
 به نام خدا

 ضمانت/راهنماي سامانه درخواست وام

 (4931 تابستان)

 

 "ماالي " / "اداري و مالي" / "پرتال پویا"که به جهت الکترونیک ساختن فرآیند درخواستهای وام تهیه شده است، از طریق  ضمانت/سامانه درخواست وام 

 .مطابق شکل قابل دسترسی است

 

 :این راهنما در سه بخش زیر تنظیم گردیده است

 و پیگیری وضعیت آنها، مشاهده درخواستهای ارسال شده وامراهنمای ارسال درخواست  : درخواست وام( الف

 اهنمای ارسال درخواست ضمانت، مشاهده درخواستهای ارسال شدهر  :درخواست ضمانت وام( ب

ضمانتی است که از سوی کارکنان دانشگاه برای های  راهنمای تایید یا عدم تایید درخواست :ضمانت ارسالي همكاران دانشگاهي بررسي درخواستهاي  (ج

 .همکاران خود  ارسال می نمایند

 

 درخواست وام

 .کلیک نمایید "موا درخواست"برای نمایش لیست درخواستهای قبلی و وضعیت آنها و همچنین ایجاد درخواست وام جدید، بر روی آیکون 

 

 .قوانین مربوطه را تایید نمایید ابتدا



 

 

 "ناو  وام "همچنین امکان انتخاب وام از منوی کشویی. شود نمایش داده می( اگر درخواستی وجود داشته باشد)های قبلی شما  در صفحه بعد لیست درخواست

 .خارج دانشگاه باشد های یا وامهای داخل دانشگاه  تواند از وام می جدید درخواست وام. وجود دارد

 

   .های مختلف را مشاهده کرد بانک موجود های ها میتوان لیست وام در قسمت مشاهده لیست وام

 

 

 

 

 



در . باشيد  باشد با انتخاب هر وام، شرایط و مدارك مربوط به هر وام و تعداد ضامنین قابل رویت ميی  دانشگاه (طرف قرارداد)داخلی های  وام از بانکدر صورتی که 

در ایين قسيمت پيز از     .وجود دارد ....با کلیلک بر روی ضامن اولامکان انتخاب فرد ضامنین در صورتی که ضامن از پرسنل دانشگاه باشد /قسمت انتخاب ضامن

در صورتی کيه ضيامن خيارج از     و دشو ضامنین می/رد پرتال ضامنن ضامن از میان پرسنل دانشگاه، درخواست به صورت مکانیزه واانتخاب فرد مورد نظر به عنوا

  .نام و نام خانوادگی ضامن در کادر مورد نظر درج شودمی بایست دانشگاه باشد 
 

 .که مبلغ اقساط از مانده حقوق و مزایای متقاضی بیشتر باشد درخواست ارسال نخواهد نشددر صورتی الزم به ذکر است 

 
 

بررسی  -3بررسی ستاد رفاهی  -2( درصورتی که ضامن پرسنل دانشگاه باشد)بررسی ضامنین -1:حالت دارد چهارهای داخل دانشگاه  برای واموضعیت درخواست 

 جهت دریافت نامه معرفی به مدیریت مالی مراجعه نمایید -4 مدیریت مالی

رفياهی و ميدیریت ميالی، ایين درخواسيت       در صورتی که از همکاران دانشگاه فردوسی تقاضای ضمانت شده باشد می بایست قبل از هرگونه بررسی توسط ستاد

 . تعیین تکلیف گرددبه شکل ذیل  ضمانت ارسالي همكاران دانشگاهيبررسي درخواستهاي از طریق منوی  ضامنین/توسط ضامن

 

 

 

 

  .در صورت تایید سایر مراحل بررسی تا دریافت نامه معرفی انجام خواهد شد: نكته



 

را  "های خيارج دانشيگاه   وام"جهت دریافت نامه معرفی به بانک مورد نظر می بایست گزینه د، نوام خارج از دانشگاه باشکارکنان دانشگاه متقاضی  که در صورتی

ضامنین در /ضامن در قسمت انتخاب .بایست اطالعات وام مورد نظر را صحیح و دقیق وارد نماید صفحه ذیل باز شده و متقاضی می ،ز از انتخابپ. انتخاب نماید

از انتخاب فيرد ميورد نظير بيه عنيوان      در این قسمت پز . وجود دارد ....با کلیلک بر روی ضامن اولصورتی که ضامن از پرسنل دانشگاه باشد امکان انتخاب فرد 

 دشو ضامنین می/رد پرتال ضامنضامن از میان پرسنل دانشگاه، درخواست به صورت مکانیزه وا

 

 

بررسيی ميدیریت    -2( دانشگاه باشيد  درصورتی که ضامن از همکاران)ضامنین/ضامنبررسی  -1:حالت دارد سههای خارج از دانشگاه  رای واموضعیت درخواست ب

 جهت دریافت نامه معرفی به مدیریت مالی مراجعه نمایید -3 مالی

ط ميدیریت ميالی، ایين درخواسيت توسيط      هرگونيه بررسيی توسي   در صورتی که از همکاران دانشگاه فردوسی تقاضای ضمانت شيده باشيد ميی بایسيت قبيل از      

 .در صورت تایید سایر مراحل بررسی تا دریافت نامه معرفی انجام خواهد شد. تعیین تکلیف گردد (مانند شرح صفحه قبل)ضامنین /ضامن

 .الزم به ذکر است در صورتی که مبلغ اقساط از مانده حقوق و مزایای متقاضی بیشتر باشد درخواست ارسال نخواهد نشد

 


