
  سیستم هم اتاقیراهنماي 
  براي شروع کار و درخواست خوابگاه :

ــه کار -1 ــوید ب ــود وارد ش ــل خ ــام   تاپ ــد. ن ــود را وارد کنی ــور خ ــز عب ــاربري و رم ــام ک ــراي ورود ن . ب
 کاربري شماره دانشجویی و رمز عبور به طور پیش فرض کد ملی می باشد.

ــر روي  -2 ــاهاز منــوي هــاي موجــود، ب ــت خوابگ ــا درخواس صــفحه مــورد نظــر  کلیــک کنیــد ت
  ) نمایش داده شود.1براي شما همانند شکل (

  
  وجود در کارتاپلم): انتخاب گزینه درخواست خوابگاه از منوي 1شکل (

ــه ــه     :نکت ــر روي گزین ــک ب ــس از کلی ــید، پ ــاه باش ــاب خوابگ ــانی انتخ ــازه زم ــه در ب ــورتی ک در ص

ــفحه    ــاه،  ص ــت خوابگ ــاه  درخواس ــوانین خوابگ ــا ق ــت ب ــ موافق ــایش داده  ب ــما نم      راي ش
  .می شود

ــه    -3 ــوط ب ــفحه مرب ــاه در ص ــوانین خوابگ ــکل   ق ــق    )، 2(ش ــل و دقی ــه کام ــس از مطالع پ
ــران،       ــوق دیگ ــت حق ــاه، رعای ــوه اداره خوابگ ــه نح ــوط ب ــه مرب ــاه، ک ــه خوابگ ــوط ب ــوانین مرب ق

         موافـــق هســـتم  در صـــورت انتخـــاب گزینـــه نکـــات اخالقـــی و... مـــی باشـــد،   ،جـــرائم 
موافــق نیســتم برویــد در غیــر ایــن صــورت و بــا انتخــاب گزینــه  احــل بعــديتوانیــد بــه مرمــی 

ــراي شــما نمــایش     ــاقی نمــی باشــد ب ــه انتخــاب هــم ات ــر اینکــه شــما مجــاز ب ــامی مبنــی ب پیغ
 .داده می شود

  



  
  قوانین مربوط به خوابگاه): 2شکل (

در ایــن مرحلــه دو حالــت وجــود دارد. یــا دانشــجو بــه عنــوان ســرگروه کــار را ادامــه مــی دهــد   :نکتــه
  یا زیر گروه. 

ــود را         ــروه خ ــاي گ ــد و اعض ــاد کن ــروه ایج ــک گ ــود ی ــراي خ ــد ب ــی توان ــجو م ــت اول، دانش در حال
  انتخاب کند. 

ــراي         ــر ب ــاي دیگ ــروه ه ــمت گ ــه از س ــد ک ــر بمان ــد منتظ ــد ، بای ــاب کن ــت دوم را انتخ ــر حال وي  اگ
ــاب     ــتند  انتخ ــایش هس ــاقی ه ــم ات ــان ه ــه هم ــود را ک ــروه خ ــود و گ ــال ش ــاقی ارس ــم ات ــت ه درخواس

   کند.

ــات      ــاهده اطالع ــراي مش ــرگروه و ب ــش س ــه بخ ــرگروه ب ــورد س ــی در م ــات تکمیل ــاهده اطالع ــراي مش ب
  تکمیلی و راهنماي مربوط به زیرگروه به بخش زیر گروه مراجعه کنید.

   



  سرگروه

ــد  ــی توان ــرگروه م ــرد س ــین و      ف ــود را تعی ــاي خ ــاقی ه ــم ات ــد و ه ــروه کن ــک گ ــاد ی ــود ایج ــراي خ ب
  و ایجاد گروه :براي سرگروه شدن اقی را براي آنها ارسال کند. تدرخواست هم ا

 ).3کلیک کنید (شکل  ایجاد گروهدر صفحه نخست بر روي  -1

  
  صفحه نخست درخواست خوابگاه): 3شکل (

ــه ــت    :نکت ــتم درخواس ــه سیس ــس از ورود ب ــر پ ــاه، اگ ــر   خوابگ ــرف دیگ ــتی از ط ــیچ درخواس      ه

ــ   ــدن ب ــروه ش ــم گ ــراي ه ــا ب ــروه ه ــر    هگ ــی ب ــامی مبن ــد پیغ ــده باش ــال نش ــما ارس ــاکنون ش ت
  ). 3(شکل     درخواستی براي شما ارسال نشده است

ــه      ــما ب ــراي ش ــا ب ــروه ه ــر گ ــوي دیگ ــالی از س ــاي ارس ــت ه ــت درخواس ــورت لیس ــن ص ــر ای در غی
ــر گــروه مــی شــوید و   نمــایش در مــی آیــد و  مــی توان ــد. اگــر تائیــد کنیــد زی ــا تائیــد کنی یــد رد ی

  رگروه شدن براي شما میسر نخواهد بود.سدیگر امکان 

ــاه و           -2 ــال رزرو خوابگ ــداد نیمس ــروه ، تع ــام گ ــتی ن ــود بایس ــی ش ــاز م ــه ب ــفحه اي ک در ص
 ).4ظرفیت گروه را انتخاب کنید(شکل 

