
 

 

 سامانه الکتزونیکی اسکان  در ثبت نامراهنمای 

بایذ درخَاست خَد را در سهاى همزر هل ایي راٌّوا اضوي هطالعِ ک خَابگاُ در  گزاهی بِ هٌظَر اسکاى  جذیذ الَرٍد داًطجَی

بذیْی است عذم هزاجعِ بِ هَلع ٍ تکویل ًٌوَدى فزم تماضا ًاهِ بِ هٌشلِ اًصزاف اس  .اهَر خَابگاّْا ارسال ًوائیذ ادارُ بزای

 .گزفت  ذسال تحصیلی  بِ ضوا خَابگاُ تعلك ًخَاّ اٍلخَابگاُ تلمی خَاّذ ضذ ٍ حذالل در ًیوسال 

رت پیص فزض بزای ضوا تعییي : ضوارُ داًطجَیی را بِ عٌَاى ًام کاربزی ٍ ضوارُ ضٌاسٌاهِ بِ عٌَاى رهش عبَر بِ ص1َهزحلِ 

  .ضذُ است در لسوت هزبَطِ  ٍارد ًوَدُ ٍ کلیذ ٍرٍد کاربزاى را کلیک ًوائیذ

بِ صَرت فایل  (، تکویل ٍارسال فایل اسکي ضذُ ایي فزهْا :دریافت فزم تعْذ هحضزی ٍفزم هحارم بزای خَاّزاى2هزحلِ 

 همذٍر ًوی باضذ.درصَرت عذم ارسال ایي فزهْا اداهِ ثبت ًام  ( pdfسیپ یا 

 .ضَیذ هی بعذ ٍارد  ةى بِ هزحلا: بِ هٌظَر تکویل فزم تماضا ًاهِ با کلیک بز رٍی لیٌک فزم تماضا ًاهِ اسک3هزحلِ 

ى را هطالعِ ًوَدُ ٍ رعایت همزرات عوَهی خَابگاّْای هجزدی داًطگاُ علَم پشضکی تْزا در ایي صفحِ تعْذ ًاهة :4هزحلِ 

ز رٍی بْذ هی ضَم کِ در طَل سکًَت در خَابگاُ کلیِ همزرات خَابگاُ را رعایت ًواین[ را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس عگشیٌِ ]هت

 .کلیک ًوائیذ ،دکوِ اداهِ

ٍ بایذ در  هطاّذ هی ًوائیذآهَسش دریافت ضذُ است  سوت اٍل اطالعات فزدی ضوا کِ اس سایت: در ایي هزحلِ در ل 5ِ لهزح

 .لسوت سیزیي تواهی اطالعات هَرد ًیاس را تکویل کزدُ ٍ دکوِ تأییذ را کلیک ًوائیذ

پس ًام سخَد را اًتخاب ٍ ثبت ًواییذ. بذیي هٌظَر ابتذا اٍلَیت، ُ با کلیک بز رٍی کلیذ رسرٍ اتاق، اتالْای دلخَا :  6هزحلِ 

 اتاق، ضوارُ اتاق دلخَاُ را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس کلیذ تأییذ را فطار دّیذ.خَابگاُ هَرد ًظز ٍ در ًْایت با کلیک داخل باکس 

پس بایذ دکوِ خزٍج را در باالی صفحِ سدد . زدر رٍی صفحِ هطاّذُ هی گ، پیام ثبت ًام ضوا با هَفمیت اًجام ضذ:  7هزحلِ 

هزحلِ اٍل ٍرٍد بِ ساهاًِ اسکاى الذام بِ  اًتخاب ًوائیذ تا اس صفحِ ضخصی خَد خارج ضَیذ )بِ ضوا پیطٌْاد هی گزدد پس اس

 ( ٍ آى را در ًشد خَد هحفَظ داریذ. تغییز ضوارُ رهش عبَر خَد ًوائیذ

 تذکز ویژه : 

اهَر خَابگاّْا طبك آئیي ًاهِ ٍ همزرات عوَهی ٍ اًضباطی  ادارُثبت ًام ضوا فمط بِ هٌشلِ ارائِ درخَاست هی باضذ ٍ الف(

 ز اساس اهکاًات هَجَد در صَرت داضتي فضا، پس اس بزرسی فزم تماضاًاهِ ًسبت بِ اسکاىخَابگاّْای داًطجَیی ٍ ب

 . الذام خَاّذ کزد داًطجَیاى

ًسبت بِ تعییي ٍضعیت  پس اس اتمام مهلت ثبت نام یک ماهظزف مدت ٍاحذ اسکاى پس اس بزرسی ٍ تأئیذ تماضاًاهِ  ب (

 قسمت سابقه سکونت ضذُ بِ سایت اسکاى هزاجعِ ٍ اس ٍضعیت اسکاى خَد درتعییي  سهاى درهی ًوایذ . لذا الذام خَابگاُ 

 هطلع ضَیذ 

 تواس حاصل ًوائیذ . 86733712در صَرت بزٍس هطکل در ٌّگام ثبت ًام در ساعات اداری با تلفي  ج (




