
 

 به نام خدا

 :که در ادامه نحوه ارسال آن توضیح داده میشود می باشدجدید گرفتن اتاق به صورت پیامکی  روشدانشجویان محترم توجه فرمایید 

میتواند ظرفیت باقی مانده  سرای دانشجویینفر باشد مسئول  5و درصورتی که اسامی هم اتاقی ها کمتر از  می باشدنفر  5ظرفیت تمامی اتاق ها 

 دیگر تکمیل نماید. اق را با دانشجویات

 راهنمای ارسال پیامک:

 :کد دانشجویی هر دانشجو شامل قسمت های زیر است

 می باشددو رقم سمت چپ کد دانشجویی برای سال ورود به دانشگاه 

 می باشدقم بعدی از کد دانشجویی مربوط به کد رشته سه ر

 می باشدو چهار رقم سمت راست کد دانشجویی مربوط به دانشجو 

 مثال:

981270024 

 

0024 127 98 

 سال ورود کد رشته کد دانشجو

 

ارسال کند که  6600031328پیامکی باید پیامکی شامل اطالعات زیر برای شماره پنل  خط تلفن تماس خودو با  جداگانهصورت هر دانشجو به 

 متن پیام شامل قسمت های زیر است:

  کد هم اتاقی*کد رشته  +نام و نام خانوادگی دانشجو

دهنده و نشان  می باشد در کنار هم سمت راست )یکان کد دانشجویی( هم اتاقی هااولین عدد رقمی است که شامل  پنجیک عدد :کد هم اتاقی 

  .می باشدقرار گرفتن در یک اتاق 

( به شرح زیر می باشدتوجه داشته باشید ترتیب نوشتن متن پیامک )متن پیامک حتما باید فارسی باشد و پیامک به صورت التین قابل قبول ن

 است:

 اول: نام و نام خانوادگی 

 دوم: کد رشته 

 سوم: عالمت ستاره)*(

 .یک سطر درج گردد چهارم کد هم اتاقی در 

 خود را درج نماید . کد رشتهحتما  بعد از نام خودتوجه داشته باشید 

 (  استفاده کنید سپس کد هم اتاقی خود را درج نمایید.  * توجه داشته باشید حتما بعد از نام خود و کد رشته از نماد ستاره )   

 



 

 مثال زیر توجه فرمایید:کد هم اتاقی و نحوه ارسال پیامک به ساخت رای درک کامل ب

 مثال:

 :یک دیگر هم اتاقی شوندبا  قصد دارندزیر فرضی در نظر بگیرید دانشجویان 

 961250023احمدی با کد دانشجویی                     نسترن 2 951270021محمدی با کد دانشجویی                  نرگس 1

 961270002                   مریم اسماعیلی با کد دانشجویی 4 951270034                   حدیث یگانه با کد دانشجویی   3

   951250015                    فاطمه رفعتی با کد دانشجویی 5

 برای دانشجویان فوق به صورت زیر ساخته میشود  کد هم اتاقی

951270021 

961250023 

951270034 

961270002 

951250015 

  13425   کد هم اتاقی برای دانشجویان فوق برا بر است با:                      

  ،از این کد به روش گفته شده استفاده کنند با هماهنگی با یک دیگر ایجاد میکنند و باید در متن پیامک خود خود دانشجویاناین کد را  ***

 سان باشد ***یکتاقی با بقیه دوستانی که میخواهید با هم اتاق بگیرید کد هم ا توجه داشته باشید که

 .است یک اتاق یکسانی کد هم اتاقی به معنی قرار گرفتن در  الزم به ذکر است که: 

 :فوق به شرح زیر است فرضی باشد یعنی متن پیامک دانشجویان یکسانباید هم اتاقی ها در متن پیام برای تمام کد هم اتاقی  تاکید میگردد،

 برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید

 دانشجوی دیگر را ارسال کند. 4با هم اتاقی مشترک را به همراه کد  خوداسم و کد رشته  همراه خودتلفن توجه فرمایید هر شخص باید با 

 پیام نمونه از تلفن همراه:                    پیام نمونه از تلفن همراه:      پیام نمونه از تلفن همراه:        

 حدیث یگانه                          مدینسترن اح                         نرگس محمدی             

  

برای ساخت کد هم اتاقی اعداد قرمز رنگ 

دلخواه )یکسان برای دانشجویانی که قصد دارن 

 شده است.مشخص هم اتاق هم شوند( 

مشخص کننده کد رشته هر اعداد آبی رنگ 

 .دانشجو میباشد



 
 پیام نمونه از تلفن همراه:                          پیام نمونه از تلفن همراه:  

 رفعتی  فاطمه                                                             مریم اسماعیلی

 

 

 

مانند توضیحات  صورت جداگانهبه  هر یک از دانشجویاندانشجو بتوانند با یک دیگر اتاق بگیرند و هم اتاقی شوند الزم است  5پس برای اینکه  

) در مراجعه حضوری برای ثبت نهایی به دانشجویان پیامک تایید ارسال میگردد در صورت عدم دریافت پیامک تایید اتاق و  با خط شخصیباال 

پیامکی  6600031328به شماره  سرای دانشجویی( به سامانه پیامکی رزور  تعیین میشود سرای دانشجوییاتاقی انها به اختیار مسئول هم 

 .ارسال کنند ،همانند مثال

 

 :توجه داشته باشید

رسال گردد( هر دو پیام با نام های مختلف و کد رشته مختلف ا 09123456789در صورت ارسال دو متن پیام با یک شماره )یعنی با شماره  -

مشخصات فردی با خط شخصی خود به سامانه پیامکی  ،دو پیام حذف میشود . تاکید میگردد هر شخص بعد از هماهنگی و ایجاد کد هم اتاقی

 .و کد هم اتاقی را ارسال نماید

 .گردد تاکید میگردد نام و نام خانوادگی به همراه کد رشته و عالمت * و کد هم اتاقی باید در یک خط درج -

 استفاده یا عدم استفاده از فاصله بین نام و نام خانوادگی و کد رشته اهمیتی ندارد.-

 میباشد. سرای دانشجوییدانشجویان فقط میتوانند هم اتاقی خود را تعیین کنند و تعیین اتاق به عهده مسئول -

 

 

 زیر پیغام دهید.  IDدر صورت داشتن هر گونه سوال به 

@dehghani2017 


