
 :خوابگاه نام ثبتمراحل 

 ثبت نام پيش ثبت – 1

 يربوميغويژه دانشجويان (جهت پيش ثبت نام و تقاضاي خوابگاه   http://dorm.znu.ac.ir  ـ مراجعه به سامانه خوابگاهي ياس به آدرس 1

 از خوابگاهمتقاضي استفاده 

 باشد ميبارگذاري فايل مدارك درخواستي در پورتال خوابگاه جهت اولويت بندي و اسكان در خوابگاه ضروري : توجه  

 انتخاب اتاق – 2

 دانشجويان مقطع دكتري  –الف 

  http://dorm.znu.ac.irبه سامانه  13/6/96الي  12/6/96از تاريخ  بايست مياينترنتي بوده و دانشجويان  صورت بهانتخاب اتاق براي دانشجويان دكتري  :

 هزينه خوابگاه اقدام  نمايند طبق توضيحات زير نسبت به پرداخت و مراجعه و نسبت به رزرو اتاق اقدام نموده

اتاق با  تأييدنمايند ضروريست پس از  را انتخاب مي) ويژه برادران(و خوابگاه روغني زنجاني )ويژه خواهران( 5هاي فاطميه  دانشجويانيكه خوابگاه -1

تحويل  ها خوابگاهفيش آن را به اداره شگاه در هنگام مراجعه به دانهزينه خوابگاه را پرداخت و  http://bp.swf.ir مراجعه به پرتال دانشجويي 

 نمايند

ها در هنگام مراجعه به دانشگاه  توسط اداره خوابگاهاتاق  تأييدوريست پس از نمايند ضر را انتخاب مي )ويژه خواهران(نجفي  دانشجويانيكه خوابگاه -2

 نسبت به پرداخت اجاره بها خوابگاه اقدام نمايند

و  02433052704هاي  جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز آگاهي از ميزان اجاره بها خوابگاه با شماره تلفن: توجه 

 .فرماييد حاصلتماس ) هاي خواهران  خوابگاه( 02433052428و ) هاي برادران خوابگاه( 02433052298

 ارشددانشجويان مقطع  –ب 

با مراجعه حضوري  نسبت به تعيين  شهريور 26الي  25از تاريخ نام در سامانه  خوابگاه  ش ثبتپس از پي  بايست ميدانشجويان كارشناسي ارشد 

 نمودن  خوابگاه خود اقدام نمايند

هاي دولتي تعداد محدودي از دانشجويان كارشناسي ارشد با لحاظ الويت  محدود در خوابگاه بسيارالزم به توضيح است با توجه به ظرفيت 

 هاي خودگردان اسكان داده خواهد شد هاي دولتي ا و مابقي در خوابگاه بندي در خوابگاه

 راهنماي پيش ثبت نام سامانه ياس

 http://dorm.znu.ac.irـ مراجعه به آدرس اينترنتی ١

 گزينه پيش ثبت نام ـ کليک بر روی٢



 

 

 

 و كليك بر روي گزينه ادامه ـ انتخاب يكي از فيلدهاي زير3

 

 

 



 ـ تكميل نمودن تمامي فيلدها4

 .وارد نمايند 96-97و ترم ورود را نيمسال اول  1398/04/01و تاريخ فراغت از تحصيل را  1396/07/01دانشجويان ارشد تاريخ شروع به تحصيل را 

 .وارد نمايند 96-97و ترم ورود را نيمسال اول  1400/04/01و تاريخ فراغت از تحصيل را  1396/07/01دكتري تاريخ شروع به تحصيل را دانشجويان 

 .عكس پرسنلي بارگذاري گردد  Browsـ با استفاده از گزينه 5

 .هي و كليك بر روي گزينه ثبتـ دريافت و مطالعه آيين نامه خوابگاه و وارد نمودن تيك مربوط به آيين نامه خوابگا6

 

 

 

 

 

 

 



 ـ ياد داشت كد رهگيري جهت پيگيريهاي بعدي و سپس كليك بر روي گزينه ارسال مدارك7

 

 و در نھايت کليک بر روی گزينه ثبت  Browseگذاری تصوير مدارک مورد نياز با استفاده گزينه بارـ ٨

 

 

 

 



 راهنماي انتخاب اينترنتي اتاق

  http://dorm.znu.ac.irاتاق به آدرس  به سامانه انتخاب اينترنتيورود ـ 1

 .باشد كد ملي و يا شماره شناسنامه مي با برابر عبور كلمه و دانشجويي شماره با برابر كاربري نام

 به صورت انفرادي اتاق الف ـ انتخاب

 اسكان                    درخواست خوابگاه     خوابگاه ـ 1

 

 ـ انتخاب گزينه افزودن  2

 



 

 ) درخواست اتاق(ـ انتخاب نوع درخواست 3

 

 

 ـ انتخاب بلوك 4

 



 

 ـ انتخاب شماره اتاق 5

 

 انتخاب گزينه ثبت – 6

 

 

 



 

 )هم اتاقي(گروهي  صورت بهب ـ انتخاب 

 .به روش زير عمل نماييد گروهي صورت بهپس از وارد شدن به سامانه براي درخواست اتاق 

 اسكان               درخواست هم اتاقي     خوابگاه ـ  1

 



 جستجوگزينه  انتخاب وي هم اتاقدانشجويي وارد نمودن شماره ـ  2

 

 .انتخاب نمائيد ثبت را ، گزينهدر سمت راست ها اضافه و پس از مشاهده نام هم اتاقي ـ انتخاب گزينه3

 

 



 .اتاق و درنهايت گزينه ثبت را كليك نمائيد ،انتخاب بلوكـ 4

 

 

 :توجه

شود، و  اند يك پيغام نمايش داده مي انتخاب شده) هم اتاقي (الزم به ذكر است كه براي هر يك از افرادي كه به صورت گروهي  

 .گردد تنها در صورت تأييد آن توسط شخص موردنظر فرايند درخواست توسط دانشجو تكميل مي

 :نكته مهم

كه درخواست توسط مسئولين خوابگاه تأييد شود فرايند ثبت  نها درصورتيباشد و ت منزله ثبت اتاق نمي شده، به درخواست ارسال 

 .اتاق تكميل خواهد شد

 

 

 



 

 



 


