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  .ورود به قسمت تشکیل پرونده و جستجوي مقاطع تحصیلی خود بر اساس کد ملی - 2

  
در صورتی که پس از جستجو در لیست نمایان شده مقطع فعلی دانشجو در دانشگاه کاشان وجود ندارد الزم است نسبت به  

به  ر تایید مقطع توسط دانشگاه باشید و پس از تایید آن مجازدرخواست ایجاد مقطع جدید از همین قسمت اقدام و منتظ
  )اطالعات سجلی و تحصیلی خود دقت نماییدنسبت به ورود (د به بعد می باشی 3انجام مرحله 

 .اقدام نمایید 2در صورتی که داراي پرونده در دانشگاه کاشان می باشد از قسمت ورود به پورتال فاز  - 3

وارد نموده و وارد پورتال خود ) 123- 456789-1(پورتال دانشجویی خود شماره ملی خود را طبق فرمت هبراي ورود ب - 4
  .گردید

ور بصورت پیش فرض همان کد ملی با خط فاصله می باشد و در صورت فراموش کردن رمز می توانید از قسمت کلمه عب(
مشخص شده استفاده نمایید که پس از ارسال شدن رمز بصورت پیامک براي شماره رمز همان کلمه عبور با خط فاصله می 

  )گردد



  مراحل ثبت درخواست وام و تشکیل پرونده

 

  .ام نسبت به درخواست وام مورد نظر اقدام نماییدپس از ورود به پورتال می توانید از قسمت درخواست و - 5

دانشجویان روزانه الزم است قبل از درخواست وام نسبت به افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک تجارت و ارائه : توجه 
 .مبادرت فرمایند دانشجویی شماره حساب همراه با نام و کد شعبه به اداره رفاه

 

 

   

طبق اطالعیه (پس از درخواست وام دانشجویان موظف به ارائه مدارك مربوط به ضامن و مدارك خاص هر نوع وام - 6
  .به اداره رفاه دانشجویی می باشند) هاي اداره رفاه

دانشجویان متقاضی وام الزم است براي پیگیري تایید وام خود نیز به قسمت درخواست وام مراجعه و در صورت وجود  -  7
 .ل بصورت حضوري به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایندمشک

  اداره رفاه دانشجویی –با تشکر 