  
  صفحه ایجاد گروه): 4شکل (



ــه ــداد     :نکت ــا و اع ــروف الفب ــی از ح ــورت ترکیب ــه ص ــوان ب ــی ت ــروه را م ــام گ ــا  0ن ــرد  9ت وارد ک
   کاراکتر است. 8حداکثر تعداد کاراکتر مجاز 

ــه ــراي     :نکت ــداکثر ب ــد ح ــی توان ــروه م ــر گ ــاه    2ه ــت خوابگ ــیلی درخواس ــال تحص و  دادهنیمس
ــاق  ــدرا رزرو  ات ــتی    نمای ــرگروه بایس ــروه، س ــت گ ــفحه ثب ــار در ص ــن ک ــراي ای ــداد ن. ب ــال یمتع س

ــاه را  ــرم 2رزرو  خوابگ ــراي    ت ــز ب ــروه نی ــن گ ــاي ای ــروه ه ــر گ ــامی زی ــد. تم ــاب کن ــال  2انتخ نیمس
ــود.     ــی ش ــا رزرو م ــراي آنه ــاه ب ــیلی خوابگ ــاب    تحص ــا انتخ ــه ب ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج  2بای

ــراي  نیمســال،  ــز ب ــی نی ــه پرداخت ــال 2هزین ــه   نیمس ــف ب ــروه موظ ــاي گ ــود و اعض ــی ش محاســبه م
  هستند. نیمسال تحصیلی به صورت یکجا 2ربوطه براي پرداخت وجه م

ــا    ــرم ی ــک ت ــراي ی ــاه ب ــه خوابگ ــورتی ک ــک در ص ــروه  ی ــاي گ ــود، اعض ــیلی رزرو ش ــال تحص نیمس
ــاه را        ــد خوابگ ــت و بای ــد داش ــدي را نخواهن ــال بع ــراي نیمس ــاه ب ــکونت در خوابگ ــق س ــراي ح ب

ــرك  ــدت ــاي        .نماین ــوي اعض ــرر از س ــت مق ــان مهل ــس از پای ــاه پ ــرك خوابگ ــدم ت ــورت ع در ص
  صادر خواهد شد. برابري 10جریمه گروه براي آنان 

لینکــی کــه در صــفحه بــراي مشــاهده لیســت و قیمــت اتــاق هــا در نظــر  بــا کلیــک بــر روي :نکتــه
ــوي    ــت شــده از س ــاق هــاي ثب ــامی ات ــوان لیســت تم ــده مــی ت ــه ش ــدیریت گرفت ــال م ــراي نیمس ب

(این لیســت براســاس خوابگــاه و رتبــه    جــاري را بــا قیمــت و ظرفیــت آنهــا مشــاهده کــرد      
ــد)  ــی باش ــجو م ــو .دانش ــایش داده   در ص ــر نم ــام زی ــد پیغ ــده باش ــت نش ــاقی ثب ــوز ات ــه هن    رتی ک

  ).5می شود (شکل 

  
  پیغام مبنی بر ثبت نشدن اتاق): 5شکل (

ــی توا       -3 ــدن را م ــاقی ش ــم ات ــت ه ــرگروه درخواس ــروه، س ــت گ ــس از ثب ــر   پ ــراي دیگ ــد ب ن
ا عــدم موافقــت مــی توانــد مواجــه یــان ارســال کنــد کــه ایــن درخواســت بــا موافقــت یدانشــجو

  .)6(شکل شود

ــمت   ــت در قس ــال درخواس ــراي ارس ــروه ب ــه گ ــتان ب ــوت دوس ــتی   دع ــرگروه بایس ، س
ــه        ــد وارد و دکم ــوت کن ــود دع ــروه خ ــه گ ــد ب ــی خواه ــه م ــرادي را ک ــجویی اف ــماره دانش ش

ــد.   ــک کن ــتجو را کلی ــاق       جس ــرگروه، ات ــام س ــروه، ن ــاملی از گ ــات ک ــفحه اطالع ــن ص در ای
 .)6(شکل  و... قابل مشاهده است هزینه اتاق   انتخابی،



  
  صفحه ارسال دعوت دوستان به گروه): 6شکل (

ــه ــه          :نکت ــد ک ــوت کن ــدن دع ــاقی ش ــم ات ــراي ه ــجویانی را ب ــد دانش ــی توان ــا م ــرگروه تنه س
ــایش داده      ــرگروه نم ــراي س ــا ب ــام خط ــورت پیغ ــن ص ــر ای ــد در غی ــی باش ــا یک ــه آنه ــاه و رتب خوابگ

  ).7می شود(شکل 

  
  نمایش پیغام خطا): 7شکل (



ــه ــود       :نکت ــرگروه وج ــا س ــابی وي ب ــاه انتخ ــجو و خوابگ ــه دانش ــین رتب ــایرتی ب ــه مغ ــورتی ک در ص
نـــوع نداشـــته باشـــد، ســـر گـــروه دو راه بـــراي ارســـال درخواســـت دارد کـــه آنـــرا از طریـــق  

  ) . 8تعیین می کند(شکل  درخواست 

  
  تعیین نوع درخواست): 8شکل (

و کلیــک بــر روي دکمــه ثبــت درخواســت ، درخواســت وي       در خواســت عضــویت بــا انتخــاب   
ــر     ــالم نظ ــرف او اع ــا از ط ــد ت ــر بمان ــتی منتظ ــود و بایس ــی ش ــال م ــر ارس ــورد نظ ــجوي م ــراي دانش ب

  در رابطه با موافقت یا عدم موافقت براي هم اتاقی شدن ارسال شود.

