
 :مراحل ثبت نام خوابگاه

 )27/6/97لغايت ٢۵/6/96از تاريخ ( نام ثبت پيشـ  1

ويژه دانشجويان غير بومي متقاضي (جهت پيش ثبت نام و تقاضاي خوابگاه   http://dorm.znu.ac.ir  مراجعه به سامانه خوابگاهي ياس به آدرس

 )لينك راهنماي پيش ثبت نام()استفاده ازخوابگاه

 اسكان در خوابگاه ضروري مي باشد  بارگذاري فايل مدارك درخواستي در پورتال خوابگاه جهت: توجه 

 ها ها توسط اداره خوابگاه بررسي و تاييد درخواستـ 2

 انتخاب اتاقـ  3

   )لينك راهنماي انتخاب اتاق( رزرو اتاق جهت 27/6/96الي  ۲۶/6/96از تاريخ  http://dorm.znu.ac.irمراجعه به سامانه 

 واريز هزينه خوابگاه بر اساس نام خوابگاه و ظرفيت اتاق طبق جدول ذيلـ  4

 خوابگاه

 نام خوابگاه

 )خودگردان(

 ظرفيت اتاق
اجاره بهاء خوابگاه 

 )ريال(براي يك ترم 
 بانك صاحب حساب شماره حساب

  

 3000000 نفره 6

 كمكهاي مردمي 1703050480

 

 تجارت

 برادران

 استقالل

 2750000 نفره 8

 2200000 نفره 10

 ورقايي

 5000000 نفره 4

 4650000 نفره 5 انصار سرداري-نظري 221904203555409002

 4200000 نفره8

 1703065089 ۶٠٠٠٠٠٠ نفره 4 صدرا خواهران
 -نجفيان 

 سرداري
 تجارت



  : توضيحات 

الزم به ذكر است دانشگاه (باشد  هاي خودگردان ورقايي و صدرا در داخل دانشگاه و خوابگاه استقالل در داخل شهر مي خوابگاه ـ1

 )باشد كيلومتري شهر واقع شده است و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان ساكن خوابگاه استقالل مهيا مي 6زنجان در 

 باشد الحساب مي صورت علي خوابگاه صدرا بهبهاي  اجاره ـ2

و ظرفيت اتاق و شماره حساب خوابگاه تعيين اتاق و بر اساس نام  دانشجويان محترم دقت نمايند واريز اجاره بهاء خوابگاه پس از ـ3

يزي به عهده دانشجو هاي وار بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در انتخاب خوابگاه، ظرفيت اتاق، و فيش(انجام پذيرد  مربوطه

 ).خواهد بود

 عنوان وديعه ريال به 600000مبلغ بايست عالوه بر مبلغ اجاره بهاء خوابگاه،  كليه دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه مي ـ4

عب بانك قابل پرداخت در كليه ش(شعبه دانشگاه زنجان واريز نمايند   نزد بانك تجارت 1703051959شماره  حساب ها به خوابگاه

 )تجارت

 پرداخت نمايندالزم به توضيح مي باشد دانشجويان محترم مي توانند مبالغ وديعه و اجاره بها خوابگاه را در محل سكونت خود * 

 .نمايند

رشته نام و نام خانوادگي،شماره دانشجويي، كد ملي و (ارائه اصل فيشهاي واريزي اجاره بهاء و وديعه خوابگاه با درج مشخصات  ـ 5

 .باشد ها در هنگام مراجعه حضوري جهت تأييد نهايي خوابگاه الزامي مي با خط خوانا در پشت فيش) تحصيلي

فرم ويژه دانشجويان دختر بصورت پشت و رو و تكميل آن اقدام  ضروري است دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه نسبت به چاپ  ـ 6

 )لينك تعهد نامه( نمايند

 

 

 

 

 



 راهنماي پيش ثبت نام سامانه ياس

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

 ـ کليک بر روی گزينه پيش ثبت نام٢

 

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

 



 

 نمودن تمامي فيلدهاـ تكميل 4

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

 .عكس پرسنلي بارگذاري گردد  Browsـ با استفاده از گزينه 5

 .نمودن تيك مربوط به آيين نامه خوابگاهي و كليك بر روي گزينه ثبتـ دريافت و مطالعه آيين نامه خوابگاه و وارد 6

 

 

 

 

 

 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  ورود به سامانه انتخاب اينترنتيـ 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 تنها  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 در صورت تأييد آن توسط شخص موردنظر فرايند درخواست توسط دانشجو تكميل مي

 :نكته مهم

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

 .تكميل خواهد شد

 



  



 


