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اسکان(معزفی وامٍ خًابگاٌ)
 .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 دانشجوی و رمس عبور کذملی دانشجو می باشذ .ترجیحاً پس از ورود الذام به تغییر رمس عبور خود نمائیذ).

 .3ورود به لسمت پرداخت بذهی خوابگاه جهت پرداخت هسینه سکونت در خوابگاه.
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 .4مشاهذه خوابگاه تخصیص داده شذه  ،هسینه لابل پرداخت و انتخاب گسینه پرداخت.

وام خًابگاٌ

1
در صورت مواجه شذن با پیفام زیر هنگام انتخاب لسمت پرداخت ها در ترم مربوطه  ،پرداخت شما از طریك سایت صنذوق رفاه بوده و
بایستی جهت پرداخت بذهی خوابگاه خود به پورتال صنذوق رفاه دانشجویان (به آدرس  ، bp.swf.irلسمت ورود به سامانه پورتال فاز
 )2مراجعه نموده و از رسیذ پرداخت نسخه چاپی تهیه نموده و هنگام مراجعه به خوابگاه به آن را به همراه کاردکس اسکان به سرپرست
خوابگاه تحویل نمائیذ.

فایل راهنمای پرداخت هسینه سکونت در خوابگاه های ملکی در لسمت اطالعیه های سامانه امور خوابگاه ها موجود است.

 .5وارد کردن اطالعات کارت بانکی و انتخاب گسینه پرداخت.

.6کلیک بر روی تکمیل فرآینذ خریذ.

 .7ورود به لسمت کاردکس اسکان و تهیه نسخه چاپی ترم جاری جهت ارائه به سرپرست خوابگاه.
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تزم جاری

2

کاردکس اسکان(معزفی وامٍ خًابگاٌ)

آدرس خًابگاٌ

مشخصات خًابگاٌ

جشئیات پزداخت

.3وسخٍ
چاپی جُت
ارائٍ بٍ
سزپزست
خًابگاٌ

ایه قسمت تًسط
داوشجً تکمیل ي
امضاء گزدد

ارائٍ وسخٍ چاپی فًق بٍ سزپزست خًابگاٌ الشامی می باشذ ،لذا اس
داوشجًیان محتزم تقاضا می گزدد قبل اس مزاجعٍ حضًری بٍ خًابگاٌ جُت
سکًوت ،وسخٍ چاپی بزگٍ فًق را جُت ارائٍ بٍ سزپزست خًابگاٌ بُمزاٌ
داشتٍ باشىذ (تًجٍ :با تًجٍ بٍ لشيم پزداخت َشیىٍ سکًوت در ابتذای َز تزم
تحصیلی ،ضزيرت دارد قبل اس تُیٍ وسخٍ چاپی بزگٍ فًق ،حتماً وسبت بٍ
پزداخت َشیىٍ سکًوت تزم جاری اقذام وماییذ)