ــاب  ــا انتخ ــو ب ــردن عض ــافه ک ــ،  اض ــه   س ــاز ب ــدون نی ــتقیما و ب ــد مس ــی توان ــوي رگروه م ــد از س تائی
فــرد مــورد نظــر، وي را بــه عنــوان هــم اتــاقی خــود انتخــاب و ثبــت کنــد. بــراي ایــن کــار الزم اســت  

  ) .9که رمز عبور دانشجوي مورد نظر را داشته باشد و آنرا وارد کند (شکل 

  
  تعیین هم اتاقی به صورت مستقیم): 9شکل (



ــه ــتی        :نکت ــفحه لیس ــین ص ــوت، در هم ــال دع ــار ارس ــر ب ــس از ه ــراي   پ ــا ب ــت ه از درخواس
ــه رنــگ هــاي    ــا ســه شــکل ب ــه ب ســرگروه نمــایش داده مــی شــود. در بخــش وضــعیت در خواســت ک

ــبز ــز، س ــت  زردو  قرم ــده اس ــخص ش ــدن     مش ــاقی ش ــم ات ــراي ه ــت ب ــی درخواس ــعیت فعل ، وض
  قابل مشاده است.

  رنگ سبز به معنی قبول درخواست، 

  رنگ قرمز به معنی رد درخواست، 

ــایش  ــراي نم ــگ زرد ب ــام     و رن ــا انج ــورد آنه ــري در م ــالم نظ ــوز اع ــه هن ــت ک ــایی اس ــت ه درخواس
  نشده است.

ــه ــداد          :نکت ــت تع ــه ظرفی ــر اینک ــدارد مگ ــود ن ــت وج ــال درخواس ــداد ارس ــدودیتی در تع مح
ــرگروه      ــر س ــورت دیگ ــن ص ــه در ای ــد ک ــده باش ــل ش ــه تکمی ــروه مربوط ــت گ ــروه و ظرفی ــاي گ اعض

ــود   ــد ب ــروه نخواه ــه گ ــوت ب ــال دع ــه ارس ــادر ب ــی ق ــن  و همچن ــوي ای ــبال از س ــه ق ــجویانی ک ن دانش
  سرگروه برایشان دعوت ارسال شده باشد قادر به اعالم موافقت نخواهند بود.

اگـر تعـداد اعضـاي موافقـت شـده برابـر بـا تعـداد ظرفیـت گـروه باشـد بـه ایـن معنـی اسـت                  :نکته
ــود       ــی ش ــرگروه داده نم ــه س ــت ب ــال درخواس ــازه ارس ــر اج ــت و دیگ ــده اس ــل ش ــروه تکمی ــه گ  ک

  .)10(شکل 

  

  
  تکمیل ظرفیت گروه): 10شکل (



  رگروهزی

آیــد. در صــورتی  کــه بــه عضــویت دیگــر گــروه هــا در مــی گفتــه مــی شــودزیــر گــروه بــه  دانشــجویی 
شــوید کــافی اســت از بــین یــک گــروه دیگــر شــوید یــا بــه عبــارتی زیــر گــروه  کــه مــی خواهیــد عضــو

ــان داده      ــما نش ــراي ش ــاه ب ــت خوابگ ــش درخواس ــت بخ ــفحه نخس ــه در ص ــیده ک ــاي رس ــت ه درخواس
ــه    ــر روي دکم ــاب و ب ــت را انتخ ــک درخواس ــود، ی ــی ش ــابیم ــروه انتخ ــویت در گ ــا  عض ــد ت ــک کنی کلی

  ). 11(شکل  عضو آن گروه شوید

  
  انتخاب گروه): 11شکل (

ــه ــد یــک درخواســت،  :نکت ــه طــور اتوماتیــک   در صــورت تائی ــراي دیگــر درخواســت هــاي ارســالی ب ب
  از سوي سیستم ، عدم موافقت دانشجو ارسال خواهد شد.

ــه ــل مشــاهده     :نکت ــه گــروه هــا قاب ــوط ب ــات مرب ــا جزئی ــل دانشــجو ب تمــامی درخواســت هــا در کارتاپ
ــد بــر روي  ــه لیســت افــراد   نمــایش جزئیــاتاســت. دانشــجو مــی توان ــوط ب کلیــک کنــد و اطالعــات مرب

  ).12دعوت شده به گروه و اعالم نظر آنها را مشاهده کند(شکل 

  
  نمایش جزئیات گروه): 12شکل (

  


