
  دانشگاه آزاد اسالمی همیاری اجتماعی  در کانونعضویت 

 در بانک قرض الحسنه رسالت   )غیرحضوری(و درخواست افتتاح حساب 

 

 و افتتاح حساب درخواست عضویتمراحل 

  دانلود و ،از طریق تلفن همراه (mresalat.ir) اِم رسالت  عضویت سامانه مراجعه متقاضی به آدرس الکترونیکی  

 تلفن همراهگوشی نصب اپلیکیشن مربوطه روی  

 

  انتخاب گزینه »عضویت در کانون همیاری اجتماعی«ورود از طریق اپلیکیشن و  

 

https://www.mbazar.org/


 در سامانه  ایجاد شناسه کاربری •

 

 باشد  حتماً متعلق و بنام خود متقاضی   باید درج شماره تلفن همراه که  •

برای امنیت بیشتر در رمز عبور خود  وده و تاریخ تولد و کد ملی را با دقت و به صورت صحیح وارد نمتذکر :  •

 حرف و نمادها استفاده کنید   از عدد،ترکیبی 

 متقاضیهمراه  تلفن وارد کردن کد ارسال شده به شماره  •

 



 در سامانه و ایجاد شناسه کاربری  انجام موفق ثبت نام •

در صورتی که قبالً مرحله عضویت در کانون همیاری اجتماعی و ثبت نام را انجام داده و به هر دلیلی موفق   تذکر:

اید از طریق ورود با نام کاربری)شماره تلفن همراه( و  به تکمیل مشخصات فردی و درخواست افتتاح حساب نشده

 تتاح حساب را انجام دهیدتوانید ادامه مراحل عضویت و اف اید می رمز عبوری که مشخص کرده 

 

در کانون همیاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد   درخواست عضویت  و  با شناسه کاربریبه اپلیکیشن ورود  

 محل تحصیل 

 

 ثبت اطالعات الزم  ✓

 شناسنامه و کارت ملی طبق آخرین مدارک  هویتی همه اطالعات  صحیحو  دقیق  ، کاملثبت 

 

 )بویژه کد پستی( محل سکونت و محل کار همه اطالعات  صحیحو    دقیقو  کامل ثبت 



 ارائه آدرس و کدپستی صحیح برای تحویل مرسوالت پستی   تذکر :

 

 عضویت  جهت  انتخاب نام یا شناسه کانون مورد نظرجستجو و  ✓

 شناسه کانون همیاری اجتماعی مربوطه واحد دانشگاهی کانون همیاری اجتماعی نام  ردیف

 1031423 دانشگاه آزاد اسالمی اردستان 1

 1021776 اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  2

 20000106878 دانشگاه آزاد اسالمی بادرود 3

 1029095 دانشگاه آزاد اسالمی تیران  4

 1032603 خمینی شهر واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  5

 20000106890 دانشگاه آزاد اسالمی خوانسار  6

 1000413 دانشگاه آزاد اسالمی دولت آباد  7

 2000058291 دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان  8

 20000106888 دانشگاه آزاد اسالمی زواره  9

 20000106881 دانشگاه آزاد اسالمی سمیرم  10

 2000057510 شاهین شهر واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  11

 20000106885 دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا  12

 20000106882 دانشگاه آزاد اسالمی فریدن 13

 1030687 فالورجان واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  14

 1028439 کاشان واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  15

 2000079855 دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان  16

 2000064275 لنجانواحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  17

 2000081844 مبارکه واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  18

 1006177 دانشگاه آزاد اسالمی مجلسی 19

 2000079569 میمه واحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  20

 2000029607 دانشگاه آزاد اسالمی نائین  21



 1028440 نجف آبادواحد دانشگاه آزاد اسالمی صندوق رفاه دانشجویان  22

 1031036 دانشگاه آزاد اسالمی نطنز 23

 20000106887 دانشگاه آزاد اسالمی نیک آباد  24

 20000106891 دانشگاه آزاد اسالمی هرند 25

 

 شود( وی ، مرسوله تحویل متقاضی  در صورت عدم حضور تاهای پستی)تعیین نماینده جهت تحویل مرسوله  ✓

  تحویل آناحراز هویت و تعیین زمان مالقات با همیار اجتماعی کانون مورد نظر جهت دریافت و تکمیل فرم   ✓

 )همان روز ثبتنام خود را انتخاب کنید و از نظر ساعت، یکساعت پس از ساعت زمان ثبتنام(

 



 معرفی کرده است را به شما   اجتماعی کانون همیاری و یا نهاد مردمی رسالت که  معرفی مشخصات اختیاری واردکردن 

 

 ( بصورت صحیح، واضح و کامل)مدارک مورد نیازتصاویر بارگذاری  ✓

 

 تصویر رو و پشت کارت ملی جدید 

)درخواست کارت  رسید پستی، کارت ملی قدیمی همراه با  کارت ملی هوشمند عدم دریافت    تذکر: درصورت

   بارگذاری شود. ملی هوشمند(



   

     شناسنامه (توضیحات)و دوم اول ات صفحتصاویر 

 عکس سلفیویدئوی سلفی 



 نمونه امضا

 بارگذاری کنید  بعدی متدرصورت تمایل به ارائه مدارک بیشتر در قس 

 در سامانهنیک بانکی واز طریق درگاه الکتر  هزینه خدمات عضویت  آنالینپرداخت   ✓

 

 



 درخواست افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت  ✓

 های افتتاح حساب درخواست خودرا ثبت کنید با تایید فرم  و  هوارد سایت بانک قرض الحسنه رسالت شد 

 

 



 هاتابل کاربری خود و وضعیت درخواست بازگشت به سامانه عضویت و مشاهده کار 

 

 مراجعه به همیار کانون  

با در دست داشتن مدارک شناسایی برای احراز هویت و امضاء فرم درخواست  دانشجو می بایست  در این مرحله

 مراجعه نماید صندوق رفاه دانشجویان واحد دانشگاهی خود عضویت به 


