راهنمای تقاضای خوابگاه
-

پذیرفته شدگان گرامی متقاضی خوابگاه الزم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

کیک بر روی آیکن انتخاب جهت
ثبت یا عدم ثبت خوابگاه

-

در این مرحله به ترتیب زیر وارد منوی تقای خوابگاه شوید:

ثبت درخواست یا عدم درخواست خوابگاه

عملیات درخواست خوابگاه:
-

با کلیک بر روی آیکن علمیات درخواست خوابگاه وارد قسمت مربوطه شوید:

ثبت درخواست یا عدم درخواست خوابگاه

-

در این قسمت دانشجو مراحل درخواست خوابگاه که شامل گزینه های  1تا  4را تکمیل و نسبت به تایید صحت
اطالعات خود اقدام نماید.

-

در این مرحله گزینه اطالعات خوابگاه را اننتخاب و وارد قسمت مربوطه شوید:

گزینه اطالعات خوابگاهی دانشجو
را انتخاب و تکمیل نمایید.

-

دانشجو باید نسبت به تکمیل و تایید صحت اطالعات خود اقدام نماید .الزم است دانشجو پس از تکمیل اطالعات گزینه

"اطالعات فوق مورد تایید اینجانب میباشد" را بله نماید.

پس تکمیل فرم در قسمت اطالعات فوق مورد تایید اینجانب
می باشد  :بلی را انتخاب نمایید .

-

درخواست خوابگاه :جهت ثبت درخواست خوابگاه بعد از مرحله ثبت اطالعات فردی بر روی گزینه درخواست
خوابگاه کلیک نمایید:

گزینه درخواست خوابگاه را
انتخاب و تکمیل نمایید.

-

در این مرحله دانشجو می تواند درخواست خوابگاه خود را ثبت نماید.ثبت درخواست برای ترم جاری با قبول مقررات
خوابگاه امکان پذیر میباشد.

تعهد مینمایم موارد ذیل را مطالعه نمایم و به آن پایبند باشم.

دانشجوی گرامی:
تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری در ارتقاء و پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شوند که در آموزه های دینی نیز بر آنها
تاکید شده است .خوابگاه نیز از این امر مستثنی نیست؛ بلکه بدلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه
دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان؛ برقراری امنیت و ...

پس از تکمیل فرم بر روی گزینه
اعمال تغییر کلیک کنید.

-

ارسال مدارک  :جهت ارسال مدارک بر روی گزینه ارسال مدارک کلیک نمایید:

گزینه ارسال مدارک را انتخاب و تکمیل نمایید.

-

فرم های مربوطه را تکمیل و اسکن نموده و آپلود نمایید:

-

فرم ها رو آپلود نموده ( حجم فایل انتخابی حداکثر  250کیلوبایت و نوع فایل  jpegباشد.

جهت ارسال فرم برروی گزینه
ارسال کلیک نمایید

جهت مرحله انتخاب اتاق و پرداخت هزینه اجاره بهاء به سایت  refahi.kntu.ac.irمراجعه نمایید.

