمً عبُر را مي حُاويد اعمال
وماييد .
 -11فايم حماو صفحاث را مي حُاويد بً صُرث  ( pdfگُشً طمج چپ )
دريافج وماييد .
ً اس پىجزي خرَج اطخفادي وماييد .
 -11بزاي خزَج اس صفحً  ،نطفا
 -12مديزيج صىدَق لزض انحظىً رفاي كاركىان مىخظز پيشىٍاداث ،
ومطً وظزاث َ راٌىمايي ٌاي ارسودة آن ٌمكار گزامي بً صُرث وامً
انكخزَويكي يا حهفىي مي باشد .
sandoghrefah@modares.ac.ir
82884343

وحُي درخُاست َاً :
اىف ) َامٍاي غىذَق
 -7بً پىجري َاً برَيذ .
 -2ىيست َامٍاي قابو دريافت را اوتخاب مىيذ .
 -4با تُجً بً ضرايظ َ َضعيت مطخع ضذي براي ٌر َاً  ،جىابعاىي فقظ
مجاز بً درخُاست َامٍايي مي باضيذ مً با عالمت تيل سبسروگ مطخع
ضذي است .
 -3درخُاست َاً را اگر بً روگ آبي است اوتخاب مىيذ .
 -5مييً اعالعات الزً تُسظ ساماوً براي فييذٌاي از پيص تعييه ضذي
ً براي معرفي ضامه خُد
مطخع ضذي است .در برگً درخُاست َاً ىغفا
مً قبالً با ايطان ٌماٌىگ مردي ايذ  ،رَي وطاول آدمل مييل وماييذ
َ با واً َ واً خاوُادگي ايطان جستجُ را اوجاً دٌيذ َ سپس ميمً
اوتخاب در قسمت چپ را مييل وماييذ .
 -6براي دريافت مييً َامٍا بً جس َامٍاي ضرَري َ مُتاي مذت  ،ىغفا
ً
تماً غفحات مذارك الزً را اسنه َ در يل فايو زيپ وماييذ َ بً
ٌمراي درخُاست ،ارساه فرماييذ .
ً بً اخغارٌاي مربُط بً روگ قرمس در باالي درخُاست بً ٌىگاً
 -7ىغفا
تأييذ درخُاست تُجً فرماييذ زيرا درخُاست ٌاي واقع  ،ثبت ومي
ضُوذ .

ب ) از محو سپردي اضخاظ :
 -7بً ضخع مُرد وظر مً مايو است بً جىابعاىي از محو سپردي اش
وسد غىذَق َاً پرداخت ومايذ مراجعً وماييذ .
َ -2اً دٌىذي با استفادي از واً ماربري َ ميمً عبُر خُد َارد
ساماوً ضُد .
َ -4اً دٌىذي بً پىجري درخُاست ٌا مراجعً ومايذ .
 -3درخُاست َاً از محو سپردي اضخاظ را اوتخاب ومايذ .
 -5درخُاست َاً را براي جىابعاىي با مذت اقساط اوتخاب َ ثبت
ومايذ .
َ -6اً گيروذي (متقاضي) با واً ماربري َ ميمً عبُر خُد َارد
ساماوً ضذي َ بً پىجري درخُاست ٌا رفتً َ ىيست درخُاست ٌا را
بررسي ومايذ .
 -7وسبت بً معرفي ضامه ( َ با ٌماٌىگي با ايطان ) ضامه را تعييه
مىذ .
 -8ضامه ويس با ميمً َ رمس عبُر خُد َارد ساماوً ضذي َ آن را
تأييذ ومايذ .

