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  مه تعالیاسب
  1397-98 تحصیلی سال اول نیمسال خوابگاه هاي دانشجویی  نام ثبت اطالعیه

 

در سامانه  نام ثبت از قبل لطفا  ،ضمن تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیتخوابگاه،  متقاضی محترم ان دانشجوی

     :فرمایید مطالعه دقت به را زیر موارد خوابگاهی

و همچنین دانشجویان  )و و بعد از آن 93تعهد دبیري ورودي بهمن کارشناسی ( دکتري روزانه، مشمولدانشجویان )1
مجاز به ورود به سامانه و انتخاب خوابگاه می  )1مطابق جدول شماره (در مرحله اول و زمان تعیین شدهشاهد و ایثارگر 

   باشند.
  دانشجویان مشمول زمان بندي پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی در سامانه خوابگاهی – 1جدول 

  ثبت نام نهایی زمان  پیش ثبت نام زمان  ورودي دانشجویی  تاریخ  ایام هفته  ردیف
  23لغایت  16  14صبح لغایت  8  93ورودي   18/6/97  شنبهیک  1
  23لغایت  16  14صبح لغایت  8  94ورودي   19/6/97  شنبه دو  2
  23لغایت  16  14صبح لغایت  8  95ورودي   20/6/97  شنبهسه   3
  23لغایت  16  14صبح لغایت  8  96ورودي   21/6/97  شنبه چهار  4
  23لغایت  16  14صبح لغایت  8  متاخرین  22/6/97  شنبهپنج   5

ثبت نمایند، از روز  خوابگاهی که به هر دلیلی نتوانند در سامانه خوابگاهی اتاق خود را دانشجویان مشمول تبصره:

نسبت به رفع مشکل خود اقدام نمایند.  می توانند با مراجعه حضوري به اداره خوابگاه ها 28/7/97لغایت  24/6/97شنبه 

عدم درخواست این دسته از  ،جهت اسکان با توجه به درخواست هاي مکرر دانشجویان غیر مشمولبدیهی است 

 .خوابگاه و اسکان ایشان منوط به مصوبه کمیته اسکان خواهد بود به منزله انصراف از ذکر شده، تاریخاز بعد دانشجویان 

در صورت وجود ظرفیت  ( کارشناسی غیر تعهد دبیري، کارشناسی ارشد و دکتري شبانه)غیر مشمولدانشجویان ) 2

بگاه مراجعه به اداره خوابا  )2مطابق جدول شماره و زمان تعیین شده(  در مرحله دومخالی در خوابگاه ها می توانند 

  بر اساس مصوبه کمیته اسکان در موعد مقرر نسبت به انتخاب خوابگاه و اتاق خود اقدام نمایند. هاي دانشجویی و

  دانشجویان غیر مشمول حضوري ثبت نامزمان بندي  – 2جدول

  مراجعه به اداره خوابگاه ها زمان  مقطع تحصیلی  تاریخ  ایام هفته  ردیف
  16لغایت صبح  10  دکتري  1/7/97  یک شنبه  1
  16صبح لغایت  10  ارشد  2/7/97  دو شنبه  2
  16صبح لغایت  10  کارشناسی  3/7/97  سه شنبه  3
  16صبح لغایت  10  متاخرین  4/7/97  چهار شنبه  4
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 اتمام از پس دانشجو موظف  است بالفاصلهبه دانشجو تحویل می گردد، لذا   تحصیلی نیمسال یک براي خوابگاه)3

انظباطی  برابر مقررات ،برابري 10ضمن جریمه  در غیر این صورت اتاق اقدام نماید ي تخلیه نسبت به  آموزشی نیمسال
  .خواهد شد رفتار مندرج در آیین نامه خوابگاه ها با ایشان

 امکانات و وسایل اريدنگه و نسبت به حفظ شوند می متعهد یابند می اسکان خوابگاه در که دانشجویانی ي کلیه)4

نمایند  خوابگاه عودت مسئولین به سالم را و وسایل تحویلی اتاق، نیمسال تحصیلی اتمام از پس و بوده کوشا خوابگاه
برابر  با نظر سرپرست و  اتاق، آن اعضاي ي کلیهبراي  مناسب، نظافت عدمیا  و خسارت ایجاد درصورت است بدیهی

 .اعمال خواهد شد جریمه مقررات ضوابط و

   می باشند. ،  مجاز به  انتخاب خوابگاه ازگل94و  93 فقط دانشجویان پسر در مقطع کارشناسی ورودي بهمن  )5

 بهاي اجاره ي هزینه  1396وفناوري در سال  ،تحقیقات دانشجویان وزارت علوم رفاه صندوقمصوبه  استناد به)6

الزم به  .گردد می اعالم 3شماره جدول شرح به و دکتري روزانه تعهد دبیري کارشناسیمشمول  دانشجویان خوابگاهی
  ، مابه التفاوت قیمت در سامانه اعمال خواهد شد.97د خوابگاه ها در سال ذکر است در صورت اعالم نرخ اجاره بهاي جدی

  و دکتري روزانه) دبیريکارشناسی متعهد خدمت مشمول( خوابگاه براي دانشجویان نیمسالاجاره بهاي یک  - 3جدول 
  

