نحوه پرداخت اینترنتی هزینه سکونت در خوابگاه
خوابگاه هاها
نحوه انتخاب هم اتاقی و اتاق

.1مراجعه به وبسایت دانشگاه ارومیه به آدرس www.urmia.ac.irو ورود به سامانه امورخوابگاه ها

.2ورود به سامانه امور خوابگاه ها
(نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی دانشجو میباشد.ترجیحا پس از ورود اقدام به تغییر رمز عبور خود نمائید)

تذکر :1قبل از آغاز روند انتخاب هم اتاقی و اتاق الزم به توضیح است که از بین افراد که مایل به هم اتاق بودن هستند یکی
از دانشجویان بعنوان سرگروه  ،عملیات مربوط به تشکیل گروه و انتخاب اتاق را انجام داده و بقیه فقط در امر تائید هم
گروهی مشارکت خواهند داشت،لذا خواهشمند است قبال سرگروه خود را از بین گروه انتخاب فرمائید.
تذکر :2فقط دانشجویانی که پیش ثبت نام کرده اند می توانند درمرحله تشکیل گروه شرکت داشته باشند.
تذکر :3تنها دانشجویانی که در یک خوابگاه مشترک پیش ثبت نام کرده اند میتوانند در یک گروه مشترک حضور داشته
باشند.بدیهی است در صورت انتخاب دانشجوی پیش ثبت نام کرده در سایر خوابگاه ها توسط سرگروه  ،این امر میسر
نخواهد بود.

.3ورود سرگروه به قسمت سامانه خوابگاه ها > تشکیل گروه جهت انتخاب اتاق

.4مطالعه کامل توضیحات و معرفی خود بعنوان سرگروه

 .5انتخاب خوابگاه و انتخاب تعداد افراد گروه
تذکر:ظرفیت گروه های قابل تشکیل بر اساس ظرفیت اتاق های خالی می باشد و دانشجویان بایستی در ظرفیت موجود
قابل انتخاب تشکیل گروه بدهند.

.1انتخاب خوابگاه

.2انتخاب ظرفیت گروه

 .5مطالعه کامل توضیحات و انتخاب گزینه "اضافه" جهت افزودن دانشجویان هم گروهی

.6وارد کردن شماره دانشجویی،مشاهده مشخصات دانشجو و اضافه کردن به گروه

.7مشاهده دانشجویان اضافه شده

.8مشاهده گروه کامل شده و تائید تشکیل گروه
در این مرحله قبل از "تائید" سرگروه می تواند هرکدام از اعضاء گروه را حذف و دانشجوی دیگری را جایگزین نماید ولی
پس از انتخاب "تائید" این امر میسر نیست و بایستی کل گروه از طریق انتخاب "تشکیل گروه جدید"حذف و گروه
جدیدی از طریق سرگروه (با توجه به گزینه های موجود)تشکیل شود

.9پس ازمرحله فوق ،سرگروه بایستی تا تائید تمامی دانشجویان اضافه شده به گروه منتظر بماند تا
وضعیت تمامی دانشجویان از حالت"در انتظار تائید"به حالت"تائید شده"تبدیل شود.

انتخاب یکی از این گزینه ها سبب حذف کامل گروه خواهد شد

.11دانشجویان اضافه شده به گروه بایستی در این مرحله با ورود به سامانه خوابگاه ها > قسمت"تشکیل
گروه جهت انتخاب اتاق" نسبت به تائید هرچه سریع تر درخواست سرگروه مبنی بر تشکیل هم گروهی
اقدام نمایند.در صورت عدم تمایل دانشجو برای هم گروه شدن با گروه قابل مشاهده ،می تواند گزینه
"رد"را انتخاب نمایدتااز گروه تشکیل شده خارج شود.

.11پس از تائید تمامی اعضاءگروه ،قسمت انتخاب اتاق برای سرگروه فعال شده و سرگروه می تواند از بین اتاق
های موجود با توجه به ظرفیت انتخاب شده(به روش ذیل) نسبت به انتخاب اتاق اقدام نماید.

.1انتخاب بلوک،طبقه و اتاق مورد نظر

.2انتخاب گزینه ذخیره

.3انتخاب گزینه تائید نهایی پس از مشاهده اطالعات

.12پس از انجام مراحل فوق ،در صورت تائید اتاق انتخاب شده توسط کارشناس مربوطه(پس از اتمام
زمان انتخاب هم اتاقی و اتاق)،اطالعات کامل اتاق (اعم از بلوک،طبقه و شماره اتاق )در کاردکس اسکان
موجود خواهد بود و دانشجویان بایستی با تهیه نسخه چاپی از کاردکس اسکان و ارائه آن به سرپرست
در زمان مراجعه جهت سکونت در خوابگاه اقدام نمایند.

نام خوابگاه

مشخصات اتاق

توجه:زمان مراجعه به خوابگاه جهت سکونت همزمان با تاریخ شروع کالس ها (که از طریق معاونت آموزشی اعالم خواهد
شد) می باشد،لذا خواهشمند است از مراجعه قبل از تاریخ اعالمی به خوابگاه خودداری فرمائید.
توجه:اجاره بهای خوابگاه ملکی از طریق سامانه صندوق رفاه(درصورت مشاهده پیغام پرداخت ازطریق سامانه صندوق
رفاه در قسمت پرداخت بدهی همین سامانه) و خوابگاه های استیجاری از طریق همین سامانه در شروع ترم قابل
پرداخت خواهد بود،لذا از دانشجویان محترم خواهشمند است در شروع ترم و قبل از مراجعه به خوابگاه نسبت به
پرداخت هزینه خوابگاه اقدام فرمائید،در غیر اینصورت از سکونت آنان در خوابگاه جلوگیری خواهد شد و اداره امور
خوابگاه ها هیچگونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت.

