
ـت  سـیسـتم ث
درخواست وام 

تــیــک واممـوسـوم به 



شرکت جامع اندیشان مبتکر پارس

10واحد  ،10طبقه  ،برج پاستور ،همدان: آدرس

0813 - 8268999: تلفن
0813 - 8268999: فکس

irco.-jumpwww.http://Site: 



معرفی سیستم

 این که اي ئلهمس.باشد می اینترنت بستر طریق از دانشجویان وام درخواست ثبت سیستم این هدف
 با افزار نرم این بانک بودن همگام است ساخته رقیب بی و بفرد منحصر کشور سطح در را سیستم
 به و هبود انحصاري طراحی امتیاز داراي پروژه این.باشد می کشور کل دانشجویی رفاه سیستم
 وام عطايا شرایط سیستم این در.است گردیده اجرا و طراحی همدان سیناي بوعلی دانشگاه سفارش

 می شرایط این مطالعه با دانشجویان و است شده تنظیم کشور کل رفاه صندوق قوانین با مطابق دقیقا
 خروجی رفتنگ با دانشگاه رفاه کارشناسان.کنند ثبت را خود وام درخواست آنالین صورت به توانند

 سیستم این طریق از ...و محضري نامه فاکتور،ضمانت مثل دانشجو مدارك بررسی و سیستم این از
 یستمس این نتیجه در.ایست مواردي چه وام گرفتن تعلق عدم علت که دهند می اطالع دانشجو به

 ستمسی این امکانات سرفصل ادامه در.دارد دانشجویان مراجعات حجم کاهش در مهمی بسیار نقش
.است شده آورده



امکانات تیک وام 
وام اعطاي هاي اطالعیه و ها نامه ها،آیین نامه بخش دادن قرار امکان•
مقاطع تمامی در دانشجویان تحصیلی هاي پرونده تمامی ثبت امکان•
دانشجویی شماره یا ثبت ،تاریخ ملی کد با شده ثبت هاي درخواست جستجوي•
مختلف مقاطع در دانشجویان شده ثبت هاي وام سوابق مشاهده امکان•
مختلف مقاطع در دانشجویان شده حذف هاي وام سوابق مشاهده امکان•
دانشگاه رفاه کارشناسان سوي از شده رد یا شده تایید هاي وام کل مشاهده امکان•
وام نوع تفکیک به ثبت ساعت و تاریخ ترتیب به شده ثبت هاي وام از گیري گزارش امکان•
شده ثبت هاي درخواست جزئیات مشاهده امکام•
کلی صورت به شده ثبت هاي وام تایید امکان•



امکانات تیک وام 
 ايخط از جلوگیري جهت یکجا صورت به دانشجویان بانکی هاي حساب شماره انتقال امکان•

انسانی
 در دهش ثبت هاي درخواست کل واحد و تحصیلی،معدل هاي پرونده،تحصیالت،ترم ثبت امکان•

 کاهش در شبخ این-انسانی نیروي دخالت بدون و یکجا صورت به کشور کل رفاه دو فاز سیستم
 یستمس خرید با قابلیت این ( -دارد مهمی بسیار نقش دانشگاه رفاه اداره کارمندان کاري حجم

)گردد می فعال سانا هوشمند
 التدخ بدون دانشگاه آموزشی سامانه از دانشجویان تحصیلی هاي پرونده کل انتقال امکان•

 دیتا قالانت قرارداد عقد و دانشگاه آموزشی سامانه سنجی امکان از پس بخش این(انسانی نیروي
)گرفت خواهد انجام

دانشجو توسط شده ثبت درخواست پرینت امکان•
دانشجو توسط وام درخواست لغو امکان•
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