  ظرفیت اتاق  
 نام خوابگاه

  نفره 8و  7  نفره  6و  5  نفره 4و  3  نفره 2و  1  سطح
  نفره 10 و 9

 000/300/2  000/500/2    000/700/2  000/060/3  000/830/3 یک  اقدسیهازگل، هروي، مبارك آباد و 

   طرشت وحافظ 
درصد تخفیف بابت ایاب و  20(

  ذهاب)

 دو
000/060/3 000/450/2 000/150/2 000/000/2 000/850/1  

  شهید مدنی
  (فاقد اینترنت و امکانات ورزشی)

  سه
- - - 000/700/1 000/600/1 

اینکه در سال جاري خوابگاه اختیاریه به دانشجویان غیر مشمول پسر اختصاص دارد، اجاره بهاي آن با توجه به  تبصره:

  زمان مراجعه به اداره خوابگاه ها و به صورت حضوري اعالم می گردد.

مطابق جدول می توانند اسکان و همچنین ثبت نام قطعی  ثبت نام پیش  واجد شرایط براي  مشمول دانشجویان)7

  مراجعه نمایند.  www.dorm.sru.ac.irبه سامانه امور خوابگاه ها به آدرس :  یک این اطالعیهشماره 

روز   18ساعتمی توانند از  که ثبت نام نهایی خود را در سامانه خوابگاهی انجام داده اند، مشمولانشجویان د)8

بدیهی است تحویل اتاق قبل از  .کننداقدام در خوابگاه تعیین شده  دنسبت به تحویل اتاق خو 23/6/97مورخ  جمعه

به خوابگاه مذکور لذا تاکید می گردد دانشجویان محترم از مراجعه پیش از موعد  ، موعد مذکور امکان پذیر نخواهد بود

  خودداري نمایند.ها 
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اتاق  ضمناً جا به جایی انتقال  از یک خوابگاه به خوابگاه دیگر به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. پس از انتخاب اتاق،)9

  می باشد. امکان پذیرمربوطه در یک خوابگاه دوهفته پس از شروع ترم و با نظر موافق سرپرست خوابگاه 

براي دانشجویان بدهکار، وجود ندارد. با این حال خوابگاه ، امکان انتخاب سمادخوابگاهی  سامانه ویژگیبا توجه به )10

ریال بتوانند نسبت  000/000/1مساعدت شده است تا دانشجویان با بدهکاري کمتر از  ،دانشجویان مکرري هاتقاضاپیرو 

  اقدام نمایند.  و اتاق خود به انتخاب خوابگاه

، عالوه بر توسط دانشجو سکونت غیر مجاز و عدم تخلیه بموقع خوابگاه ،به استناد مصوبه صندوق رفاه دانشجویان)11

  .داشتخواهد  را نیز در پی پرداخت ده برابر اجاره بهاي خوابگاه جریمهتنبیهات انضباطی، 

   ی از دو راه امکان پذیر است:ورود به سامانه خوابگاه )12

  .ی را انتخاب نماییدخوابگاه سامانهوارد سایت اصلی دانشگاه شده، لینک  الف) 

کاربري (شماره دانشجویی) و کلمه عبور (کد  واردکردن نامبا .   www.dorm.sru.ac.ir به آدرس :مراجعه  ب)

 که صورتی در. نمایید کلیک خوابگاه درخواست رويانجام پیش ثبت نام  جهتسپس  .یدخوابگاهی شو سامانهملی) وارد 

 به صفحه انتخاب خوابگاه هدایت می شوید.  باشد موجود شما مشخصات به توجه با فعالی بندي زمان

الزم به ذکر است در صورت وجود بدهی قبلی با خطا روبرو شده و می بایست از منون سامانه خوابگاه ها ، پرداخت بدهی 

  .خود را ثبت نماییدخوابگاه ، اقدام به پرداخت بدهی خود کرده و سپس مجددا درخواست خوابگاه 

صورت نداشتن بدهی خوابگاهی، مجاز به انتخاب خوابگاه و اتاق به صورت انفرادي یا گروهی خواهید بود. در نهایت در  

ریه ترم جاري هدایت می شوید. پس از تکمیل اطالعات خواسته شده به صفحه پرداخت الکترونیکی جهت پرداخت شه

  و تایید نهایی، خوابگاه و اتاق مورد نظر براي شما رزرو و ثبت خواهد گردید. پس از پرداخت

استفاده مناسب و بهینه از  می باشد. بدیهی است جهت 94و  93ورودي  پسر خوابگاه ازگل مختص دانشجویان: تبصره

  .می باشدامکان پذیر  در این خوابگاه انتخاب اتاق به صورت انفرادي فضاي این خوابگاه،

خودداري نمایید و جهت دریافت اطالعات بیشتر و اطالعیه هاي  اداره خوابگاه هاو حضور در  يازتماس غیر ضرور )13
در فضاي مجازي به آدرس  یا و پورتال آموزشیجویی و همچنین سایت اصلی دانشگاه و معاونت دانشبعدي به 

@dormsrttu  .مراجعه نمایید  
 

  اداره امور خوابگاه ها


