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 ورود به سیستم
جهت ورود به مجموعه نرمافزاری دیدگاه ،پس از باز کردن مرورگر اینترنت اکسپلورر  Internet Explorerبا وارد
نمودن آدرس سررور نررم افرزار سرازمان ( )https://emd.aut.ac.irدر بخرش نروار آدرس (،)Address Bar
صفحه ورودی مجموعه نرمافزاری دیدگاه ،نمایش داده خواهد شد.
برای ورود به سیستم ،ابتدا کد کاربر و سپس رمز ورود را وارد کرده ،سپس روی دکمه ورود کلیک نمایید.
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 نحوه ثبت درخواست وام
جهت ثبت درخواست وام پس از ورود به نرمافزار مطابق شكل زیر درخواست خود را ثبت کنید.
 .9روی منوی «پیشخوان» کلیک کنید؛
 .2روی «درخواست» کلیک کنید؛
 .3روی «درخواست وام» کلیک کنید؛
« .4درخواست وام شخصی» را انتخاب کنید.
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فرم ثبت درخواست وام باز خواهد شد .در این صفحه:
 .9از کشوی نوع وام ،نام وام مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
 .2مبلغ وام درخواستی را وارد کنید.
 .3تعداد اقساط درخواستی را وارد کنید.
 .4روی دکمه «ثبت اولیه» کلیک کنید.
لطفاً تا بسته شدن خودکار فرم منتظر بمانید و از کلیک روی دکمه  Xخودداری فرمایید.
لطفاً از ثبت چند بارهی درخواست وام خودداری فرمایید ،درخواست های تكراری از طریق گردش کار رد شده
می گردند.
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بعد از ثبت اولیه درخواست ،درخواست شما وارد گردش کار شده و در هر مرحله بعد از بررسی شرایط یادآوری
برای شما ارسال میگردد مبنی بر توضیح شرایط درخواست شما در هر مرحله از گردش کار .
نکات مهم:
 .9در صورتی که خالص دریافتی شما در فیش حقوقی کمتر از مبلغ اقساط وام درخواستی باشد ،بعد از
کنترل در گردش کار درخواست ها ،رد شده می گردد.
 .2در صورت وجود درخواست تكراری بر روی یک وام ،درخواست شما از طریق گردش کار رد شده می
گردد.
 .3در گردش کار وام ،معوقات از نوع وام دریافتی قبلی شما کنترل می گردد و در صورت وجود اقساط باقی
مانده ،امكان دریافت وام جدید وجود نخواهد داشت.

