نش
ح
گام سوم :مرا ل انتخاب ااتق و رپداخت زهینه ااتق دا جویان جدیدا لورود
دقت داشته باشید که قبل از انجام این گام حتما باید زمانبندی مربوط به مقطع تحصیلی خود
را مطالعه و درخواست خوابگاه خود را ثبت نموده باشید
مرحله اول :با استفاده از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور وارد سامانه
سماد شوید.

مرحله دوم :نشانگر ماوس را روی منوی سامانه خوابگاهها نگه دارید و پس از باز شدن منو گزینه انتخاب
اتاق فردی را انتخاب نمائید.

مرحله سوم :از قسمت خوابگاه ،خوابگاه در نظر گرفته شده و از قسمت بلوک ،بلوک در نظر گرفته شده را
انتخاب نمائید .دقت داشته باشید که از قسمت تعداد اعضا و انتخاب مربع کنار آن می توانید مشخصات افراد
داخل اتاق را مشاهده نموده و انتخاب بهتری داشته باشید .پس از انتخاب اتاق مورد نظر کلید ذخیره را
کلیک نموده و انتخاب اتاق خود را تکمیل نمائید.

** توجه داشته باشید تا زمانی که هزینه اتاق را پرداخت نکرده اید می توانید از طریق منوی انتخاب اتاق
انفرادی اتاق انتخابی خود را مشاهده یا حذف نمائید.

مرحله چهارم :نشانگر ماوس را روی منوی سامانه خوابگاهها نگه داشته و منوی پرداخت هزینه اتاق را
کلیک نمائید.

مشخصات پرداختی شما نمایش داده خواهد شد .بر روی دکمه پرداخت کلیک نمائید

گزینه درگاه صندوق رفاه را انتخاب نموده و کلید انتخاب را کلیک کنید.

به درگاه بانکی هدایت خواهید شد .مشخصات کارت خود را وارد نموده و فرایند پرداخت را تکمیل نمائید

پس از تکمیل فرایند خرید حتما بر روی تکمیل فرایند خرید و بازگشت به سایت پذیرنده کلیک نمائید.

حتما باید پس از پرداخت هزینه به سامانه سماد هدایت شوید و پیام پرداخت با موفقیت انجام شد را دریافت
نمائید .در غیر این صورت پرداخت شما در سامانه ثبت نشده و اتاق انتخابی شما پس از  42ساعت حذف
خواهد شد.

مرحله پنجم :از منوی سامانه خوابگاهها گزینه کاردکس اسکان را کلیک نمائید.

مرحله ششم :با در دست داشتن پرینت فیش واریزی و پرینت اسکان به خوابگاه مورد نظر مراجعه نموده و
اتاق خود را تحویل بگیرید

** آدرس خوابگاههای دانشگاه تبریز به شرح ذیل می باشد و همچنین می توانید با لینک های موجود در
صفحه اصلی سامانه سماد خوابگاه مورد نظر را در نقشه گوگل مشاهده نمائید.
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نوع خوابگاه
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مجردی پسر
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فجر
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بهار

بولوار  92بهمن – پردیس اصلی دانشگاه
مجردی پسر

(خوابگاه خودگردان)

تلفن76333329134:
نصف راه-نرسیده به آخونی-اول کوچه

مجردی پسر

باغ –روبروی ژاله-پالک 63/73
تلفن:
بولوار  92بهمن – پردیس اصلی دانشگاه
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شهدا

مجردی دختر
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خ امام(ره) -باالتر از چهار راه منصور-

فدک
(خوابگاه خودگردان)

مجردی دختر
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