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اسکان(معرفی نامه خوابگاه)
 .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 رمز عبور کدملی دانشجو می باشد .ترجیحاً پس از ورود اقدام به تغییر رمز عبور خود نمائید).

 .3ورود به قسمت پرداخت بدهی خوابگاه جهت پرداخت هزینه سکونت در خوابگاه.
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 .4مشاهده خوابگاه تخصیص داده شده  ،هزینه قابل پرداخت و انتخاب گزینه پرداخت.

نام خوابگاه
ترم مربوطه

1

در صورت مواجه شدن با پیفام زیر هنگام انتخاب قسمت پرداخت ها در ترم مربوطه  ،پرداخت شما از طریق سایت صندوق رفاه بوده و
بایستی جهت پرداخت بدهی خوابگاه خود به پورتال صندوق رفاه دانشجویان (به آدرس  ، bp.swf.irقسمت ورود به سامانه پورتال فاز
 )2مراجعه نموده و از رسید پرداخت نسخه چاپی تهیه نموده و هنگام مراجعه به خوابگاه به آن را به همراه کاردکس اسکان به سرپرست
خوابگاه تحویل نمائید.

فایل راهنمای پرداخت هزینه سکونت در خوابگاه های ملکی در قسمت اطالعیه های سامانه امور خوابگاه ها موجود است.

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

.6کلیک بر روی تکمیل فرآیند خرید.

 .7ورود به قسمت کاردکس اسکان و تهیه نسخه چاپی ترم جاری جهت ارائه به سرپرست خوابگاه.
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ترم جاری
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کاردکس اسکان(معرفی نامه خوابگاه)

آدرس خوابگاه

مشخصات خوابگاه

جزئیات پرداخت

.3نسخه
چاپی جهت
ارائه به
سرپرست
خوابگاه

این قسمت توسط
دانشجو تکمیل و
امضاء گردد

ارائه نسخه چاپی فوق به سرپرست خوابگاه الزامی می باشد ،لذا از
دانشجویان محترم تقاضا می گردد قبل از مراجعه حضوری به خوابگاه جهت
سکونت ،نسخه چاپی برگه فوق را جهت ارائه به سرپرست خوابگاه بهمراه
داشته باشند (توجه :با توجه به لزوم پرداخت هزینه سکونت در ابتدای هر ترم
تحصیلی ،ضرورت دارد قبل از تهیه نسخه چاپی برگه فوق ،حتماً نسبت به
پرداخت هزینه سکونت ترم جاری اقدام نمایید)

