راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی اسکان
دانشجوی گرامی به منظور اسکان در مهرماه تحصیلی جدید ضمن مطالعه کامل این راهنما باید درخواست خود را در زمان
مقرر برای مدیریت امور خوابگاهها ارسال نمائید .بدیهی است عدم مراجعه به موقع و تکمیل ننمودن فرم تقاضا نامه به منزله
انصراف از خوابگاه تلقی خواهد شد و حداقل در نیمسال اول سال تحصیلی به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت .
مرحله  :1شماره دانشجویی را به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به صورت پیش فرض برای شما
تعیین شده است در قسمت مربوطه وارد نموده و کلید ورود کاربران را کلیک نمائید.
مرحله  :2به منظور تکمیل فرم تقاضا نامه با کلیک بر روی لینک فرم تقاضا نامه اسکان به مرحلة بعد وارد می شوید .
مرحله  :3در این صفحه تعهد نامة رعایت مقررات عمومی خوابگاههای مجردی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مطالعه
نموده و گزینه [متعهد می شوم که در طول سکونت در خوابگاه کلیه مقررات خوابگاه را رعایت نمایم] را انتخاب نموده و
سپس بر روی دکمه ادامه ،کلیک نمائید.
مرحله  : 4در این مرحله در قسمت اول اطالعات فردی شما که از سایت آموزش دریافت شده است مشاهد می نمائید و باید
در قسمت زیرین تمامی اطالعات مورد نیاز را به صورت دقیق ودرست تکمیل کرده و دکمه تأیید را کلیک نمائید(.در
صورت ثبت اطالعات نادرست به خصوص آدرس و تلفن تماس ،به شما خوابگاه اختصاص داده نخواهد شد).
مرحله  : 5با کلیک بر روی کلید رزرو اتاق ،اتاقهای دلخوا ه خود را انتخاب و ثبت نمایید .بدین منظور ابتدا اولویت ،سپس
نام خوابگاه مورد نظر و در نهایت با کلیک داخل باکس اتاق ،شماره اتاق دلخواه را انتخاب نموده و سپس کلید تأیید را فشار
دهید.
مرحله  : 6پیام ثبت نام شما با موفقیت انجام شد ،در روی صفحه مشاهده می گردد  .سپس باید دکمه خروج را در باالی
صفحه انتخاب نمائید تا از صفحه شخصی خود خارج شوید (به شما پیشنهاد می گردد پس از مرحله اول ورود به سامانه
اسکان اقدام به تغییر شماره رمز عبور خود نمائید و آن را در نزد خود محفوظ دارید).
تذکر ویژه :

الف) ثبت نام شما فقط به منزله ارائه درخواست می باشد و مدیریت امور خوابگاهها طبق آئین نامه و مقررات عمومی و
انضباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود در صورت داشتن فضا ،پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به
اسکان دانشجویان اقدام خواهد کرد .
ب ) واحد اسکان پس از بررسی و تأئید تقاضانامه ظرف مدت یک ماه پس از اتمام مهلت ثبت نام نسبت به تعیین وضعیت
خوابگاه اقدام می نماید  .لذا در زمان تعیین شده به سایت اسکان مراجعه و از وضعیت اسکان خود در قسمت سابقه سکونت
مطلع شوید
ج ) در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام در ساعات اداری با تلفن  88352156تماس حاصل نمائید .

