
 98-99 سال تحصیلی در سامانه جامع اتوماسیون خوابگاه در اتاق انتخاب و درخواست اهنماير

 مراحل درخواست اتاق بصورت زیر می باشد:

 مرحله ایجاد گروه:-1

 برای این منظور سرگروه با استفاده از آدرس الکترونیکی ( وارد سامانه می شودسر گروه)یکی از هم اتاقی ها  

(ory.azaruniv.ac.irhttp://dormit ) و از کد ملی بعنوان   از شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری مطابق تصویر زیر

 وارد سامانه می شود.کلمه عبور استفاده نموده و 

 

کلیک  «ایجاد گروه هم اتاق»کند برای این منظور روی عبارت سرگروه اقدام به تشکیل گروه می ،بعد از ورود به سامانه

تا در این مرحله از انتخاب اتاق خودداری شود و ) دکنثبت می را گروه ای به شکل زیر باز شود در این مرحلهپنجره کرده تا

باشد و عضویت بقیه هم اتاقی ها امکان پذیر نمی ،در صورت انتخاب اتاق انتخاب نشودزمانیکه ظرفیت اتاق تکمیل نشده 

هایش هم اتاقی در اختیار را  شناسه گروه و رمز عبور گروه ، سر گروهدش ثبتبعد از اینکه گروه  (گروه حذف خواهد شد

 می دهد تا در گروه عضو بشوند.قرار 



 
 

 مرحله وارد شدن هم اتاقی ها در گروه: -2

عضویت »لینک دانشجویانی که رمز و کد گروه را از سرگروه خود دریافت کرده اند وارد سامانه شده و روی در این مرحله 

 .وارد کرده و عضو گروه می شوند )مطابق شکل زیر(و گذر واژه گروه را گروه شناسه کلیک کرده  «در گروه هم اتاقی

 

 مرحله ثبت اتاق توسط سرگروه -3

د نفره و در ساختمانهای زر 4 )در ساختمانهای سفید  در این مرحله بعد از اینکه تمام اعضای گروه در گروه عضو شدند   

اتاق مورد نظر گروه را انتخاب می نماید و منتظر تایید اتاق توسط اداره خوابگاه  سرگروه وارد سامانه شده و نفره( 01

برای اتاق مورد نظر ارائه می شود. تایید ممکن است  «مشاهده و چاپ معرفی نامه معرفی» در صورت تایید در لینک .باشند

  ساعت طول بکشد. 44



 

 را در زمان انتخاب اتاق در نظر بگیرید: نکات زیر تذکر:

 * در صورتیکه اعضای اتاق از ظرفیت اتاق کمتر باشد نسبت به ثبت اتاق اقدام ننمایید.

* دانشجویان موظف هستند در زمان مقرر نسبت به درخواست اتاق اقدام نمایند و خارج از این بازه زمانی مراحل انتخاب 

 اتاق انجام نخواهد شد.

 مدیریت امور دانشجویی                                              

 اداره خوابگاههای دانشجویی                                            

 


