
 مراحل ثبت نام خوابگاه:

جْت پیص ثبت  17/6/97لغبیت 15/6/97اص تبسیخ   http://dorm.znu.ac.ir  ـ هشاجعِ بِ سبهبًِ خَابگبّی یبس بِ آدسس 1

 (ویژه دانشجویان غیر بومی متقاضی استفاده ازخوابگاهًبم ٍ تمبضبی خَابگبُ )

 .اسىبى دس خَابگبُ ضشٍسی هی ببضذ بٌذی ٍ لَیتٍا  ببسگزاسی فبیل هذاسن دسخَاستی دس پَستبل خَابگبُ جْت -تذکر مهم 

بَدُ وِ پس اص اًجبم  http://dorm.znu.ac.ir اص طشیك سبهبًِ صَست ایٌتشًتی اسضذ بِتخبة اتبق بشای داًطجَیبى ًا - 2

  صَست خَاّذ گشفت.ٍ دٍلتی  )غیش دٍلتی( ّبی خَدگشداى بٌذی دس خَابگبُ لَیتًٍبم ٍ بب لحبظ اپیص ثبت 

 اص طشیك سبیت خبشی داًطگبُ اعالم خَاّذ ضذ./  20/6/97دس تبسیخ بٌذی ٍ صهبى اًتخبة ایٌتشًتی اتبق  لَیتًٍتبیج ا – 3

 ّبی دٍلتی ّبی تبثیش گزاس دس ٍاگزاسی خَابگبُ اّن اٍلَیت

 ّبی علوی، ٍسصضی ٍ فشٌّگی  الوللی دس صهیٌِ ّبی بشتش دس سطح هلی ٍ بیي بمداًطجَیبى داسای هم 

 )ُداًطجَیبى تحت پَضص سبصهبى بْضیستی ٍ وویتِ اهذاد اهبم خویٌی )س 

 ضبّذ ٍ ایثبسگش داًطجَیبى 

 داًطجَیبى هٌبطك هحشٍم 

 بعذ هسبفت 

 به آدرس  ره بهاء خوابگاه جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز آگاهی از میزان اجا-http://www.znu.ac.ir/stu

dormitories-vp/rent های  )خوابگاه 23055233320و  23055233420های  با شماره تلفنیا  مراجعه و

 فرمایید.های خواهران( تماس حاصل  )خوابگاه 23055233030برادران( و 
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 اٌّوبی پیص ثبت ًبم سبهبًِ یبسس

 http://dorm.znu.ac.irـ مراجعه به آدرس اینترنتی 1

 ـ کلیک بر روی گزینه پیش ثبت نام3

 

 ـ اًتخبة یىی اص فیلذّبی صیش ٍ ولیه بش سٍی گضیٌِ اداه3ِ

 

 



 ـ تىویل ًوَدى توبهی فیلذّب4

 ٍاسد ًوبیٌذ. 97-98ٍ تشم ٍسٍد سا ًیوسبل اٍل  1399/04/01ٍ تبسیخ فشاغت اص تحصیل سا  1397/07/01سا داًطجَیبى دوتشی تبسیخ ضشٍع بِ تحصیل 

 عىس پشسٌلی ببسگزاسی گشدد.  Browsـ بب استفبدُ اص گضیٌِ 5

 .ـ دسیبفت ٍ هطبلعِ آییي ًبهِ خَابگبُ ٍ ٍاسد ًوَدى تیه هشبَط بِ آییي ًبهِ خَابگبّی ٍ ولیه بش سٍی گضیٌِ ثبت6

 

 

 

 ـ یبد داضت وذ سّگیشی جْت پیگیشیْبی بعذی ٍ سپس ولیه بش سٍی گضیٌِ اسسبل هذاسن7



 

 و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت  Browseـ بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز با استفاده گزینه 0

 

 

 

 

 



 ساٌّوبی اًتخبة ایٌتشًتی اتبق

  http://dorm.znu.ac.irـ ٍسٍد بِ سبهبًِ اًتخبة ایٌتشًتی اتبق بِ آدسس 1

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

 الف ـ انتخاب اتاق به صورت انفرادی

 اسىبى                    دسخَاست خَابگبُ     ـ خَابگبُ 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

 

 

 

 



 صورت گروهی )هم اتاقی( ب ـ انتخاب به

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

 اسىبى               دسخَاست ّن اتبلی     ـ خَابگبُ  1

 

ـ ٍاسد ًوَدى ضوبسُ داًطجَیی ّن اتبلی ٍ اًتخبة گضیٌِ جستجَ  2

 



 ًوبئیذ.ّب دس سوت ساست، گضیٌِ ثبت سا اًتخبة  ـ اًتخبة گضیٌِ اضبفِ ٍ پس اص هطبّذُ ًبم ّن اتبلی3

 

 

 ـ اًتخبة بلَن، اتبق ٍ دسًْبیت گضیٌِ ثبت سا ولیه ًوبئیذ.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. َ تىویل هیتٌْب دس صَست تأییذ آى تَسط ضخص هَسدًظش فشایٌذ دسخَاست تَسط داًطج

 ً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.

 

 

 



 

 



 


