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روساي محترم مراكز آموزش علمي كاربردي استان تهران شرق

سالم علیکم؛

        احتراماٌ ، با توجه به تماس های مکرر کارشناسان مراکز در جهت عدم ثبت وام 
دانشجویی در سیستم فاز ٢ صندوق رفاه به اطالع می رساند مراحل ثبت وام 
دانشجویی و چگونگی تائید آن در سیستم فاز ٢ صندوق رفاه مطابق ذیل حضورتان 

اعالم می گردد.
بدیهی است ضمن اطالع رسانی موثر به دانشجویان کارشناسان مراکز تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه مورخ ٩٨/٩/٢٧ می توانند مطابق مراحل ذیل اطالعات دانشجویان 

را در سیستم فاز ٢ صندوق رفاه تائید نمایند.

نحوه ثبت وام دانشجوی در پورتال دانشجویی توسط دانشجو:

ابتدا دانشجو وارد پورتال دانشجویی شده و اطالعات آموزشی خود را ثبت می نماید. -۱
روی درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید کلیک نموده و اطالعات را وارد                         -٢

می نماید.
بعد از تائید مقطع تحصیلی توسط کارشناس مرکز، دانشجو در پورتال دانشجویی از  -۳
طریق ورود به پورتال شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی بانک قرض الحسنه 

مهر ایران را انتخاب می نماید.
نام شعبه ای که دانشجو می خواهد تشکیل پرونده دهد را انتخاب می نماید. -۴

مرکز آموزش عالی در واقع مرکز محل تحصیل دانشجو می باشد را انتخاب                          -۵
می نماید.

در مرحله آخر روی دکمه ثبت کلیک می نماید. -٦
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نحوه تائید وام دانشجویی در سیستم فاز ٢ صندوق رفاه توسط کارشناس صندوق ندارد

رفاه مرکز:

هر کارشناس با دسترسی خود وارد سیستم فاز ٢ صندوق رفاه می شود. -۱
در کادر آبی در سمت راست صفحه روی اطالعات وام سپس روی لیست درخواست  -٢

وام کلیک نمائید.
در قسمت مرکز آموزش عالی می بایست نام مرکز محل تحصیل دانشجو را انتخاب  -۳

نمائید و روی جستجو کلیک نمائید.
نام دانشجوی ثبت شده در کادر آبی رنگ نمایش داده شده را کلیک نمائید. -۴

روی تائید دانشجو کلیک نمائید. -۵
سپس مبلغ وام ٧/۵۰۰/۰۰۰ ریال را وارد نموده و روی ثبت کلیک نمائید. -٦

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده روسای محترم مراکز آموزش علمی 
کاربردی استان تهران شرق میباشد.

 

    


