
  از بانک قرض الحسنه رسالت دریافت تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مراحل

  و تذکرات نکات  توضیحاتنحوه کار و   دانشجواقدامات 

  افتتاح حساب
اگرحساب رسالت (

ندارد یا پیش شماره 
  )نیست 10حسابش 

، ایجاد شناسه کاربري، ورود به سامانه و »همیاري اجتماعی عضویت در کانون«قسمت  https://mresalat.ir سامانه مراجعه به
و درج عدد ... ، نمونه امضاء، عکس و)صفحه اول و توضیحات(، شناسنامه)رو و پشت(تکمیل اطالعات، بارگذاري تصاویر کارت ملی

دور کارت، رمزهاي افتتاح حساب وهزینه ص(تومان  20000و پرداخت آنالین » در قسمت شناسه کانون مورد نظر 1031344«
  و سپس مراجعه به مسئول صندوق رفاه دانشگاه و تکمیل و امضاء فرم افتتاح حساب) بانکداري الکترونیک و پست

درج تصویر برگه رهگیري ثبتنام 
کارت ملی جدید همراه با روي 

  کارت ملی قدیمی

  pishkhan.rqbank.ir  و رمز اینترنت بانک و درخواست صدور رمز موبایل بانک» سایت پیشخوان مجازي رسالت«مراجعه به   

  اعتبارسنجی
 )از قسمت فراموشی رمز اقدام شوددر صورت عدم دریافت پیامک -با شناسه و رمز پیامک شده( omerat.irورود به سامانه  -1
  کدملی: شناسه کاربري   رویت نتیجه و پرینت آن -3  شده  درخواستکه به صورت گروهی ازطرف دانشگاه  پرداخت آنالین کارمزد اعتبارسنجی-2

  ارائه مدارك

دانشجویانی که 
  دارندچک صیاد 

فقط قسمت (فرم مشخصات فرديوامضاء  تکمیل) + مبلغ وام% 110به مبلغ (چک صیاد+ نتیجه اعتبارسنجی 
  به حساب دانشگاه تسهیالت و انتقال مبلغبیمه وام  از حساب بابت برداشت  فیشعدد  2تکمیل +  )متقاضی

راهنماي تکمیل چک کاربرگ طبق 
  و فیشها

دانشجویانی که 
چک صیاد 

  ندارند

+  وي امضاء دانشجو پشت چک 2به همراه ) مبلغ وام% 110به مبلغ (چک صیاد ضامن+ نتیجه اعتبارسنجی 
بیمه وام  از حساب بابت برداشت  فیشعدد  2تکمیل + نفر هردو فرم مشخصات فردي توسط و امضاء تکمیل 

تکمیل فرم مشخصات مشتري حقیقی یا افتتاح +  به حساب دانشگاه مطابق نمونه تسهیالت و انتقال مبلغ
  )رسالت حساب ندارندبانک قرض الحسنه درصورتیکه در (ضامنتوسط حساب 

راهنماي تکمیل چک  کاربرگ طبق
  و فیشها

  هفته کاري 2الی  1حدود  طی  از طرف سامانه مرآت" هاي اعتباري شما با موفقیت ثبت گردید دهندهبهبود "دریافت پیامک   انتظار ثبت وثایق

 الکترونیکی درخواست
  وام

، بانکداري اینترنتی، ورود به سیستم اینترنت بانک، قسمت تسهیالت، درخواست وام جدید، )rqbank.ir(مراجعه به سایت بانک
وام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه «درقسمت توضیحات یادداشت شود ، 82، ثبت کد اعتبارسنجی )ماه 24(ثبت مبلغ و مدت

  »اعتبارسنجی گروهی – 9924980001آزاد اصفهان کد پروژه 
ibank.rqb.ir  

  روز کاري بعد از درخواست 3 طی  تأیید درخواست وام توسط بانک و ارسال پیامک جهت مراجعه به اینترنت بانک  تأیید درخواست
  طبق روال موجود در سامانه  ورود به سامانه اینترنت بانک، قسمت درخواست وام قبلی، قسمت عملیات و امضاء قرارداد  امضاء قرارداد

    )نیستنددانشجویان تحت هیچ شرایطی مجاز به برداشت مبلغ (به حساب دانشگاهآن وام به حساب دانشجو و انتقال  مبلغ واریز  واریز و بیمه وام

  **. باشد مراجعه حضوري به شعب بانک و یا قسمتهاي دیگر نمیبوده و نیاز به هیچگونه از طریق مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه اینترنتی و تمامی مراحل ** 


