
 

 درخواست عضویت در خوابگاه

 .برای ثبت نام در خوابگاه ابتدا وارد کارتابل خود شوید

 

 

بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور از قسمت منوی امور خوابگاه روی درخواست عضویت در خوابگاه کلیک  

 .نمایید

 

 



 

 سپس زیر شکل همانند در شکل زیر( 1)نمایید فعال را نامهتعهد تایید گزینه  ابتدا بایست می  با مطالعه فرمها 

و از باالی صفحه به روی صفحه  در شکل زیر(3را تایید نمایید)آن و ییدنما کلیکدر شکل زیر( 2) ثبت روی به

 .بعد کلیک نمایید

 

 .نمایید تاییدتعهد نامه های اول دوم سوم را به همین ترتیب  

 .نمایید تکمیلدر قسمت بعدی مشخصات شناسنامه ای خود را به دقت  

 .را انتخاب نمایید شکل زیر(در 2) حوزهو  در شکل(1) نوع پرداختدر پایین صفحه  

 .توجه داشته باشید نوع پرداخت هزینه خوابگاه توسط کارشناس خوابگاه تایید می گردد 

 



 

 شامل این نوع پرداخت  خوابگاه قبل از انتخاب اتاق است کهپرداخت کل هزینه  :ه معنیب نقدیهای پرداخت 

 .درصد تخفیف است 1۰

مبلغ اجاره  صفاول ن قسط  . شودهزینه خوابگاه در دو قسط از متقاضی گرفته میبه معنی: غیر نقدی داخت پر  

 .از متقاضی گرفته خواهد شد 13۹۹اردیبهشت ماه سال  5تاریخ  تاحداکثر بهای خوابگاه و قسط دوم 

چاپ اطالعات را کلیک نمایید و فایل را در محل ذخیره نمایید به روی صفحه  د میتوانید به روی در صفحه بع

 .بعد کلیک نمایید 

درخواست شما را بررسی نمود خوابگاه به روی گزینه ارسال جهت بررسی کلیک نمایید بعد از آنکه کارشناس  

 .امکان انتخاب اتاق برای شما فراهم می شود

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انتخاب اتاق

بگاه ترم دانشجویان خوابگاه توجه داشته باشند برای انتخاب اتاق همان شماره اتاق خوا :تذکر

بدون هماهنگی  د )در صورت انتخاب اتاقی به غیر از اتاق ترم گذشته خوخود را وارد نمایند. ۹81

 به دانشجو داده نمیشود ( اتاق انتخابیبا مسئول خوابگاه تعهدی برای 

 .از منوی امور خوابگاه به روی انتخاب اتاق کلیک نمایید اقبرای انتخاب ات

 

 .سپس بعد از پرداخت هزینه از همین صفحه می توانید از اتاق خود را انتخاب نمایید 

 

 



 

خطای فوق به این معنی است که ابتدا باید هزینه اتاق را پرداخت نمایید با کلیک به روی پرداخت به صفحه 

 بعد از پرداخت همانند شکل زیر امکان انتخاب اتاق وجود دارد .د. یشوپرداخت هزینه منتقل می

 


