
  مورد نیاز و برخی اقدامات در شبکه توسعه اجتماعی رسالتعضویت راهنماي 

  )خانم امام جمعه، اداره رفاه کارکنان: همیار مرکزي         1013696: شناسه کانون         دانشگاه صنعتی اصفهان کانون همیاري اجتماعی : نام کانون(
  اعالم گردیده است 1پیوست  در... لیست سایر همیاران دانشکده ها، واحدها و

  و تذکرات نکات  توضیحاتنحوه کار و   اقدامات

عضویت در کانون و 
حساب  اگر(افتتاح حساب

رسالت ندارد یا پیش 
  )نیست 10شماره حسابش

 تکمیل اطالعات، ورود به سامانه و »ایجاد شناسه کاربريو  عضویت« و نصب اپلیکیشن مربوطه روي موبایل، mresalat.ir سایت مراجعه به
درج عدد  ،...، نمونه امضاء، عکس و)صفحه اول و توضیحات(، شناسنامه)رو و پشت(، بارگذاري تصاویرکارت ملیشخصی و محل سکونت

 سپس مراجعه به ، درخواست افتتاح حساب،)خدمات عضویتهزینه (تومان 20000پرداخت آنالین  ،»در قسمت شناسه کانون موردنظر 1013696«
  )شود به آدرس منزل پست می پس از افتتاح کارت بانکی- 2 فایل توضیحات در پیوست(.عضویتتکمیل و امضاء فرم  جهت کانون همیار

: درصورت نداشتن کارت ملی جدید
درج تصویر برگه رهگیري ثبتنام کارت 

ملی جدید همراه با روي کارت ملی 
  قدیمی

  پس ازدریافت پیامک افتتاح حساب  »موبایل بانک و اینترنت بانک کارت،« هايدرخواست رمزگزینه مدرن،  رود،وpishkhan.rqbank.ir  رسالتسایت پیشخوان مجازي مراجعه به   دریافت رمزها

  اعتبارسنجی

اطالعات، تکمیل ،)  10001( انتخاب کانون رود به سامانه،و-3نام و ایجادکاربري یا دریافت رمز فراموشی ثبت -merat.iri   2ورود به سامانه- 1
مستندات درآمدي  ،...مغازه و منزل یا ، سند سود سهام یا سپرده بانکی، قرارداد اجاره دریافتییفیش حقوق(بارگذاري مستندات درآمدي معتبر

پرداخت آنالین کارمزد - 5   و اعالم نتیجه توسط مرکز مرآتبررسی -4   10001در کانون  درخواست اعتبارسنجیو ...) شغل دوم واز 
  )3 فایل توضیحات در پیوست. (آن و مطالعه دقیق و پرینت نتیجهرویت  ،اعتبارسنجی

  .بارگذاري کنندرا  آخرماه 3سابقه بیمه پرینت حساب واریز حقوق یا بایست عالوه بر فیش حقوقی مهردار،  کارمندان شرکتی دانشگاه می: تذکر

مبلغ : سقف اعتبارممکن تعیینجهت 
وام، میزان تعهد وام دیگران و توان 

  ماهیانه بازپرداخت اقساط

هاي  ارائه بهبود دهنده
  )سفته -چک(اعتباري

تعداد (موردنظر مبلغ % 120 میزانبه وام گیرنده و متعهد هرکدام  سفته+ نتیجه اعتبارسنجی با همراه داشتن  همیارمراجعه متقاضی و متعهد به 
داشتن حساب  - 4 فایل نمونه در پیوست.(تکمیل و امضاء فرم مشخصات فردي توسط هردو نفر+ ) فقره بیشتر نشود 4از  ي هرکدامکل سفته ها

  )الزامیست متعهد در بانک قرض الحسنه رسالت

 ها بدون خط خوردگی و غلط امالیی نوشته
نداشتن چک  -شده تکمیلنمونه طبق 

  برگشتی و بدهی سررسیدگذشته بانکی

  هفته کاري یک حدود طی  ها پس از ثبت بهبود دهنده از طرف سامانه مرآت" هاي اعتباري شما با موفقیت ثبت گردید بهبود دهنده"دریافت پیامک انتظار   مداركانتظار ثبت 

  وام درخواست
   اینترنتیبصورت 

وام جدید، ثبت تسهیالت، درخواست اینترنت بانک، قسمت تسهیالت، درخواست  سامانهورود به -rqbank.ir( ،2(سایت بانکمراجعه به - 1
یادداشت نام و نام خانوادگی و نام ، 82، ثبت کد اعتبارسنجی)هاي داده شده بر اساس اعتبار وام حساب، نتیجه اعتبارسنجی و چک(مبلغ و مدت

  )5 فایل توضیحات در پیوست( امبیمه ونتخاب گزینه ا ،درقسمت توضیحاتکانون 

درخواست رمز اینترنت بانک از طریق 
 سامانه پیشخوان مجازي رسالت

pishkhan.rqbank.ir  
  روز کاري بعد از درخواست 3 طی  و تأیید اینترنتی قرارداد جهت مراجعه به اینترنت بانکبه متقاضی تأیید درخواست وام توسط بانک و ارسال پیامک بررسی و  تأیید درخواست
  طبق روال موجود در سامانه  )با درج کد تأیید ارسالی(امضاء قرارداد ، رویت وعملیات گزینه، درخواست وام قسمت قبلیهمان ورود به سامانه اینترنت بانک،   امضاء قرارداد

  واریز و بیمه وام
سر رسید اقساط مطابق روز واریز بوده و بصورت اتوماتیک از حساب (هاي مربوطهمتقاضی و کسر مبالغ بیمه و کارمزدوام به حساب  مبلغ واریز

  )در صورت عدم موجودي کافی در سررسیدف از طریق موبایل بانک پرداخت گردد. مربوطه کسر می گردد
محرومیت  =تأخیر در پرداخت اقساط 

  هاي آتی  دائم از وام

  . **باشد هاي دیگر نمیواحدمراجعه حضوري به شعب بانک و یا نیاز به هیچگونه  لذا. مراجعه نمود) 1طبق لیست پیوست(همیارتوان به نزدیکترین  در صورت نیاز میو  بوده اینترنتیتمامی مراحل ** 


