
 مراحل ثبت نام خوابگاه:

ویژه جْت پیص ثبت ًبم ٍ تمبضبی خَابگبُ )  http://dorm.znu.ac.ir  ـ هشاجؼِ بِ سبهبًِ خَابگبّی یبس بِ آدسس 1

 (دانشجویان غیر بومی متقاضی استفاده ازخوابگاه

 توضیحات :

 دسخَاستی دس پَستبل خَابگبُ جْت اسىبى دس خَابگبُ ضشٍسی هی ببضذببسگزاسی فبیل هذاسن : 1توجه 

بِ سبهبًِ  13/6/97الی 12/6/97ُ ٍ داًطجَیبى هی ببیست اص تبسیخصَست ایٌتشًتی بَد بِ تخبة اتبق بشای داًطجَیبى دوتشیاً:2توجه 

http://dorm.znu.ac.ir   ُطبك تَضیحبت صیش ًسبت بِ پشداخت ّضیٌِ خَابگبُ الذام ًوبیٌذ.هشاجؼِ ٍ ًسبت بِ سصسٍ اتبق الذام ًوَد ٍ 

اص یٌذ ضشٍسیست پس اص تأییذ اتبق )ٍیژُ خَاّشاى( ٍ خَابگبّغ سٍغٌی صًجبًی )ٍیژُ بشادساى( سا اًتخبة هی ًوب 5ّبی فبطویِ  ـ داًطجَیبًیىِ خَابگب1ُ

ٌشیىً خُابگاي را پزداخت َ در ٌىگام مزاجعً بً داوشگاي فیش آن را بً اداري  http://bp.swf.irهشاجؼِ بِ پشتبل داًطجَیی  بب 96//20/6تبسیخ 

 َ معزفی اسکان دریافت ومایىد.ٌا تحُیل  خُابگاي

ّب دس ٌّگبم هشاجؼِ بِ داًطگبُ  ذ ضشٍسیست پس اص تأییذ اتبق تَسط اداسُ خَابگبًُوبیٌ ًجفی )ٍیژُ خَاّشاى( سا اًتخبة هی داًطجَیبًیىِ خَابگبُـ 2

 ًوبیٌذٍ هؼشفی اسىبى دسیبفت ًسبت بِ پشداخت اجبسُ بْبء خَابگبُ الذام 

مزاجعً  dormitories-vp/rent-http://www.znu.ac.ir/stu بً آدرص تُجً : جٍت کسب اطالعات بیشتز َ ویش آگاٌی اس میشان اجاري بٍاء خُابگاي 

 ٌای خُاٌزان( تماص حاصل فزمایید. )خُابگاي 22033232020ٌای بزادران( َ  )خُابگاي 22033232220َ  22033232420ٌای  با شماري تلفهَیا 
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 ثبت ًبم سبهبًِ یبساٌّوبی پیص س

 http://dorm.znu.ac.irـ مزاجعً بً آدرص ایىتزوتی 1

 ـ کلیک بز رَی گشیىً پیش ثبت وام2

 

 ٍ ولیه بش سٍی گضیٌِ اداهِ ـ اًتخبة یىی اص فیلذّبی صیش3

 

 



 ـ تىویل ًوَدى توبهی فیلذّب4

 .ٍاسد ًوبیٌذ 97-98ٍ تشم ٍسٍد سا ًیوسبل اٍل  1401/04/01اص تحصیل سا  ٍ تبسیخ فشاغت 1397/07/01داًطجَیبى دوتشی تبسیخ ضشٍع بِ تحصیل سا 

 ػىس پشسٌلی ببسگزاسی گشدد.  Browsـ بب استفبدُ اص گضیٌِ 5

 ـ دسیبفت ٍ هطبلؼِ آییي ًبهِ خَابگبُ ٍ ٍاسد ًوَدى تیه هشبَط بِ آییي ًبهِ خَابگبّی ٍ ولیه بش سٍی گضیٌِ ثبت.6

 

 

 

 سّگیشی جْت پیگیشیْبی بؼذی ٍ سپس ولیه بش سٍی گضیٌِ اسسبل هذاسن ـ یبد داضت وذ7



 

 َ در وٍایت کلیک بز رَی گشیىً ثبت  Browseگذاری تصُیز مدارک مُرد ویاس با استفادي گشیىً بارـ 0

 

 

 

 

 



 ساٌّوبی اًتخبة ایٌتشًتی اتبق

  http://dorm.znu.ac.irاتبق بِ آدسس  ٍسٍد بِ سبهبًِ اًتخبة ایٌتشًتیـ 1

 ببضذ. وذ هلی ٍ یب ضوبسُ ضٌبسٌبهِ هی بب بشابش ػبَس ولوِ ٍ داًطجَیی ضوبسُ بب بشابش وبسبشی ًبم

 به صورت انفرادی اتاق الف ـ انتخاب

 اسىبى                    دسخَاست خَابگبُ     خَابگبُ ـ 1

 

 ـ اًتخبة گضیٌِ افضٍدى  2

 

http://dorm.znu.ac.ir/


 ـ اًتخبة ًَع دسخَاست )دسخَاست اتبق( 3

 

 ـ اًتخبة بلَن 4

 

 

 



 ـ اًتخبة ضوبسُ اتبق 5

 

 اًتخبة گضیٌِ ثبت – 6

 

 

 

 



 گروهی )هم اتاقی( صورت بهب ـ انتخاب 

 بِ سٍش صیش ػول ًوبییذ. گشٍّی صَست بِپس اص ٍاسد ضذى بِ سبهبًِ بشای دسخَاست اتبق 

 اسىبى               دسخَاست ّن اتبلی     خَابگبُ ـ  1

 

 جستجَگضیٌِ  اًتخبة ٍی ّن اتبلداًطجَیی ٍاسد ًوَدى ضوبسُ ـ  2

 



 اًتخبة ًوبئیذ. ثبت سا ، گضیٌِدس سوت ساست ّب اضبفِ ٍ پس اص هطبّذُ ًبم ّن اتبلی ـ اًتخبة گضی3ٌِ

 

 

 سا ولیه ًوبئیذ.اتبق ٍ دسًْبیت گضیٌِ ثبت  ،اًتخبة بلَنـ 4

 



 

 :توجه

ضَد، ٍ  اًذ یه پیغبم ًوبیص دادُ هی الصم بِ روش است وِ بشای ّش یه اص افشادی وِ بِ صَست گشٍّی )ّن اتبلی ( اًتخبة ضذُ 

 گشدد. تٌْب دس صَست تأییذ آى تَسط ضخص هَسدًظش فشایٌذ دسخَاست تَسط داًطجَ تىویل هی

 ًىتِ هْن:

وِ دسخَاست تَسط هسئَلیي خَابگبُ تأییذ ضَد فشایٌذ ثبت  ببضذ ٍ تٌْب دسصَستی هٌضلِ ثبت اتبق ًوی ضذُ، بِ دسخَاست اسسبل 

 اتبق تىویل خَاّذ ضذ.

 

 

 



 

 



 


