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 راهنمای کاربران دیدگاه

 نامه وامثبت درخواست معرفی-نرم افزار رفاه

 دانشگاه صنعتی امیرکبیراختصاصی 
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 سهامی خاص «چارگون»شركت 

 نامهدرخواست معرفی ثبت-افزار رفاهراهنمای کاربری نرم ................................................................................................. نام مستند 

 1398 مرداد ................................................................................................................................................................................. تاریخ تنظیم

 1.0 ........................................................................................................................................................................................... مكتوبویرایش 

 رفاهسیستم کاربران  ............................................................................................................................................................. مخاطب مستند

 چارگون منابع انسانی شرکت واحد راهكار ............................................................................................................................. تهیه کننده
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 ورود به سیستم 

 با وارد Internet Explorerپلورر اکس نترنتیپس از باز کردن مرورگر ا دگاه،ید یافزارمجموعه نرم به جهت ورود

، (Address Bar) در بخرش نروار آدرس (/https://emd.aut.ac.ir) سرور نررم افرزار سرازماننمودن آدرس 

 خواهد شد.  هداد شینما دگاه،ید یافزارمجموعه نرم یورود صفحه

 . دیینما کیدکمه ورود کل یابتدا کد کاربر و سپس رمز ورود را وارد کرده، سپس رو ستم،یورود به س یبرا

 

 

 (1)تصویر 
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 وام نامهمعرفی نحوه ثبت درخواست 

 .کنیددرخواست خود را ثبت زیر مطابق شكل  افزارنرم ود بهرپس از و ،وام معرفی نامه جهت ثبت درخواست

  کلیک کنید؛ «پیشخوان»منوی  روی .1

  ؛دنیککلیک  «درخواست»روی  .2

  کلیک کنید؛ «نامهمعرفیدرخواست »روی  .3

 .را انتخاب کنید «شخصی نامهمعرفیدرخواست » .4

 

 (2)تصویر 
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  :در این صفحه. دخواهد شباز  نامه واممعرفی فرم ثبت درخواست

 .دنیانتخاب ک را نامه واممعرفی ،از کشوی نوع وام .1

 ام بانک مورد نظر را انتخاب کنید.از کشوی بانک ن .2

 .شودشعبه به صورت خودکار انتخاب می .3

 وام خود را وارد کنید. درخواستیتوضیح مبلغ  بخشدر  .4

 .دکنیکلیک « ثبت اولیه»روی دکمه  .5

 خودداری فرمایید. Xلطفاً تا بسته شدن خودکار فرم منتظر بمانید و از کلیک روی دکمه 

خودداری فرمایید. تعداد دفعات درخواست تاثیری در امتیاز  نامه واممعرفیی درخواست لطفاً از ثبت چند باره

 افراد ندارد.

 



ئددئدئئتنتنتنتنپپپپ  

 (3)تصویر 

 

شود که آپ نمایش داده میپیغام درخواست شما با موفقیت ثبت شد به صورت پاپبعد از ثبت اولیه درخواست، 

بعد از بررسی شرایط یادآوری برای شما ارسال  ،درخواست شما وارد گردش کار شده و در هر مرحلهباتائید آن 

 از گردش کار . میگردد مبنی بر توضیح شرایط درخواست شما در هر مرحله

 

 (4)تصویر 

 با كلیک بر روی دكمه تائید، درخواست شما در گردش كار قرار خواهد گرفت.

 روند گردش كار از طریق یادآور به اطالع شما خواهد رسید.
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