
 مقطع كارشناسي ارشد براي دانشجويان 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

 خوابگاهاز متقاضي استفاده 

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

 انتخاب اتاق – 2

به حوزه معاونت خوابگاه  بق برنامه زماني ذيل جهت انتخابط خوابگاهينام در سامانه  پس از پيش ثبت بايست ميدانشجويان كارشناسي ارشد 

 .خوابگاه خود اقدام نمايند نسبت به تعيين نمودن دانشجويي مراجعه و

 زمان مراجعه حضوري  خوابگاه 

 22/6/1396لغايت  6/1396/ 21 خواهران

 23/6/1396لغايت  22/6/1396 برادران

 

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 و مابقي در خوابگاه بندي در خوابگاه

ها  خوابگاه عنوان وديعه بهريال  600000مبلغ بايست عالوه بر مبلغ اجاره بهاء خوابگاه،  كليه دانشجويان جديدالورود ميضمناً 

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت(شعبه دانشگاه زنجان واريز نمايند   نزد بانك تجارت 1703051959شماره  حساب به

 

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 هخوابگا( 02433052298

 

 

 

 

 

 



 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

 

 



 

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

 .عكس پرسنلي بارگذاري گردد  Browsـ با استفاده از گزينه 5

 .ـ دريافت و مطالعه آيين نامه خوابگاه و وارد نمودن تيك مربوط به آيين نامه خوابگاهي و كليك بر روي گزينه ثبت6

 

 

 

 

 

 



 

 س كليك بر روي گزينه ارسال مداركـ ياد داشت كد رهگيري جهت پيگيريهاي بعدي و سپ7

 

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

 

 



 

 



 


