
  راهنماي استفاده از سامانه الکترونیکی اسکان

  

اقدام به ورود  "فرم تقاضانامه اسکان"نک یل يک بر رویل فرم تقاضانامه اسکان با کلیبه منظور تکم مرحله اول:

  .وارد شودح ید اطالعات به صورت صحید دقت فرمائید رافشار دهیید تأیاطالعات نموده و در انتها کل

دار الزامی است پرکردن موارد ستاره.  

  رات ییاز به تغین مرحله اطالعات وارد شده در مرحله قبل را مشاهده نموده و درصورت نی: در ا2مرحله 

  د.یح اطالعات نمائیاقدام به تصح "ش یرایو"د یکل يک بر روید با کلیتوان یم

  د.ییبت نمادلخواه خود را انتخاب و ث ياتاق ها "رزرو اتاق"کلید "با کلیک بر روي  :3مرحله

دلخواه را شماره اتاق  "اتاق"باکس با کلیک داخل ت یو در نهانام خوابگاه مورد نظر، ، سپس اولویتن منظور ابتدا یبد

  را فشار دهید. "تأیید"انتخا ب نموده  و سپس کلید 

گاه، طبقه، شماره نام اتاق، پنجره اي باز می شود که در آن قادر خواهید بود اطالعات نام خواب باکس رويک یبا کل

  .اي پر شده اتاق را مشاهده نماییداتاق، تعداد تخت، نوع اتاق و تعداد تخت ه

اقدام به ثبت  "اضافه"د یکل يک بر روید با کلیتوان ین مرحله، اطالعات ثبت شده را مشاهده نموده و مید اییپس از تا

  د.ییخود نما يبعد يها تیاولو

تصحیح نمایید و یا به طور کامل حذف  "ویرایش"همچنین می توانید اطالعات هر اولویت را با کلیک بر روي کلید 

   کنید.

 اولیت را ثبت نمایید. 2یا  1ثبت هر سه اولیت الزامی نبوده و می توانید تنها  

و سپس کلیک بر  "اضا نامهصفحه اصلی تق"پس از تکمیل ثبت اولویت ها، با کلیک بر روي کلید  مرحله چهارم:

  نام و نام خانوادگی هم اتاقی هاي مورد نظر خود را در سیستم ثبت نمایید. "هم اتاقی"روي کلید 

  ل شود.یل تکمیز دلخواه بوده و در صورت تماین یل اطالعات مربوط به هم اتاقیتکم

  ده است.یان رسیات ثبت شما به پاین مرحله عملیدر ا

ش خواهد بود یرای، قابل وینترنتین شده جهت ثبت نام اییل شده تقاضانامه، در مدت تعیتکم ياطالعات فرم ها  
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