ًحَُ پشداخت ایٌتشًتی ّضیٌِ سکًَت دس خَابگبُ ّب

ًحَُ پیش ثبت ًبم خَابگبُ ّب
(سبل تحصیلی )96-97

لطفبً لبل اص اًجبم پیش ثبت ًبم تزکشات ریل سا بذلت هطبلعِ ًوبئیذ
تزکش:1پیش ثبت ًبم خَابگبُ ّب بشای دٍ ًیوسبل تحصیلی بَدٍُ ،ایي هشحلِ صشفبً جْت اًجبم پیش ثبت ًبم خَابگابُ های
ببشذ ٍ ًحَُ اًتخبة اتبق ٍ ّن اتبلی(دس خَابگبُ ّبی هلکی ٍ استیجبسی) هتعبلببً اص طشیك ّویي سبهبًِ طی اطالعیاِ ای
اعالم ٍ اًجبم خَاّذ شذ.
تزکش:2داًشجَیبى داًشکذُ ادبیبت جْت پیش ثبت ًبم صشفبً ًسبت بِ اًتخبة خَابگبُ ّبی داخل شْش(کِ داسای پسًَذ -
شْش دس ًبم خَابگبُ هی ببشذ)ٍ داًشجَیبى داًشکذُ غیشادبیبت صشفبً خَابگبُ ّبی داخل داًشگبُ(کِ داسای پسًَذ ً-بصلَ
دس ًبم خَابگبُ هی ببشذ) اص لیست خَابگبُ ّبی هجبص الذام ًوبیٌذ.دسغیش ایٌصَست تَسط کبسشٌبس هشبَطِ بِ یکای اص
خَابگبُ ّبی هجبص اًتمبل دادُ خَاٌّذ شذ.لزا اص داًشجَیبى هحتشم خَاّشوٌذ است جْت جلَگیشی اص هشکالت احتوبلی
دس هشحلِ اًتخبة اتبق ٍ ّن اتبلی ًْ،بیت دلت سا دس ایي اهش داشتِ ببشٌذ.

(الصم بزکش است بشای داًشجَیبى دختش ٍسٍدی  95کبسشٌبسی اهکبى اًتخبة خَابگبُ ّبی سطح داًشگبُ هیسش ًوی ببشذ)
تزکش :3دس صَست پیش ثبت ًبم اص طشیك ًبم کبسبشی داًشجَ،خَابگبُ ٍ ّضیٌِ سکًَت بشای تشم هَسد ًظش ،بٌبم داًشجَ ثبات
شذُ ٍ داًشجَ هلضم بِ پشداخت آى خَاّذ بَد ّ.وچٌیي دس صَست عذم الذام اص طشف داًشجَ جْت پیش ثبت ًابم،ایي اهاش
بوٌضلِ اًصشاف اص دسخَاست خَابگبُ بَدُ ٍ اداسُ اهَس خَابگبُ ّب ّیچگًَِ هسئَلیتی دس لببل هاَاسد رکاش شاذُ ًخَاّاذ
داشت.لزا داًشجَیبى هحتشم ببیستی دس اًتخبة ٍ یب عذم اًتخبة خَابگبُ دس سبهبًِ اهَس خَابگبُ ّب دس صهبًبٌذی همشس کوابل
دلت سا داشتِ ببشٌذ.

تاازکش:4اص داًشااجَیبى هحتااشم تمبیااب هاای گااشدد بااذلیل عااذم اهکاابى جببجاابیی خَابگاابُ دس شااشٍ
تشم تحصیلیًْ ،بیت دلت سادس اًتخبة خَابگبُ هَسد ًظش دس هشحلِ پیش ثبت ًبم داشتِ ببشٌذ.
تزکش :5دسهشحلِ اًتخبة اتبق ٍ ّن اتبلی (دس خَابگبُ ّبی هلکی ٍ استیجبسی کِ پس اص اتوبم صهبًبٌذی هشحلِ پیش ثبت ًبم طای
اطال سسبًی آغبص خَاّذ شذ) داًشجَیبى فمط لبدس بِ اًتخبة ّن اتبلی اص خَابگبّی کِ دس هشحلِ پیش ثبت ًبم دس آى اًجبم دادُ
اًذ ،خَاٌّذ بَد.الصم بزکش است اًتخبة اتبق ٍ ّن اتبلی بشای خَابگبُ ّبی خَدگشداى بب ّوبٌّگی سشپشست ،دس هحل خَابگبُ ٌّگبم
هشاجعِ حضَسی دس ششٍ تشم آتی اًجبم خَاّذ شذ ٍ اص طشیك سبهبًِ اهَسخَابگبُ ّب صَست ًخَاّذ پزیشفت.

تزکش :6پس اص طی هشاحل کبهل ثبت ًبم(پس اص اتوبم صهبى پیش ثبت ًبم ٍ تبییذًْبیی پیش ثبت ًبم تَسط اداسُ اهَس خَابگابُ
ّب)ّضیٌِ خَابگبُ ّبی هلکی اص طشیك سبهبًِ صٌذٍق سفبُ ٍ خَابگبُ ّبی استیجبسی ٍ خاَدگشداى  ،اص طشیاك سابهبًِ اهاَس
خَابگبُ ّب (لسوت عولیبت داًشجَ > پشداخت بذّی ّبی خَابگبُ) طی اطال سسبًی آتی لبل اص ششٍ تشم  ،لببل پشداخات
خَاّذ بَد( .پشداخت ّضیٌِ خَابگبُ لبل اص هشاجعِ حضَسی بِ خَابگبُ جْت سکًَت الضاهی است)
(پشداخت شْشیِ توبهی خَابگبُ ّب ایٌتشًتی خَاّذ بَد ،لزا اص پشداخت ّشگًَِ فیش جذاً خَدداسی فشهبئیذ)

صهبى ششٍ

پیش ثبت ًبم اص سبعت  10صبح  ،هَسخ  96/2/30لغبیت پبیبى ٍلت اداسی هَسخ
96/3/10هی ببشذ.

.1مشاجعه به وبسایت دانشگاه اسومیه به آدسس www.urmia.ac.irو وسود به
سامانه اموسخوابگاه ها

.2وسود به سامانه اموس خوابگاه ها
(نام کاسبشی شماسه دانشجویی و سمض عبوس کذ ملی دانشجو میباشذ)

.3وسود به قسمت پیش ثبت نام خوابگاه اص قسمت سامانه اموس خوابگاه ها>پیش ثبت نام خوابگاه

.4انتخاب خوابگاه موسد نظش(خوابگاه های مجاص قابل سویت و انتخاب می باشذ)

1

2

 .5مشاهذه پیغام "خوابگاه پیشنهادی شما ثبت شذ"
(تزکش:فقط دسصوستی پیش ثبت نام شما قطعی شذه است که پیغام ریل سا مشاهذه نمائیذ)

