
 :مراحل ثثت نام و رزرو خواتگاه

ویژه دانشجویان غیر تومی )تماضای خًاتگاٌ  ي  جُت پیش ثثت وام http://dorm.znu.ac.ir   تٍ آدرسماوٍ خًاتگاَی یاسمراجعٍ تٍ سا ـ 1

 (متقاضی استفاده ازخواتگاه

 تررسی ي تأییذ درخًاست خًاتگاٌ تًسط ادارٌ خًاتگاَُا  - 2

  ـ اوتخاب اتاق 3

  ـ ياریس َسیىٍ خًاتگاٌ تر اساس وام خًاتگاٌ ي ظرفیت اتاق طثك جذيل ریل4

 (خودگردان)نام خواتگاه خواتگاه
ظرفیت 

 اتاق

اجاره تهاء خواتگاه ترای 

 (ریال)یک ترم 
 تانک صاحة حساب شماره حساب 

 ترادران

 استقالل

 000/300/3  نفره6

 000/000/3  نفره8 تجارت کمکهای مردمی 1703050480

 000/400/2  نفره10

 ورقایی
 000/100/5  نفره5

 ملی  جعفری–حسینی  0224494288007
 000/600/4  نفره8

 5/500/000  نفره4 صدرا خواهران

 تانک شماره شناسه شماره حساب

IR090100004001086203022470 
 

379086268126300000000000000003 

تنام –مرکسی 

تمرکس وجوه 

درآمد 

 اختصاصی

 

 

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


 

 :توضیحات 

  6الزم تٍ رکر است داوشگاٌ زوجان در)خًاتگاٌ َای خًدگردان يرلایی ي صذرا در داخل داوشگاٌ ي خًاتگاٌ استمالل در داخل شُر می تاشذ  

 .(کیلًمتری شُر يالع شذٌ است ي سريیس ایاب ي رَاب ترای داوشجًیان ساکه خًاتگاٌ استمالل مُیا می تاشذ
 تذیُی است عًالة واشی از عذم )  دلت ومایىذ خًاتگاٌ، ظرفیت اتاق ي شمارٌ حساب مرتًطٍداوشجًیان محترم در ياریس اجارٌ تُاء خًاتگاٌ تٍ وًع

 .(دلت در اوتخاب خًاتگاٌ، ظرفیت اتاق، ي فیش َای ياریسی تٍ عُذٌ داوشجً خًاَذ تًد

 تاشىذٌ داوشجًیان می تایست اجارٌ خًاتگاٌ را در شُر محل سکًوت خًد ياریس ي فیشُا را تٍ َمرا  ٍ  .  داشت

  ،ٌعىًان يدیع600000ٍمثلغ کلیٍ داوشجًیان جذیذالًريد می تایست عاليٌ تر مثلغ اجارٌ تُاء خًاتگا ٍ ٍ حساب ریال ت ٌ َا ت  شمارٌ  خًاتگا

 .(لاتل پرداخت در کلیٍ شعة تاوک تجارت)شعثٍ داوشگاٌ زوجان ياریس ومایىذ   وسد تاوک تجارت1703051959

  تا خط  (وام ي وام خاوًادگی،شمارٌ داوشجًیی، کذ ملی ي رشتٍ تحصیلی)ارائٍ اصل فیشُای ياریسی اجارٌ تُاء ي يدیعٍ خًاتگاٌ تا درج مشخصات

 .خًاوا در پشت فیش َا در َىگام مراجعٍ حضًری جُت تأییذ وُایی خًاتگاٌ السامی می تاشذ

  -ضريری است داوشجًیان دختر متماضی خًاتگاٌ وسثت تٍ تکمیل فرم يیژٌ داوشجًیان دختر الذام ومایىذ. 

  -صًرت ایىتروتی از طریك ساماوٍ  وتخاب اتاق ترای داوشجًیان کارشىاسی تٍاhttp://dorm.znu.ac.irجُت کسة اطالعات تیشتر .  خًاَذ تًد

 مراجعٍ يیا تا شمارٌ تلفه َای http://www.znu.ac.ir/stu-vp/rent-dormitoriesي ویس آگاَی از میسان اجارٌ تُاء خًاتگاٌ تٍ آدرس  

 .تماس حاصل فرماییذ (خًاتگاٌ َای خًاَران) 02433052428ي  (خًاتگاٌ َای ترادران) 02433052298 ي 02433052704
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 ساٌّوبی پیص ثبت ًبم سبهبًِ یبس

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

 ـ کلیک بر روی گزینه پیش ثبت نام2

 

 ـ اًتخبة یکی اص فیلذّبی صیش ٍ کلیک بش سٍی گضیٌِ اداه3ِ

 



 ـ تکویل ًوَدى توبهی فیلذّب4

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

 .ًوبیٌذ

 . عکس پشسٌلی ببسگزاسی گشدد Browsـ بب استفبدُ اص گضیٌِ 5

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

 

 

 

 ـ یبد داضت کذ سّگیشی جْت پیگیشیْبی بعذی ٍ سپس کلیک بش سٍی گضیٌِ اسسبل هذاسک7



 

  و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت Browseـ بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز با استفاده گزینه 8

 

 

 

 

 



 ساٌّوبی اًتخبة ایٌتشًتی اتبق

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

 .کذ هلی ٍ یب ضوبسُ ضٌبسٌبهِ هی ببضذ بب بشابش عبَس کلوِ ٍ داًطجَیی ضوبسُ بب بشابش کبسبشی ًبم

 الف ـ انتخاب اتاق به صورت انفرادی

     اسکبى                    دسخَاست خَابگبُ ـ خَابگبُ 1

 

  ـ اًتخبة گضیٌِ افضٍدى 2
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  (دسخَاست اتبق)ـ اًتخبة ًَع دسخَاست 3

 

  ـ اًتخبة بلَک4

 

 

 



  ـ اًتخبة ضوبسُ اتبق5

 

  اًتخبة گضیٌِ ثبت– 6

 

 

 

 



 (هم اتاقی)ب ـ انتخاب به صورت گروهی 

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

     اسکبى               دسخَاست ّن اتبقی  ـ خَابگبُ 1

 

 ـ ٍاسد ًوَدى ضوبسُ داًطجَیی ّن اتبقی ٍ اًتخبة گضیٌِ جستجَ 2

 



 .ـ اًتخبة گضیٌِ اضبفِ ٍ پس اص هطبّذُ ًبم ّن اتبقی ّب دس سوت ساست، گضیٌِ ثبت سا اًتخبة ًوبئیذ3

 

 

 .ـ اًتخبة بلَک، اتبق ٍ دسًْبیت گضیٌِ ثبت سا کلیک ًوبئیذ4

 



 :توجه

اًتخبة ضذُ اًذ یک پیغبم ًوبیص دادُ هی ضَد، ٍ  (ّن اتبقی ) الصم بِ رکش است کِ بشای ّش یک اص افشادی کِ بِ صَست گشٍّی 

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

 :ًکتِ هْن

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

 .اتبق تکویل خَاّذ ضذ

 

 

 



 

 



 


	khabgah(2)1
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