راهنمای درخواست خوابگاه دولتی

گبم اول :
بعذ از اوتخبة گسیىً ی درخواست خوابگبي در زمبن اوتخبة اتبق  ،اگر بب درخواست شمب موافقت شذي ببشذ پیغبمی بً
صورت ریل ومبیش دادي می شود کً برای رفته بً مرحلً ی بعذ ببیذ تیک آن را فعبل کردي و بر روی دکمً ی ارسبل
کلیک ومبییذ.
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گبم دوم:
بعذ از کلیک روی دکمً ی ارسبل (در مرحلً ی قبل)  ،شمب وارد مرحلً ی اوتخبة اتبق می شویذ.
در ایه مرحلً  ،بلوک و اتبق موردوظر از خوابگبٌی کً برای شمب تبئیذ شذي است را اوتخبة ومبییذ.
بعذ از اوتخبة اتبق موردوظر  ،شمب میتواویذ لیست کسبوی کً ایه اتبق را اوتخبة کردي اوذ و ٌمچىیه لیست وسبیل
موجود در اتبق را مشبٌذي ومبییذ.
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در صورتی کً ظرفیت اتبق تکمیل وببشذ  ،بعذ از کلیک روی دکمً ی رزرو اتبق می تواویذ اتبق خود را رزرو ومبییذ.
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بعذ از کلیک روی دکمً ی رزرو (در مرحلً ی قبل)  ،پیغبم "اتبق اوتخببی شمب رزرو شذ" مبوىذ تصویر زیر  ،بً شمب
ومبیش دادي می شود

در ایه قسمت اگر قصذ تثبیت اتبق را داشتً ببشیذ  ،در صورتی کً امکبن تثبیت اتبق وجود داشتً ببشذ می تواویذ
اتبق خود را تثبیت ومبییذ.
اگر در ایه قسمت وخواٌیذ اتبق رزرو شذي ی خود را تثبیت ومبییذ  ،میتواویذ بب کلیک روی قسمت "درخواست
خوابگبي" بً صفحً ی تعویض اتبق برویذ .

3

در ایه صفحً می تواویذ اتبق رزرو شذي را مبوىذ تصویر زیر  ،بب اتبق دیگری تعویض ومبییذ.
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در صورتی کً ظرفیت اتبق تکمیل وببشذ  ،بعذ از کلیک روی دکمً ی تعویض اتبق می تواویذ اتبق خود را تعویض
ومبییذ .
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پس از ایىکً اتبق مورد وظر خود را اوتخبة کردیذ  ،اگر امکبن تثبیت اتبق برای شمب وجود داشتً ببشذ  ،دکمً ی
تثبیت  ،بً شمب وشبن دادي می شود و می تواویذ اتبق خود را تثبیت ومبییذ.
*** الزم بً رکر است کً اگر شمب اتبق اوتخببی خود را تثبیت ومبییذ دیگر قبدر بً تعویض اتبق وخواٌیذ بود .پس قبل
از تثبیت  ،از اوتخبة خود مطمئه شویذ .

بعذ از ایه مرحلً  ،مبلغ بذٌی ثبت شذي ومبیش دادي میشود و شمب ببیذ بذٌی کً بببت ٌسیىً اتبق برای شمب ثبت
شذي است را تبییذ ومبییذ.
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بعذ از اعالم موافقت در مرحلً ی قبل  ،وارد فرآیىذ پرداخت می شویذ و ببیذ کل ٌسیىً ی اقبمت اتبق را پرداخت
ومبییذ .
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