باسمه تعالی
دانشجوی گرامی
جهت ثبت نام خوابگاه مراحل زیر را انجام دهید:
 .1از طریق سامانه خوابگاه و از قسمت «پیش ثبت نام» وارد شده و تمامی مراحل شامل ثبت مشخصات
فردی و آموزشی و بارگذاری عکس و مدارک مورد نیاز* را انجام دهید .کد رهگیری ارائه شده توسط
سامانه را جهت پیگیری های بعدی نزد خود نگهدارید.
*مدارک موردنیاز جهت بارگذاری :صفحه اول و دوم شناسنامه ،کارت ملی (پشت و رو) ،فیش واریزی ،صفحه اول
دفترچه بیمه ،تعهدنامه انضباطی ،کارت شاهد و ایثارگری (ویژه دانشجویان سهمیه شاهد) و فرم محارم و اقامت شبانه
(ویژه خواهران)
*ترجیحا حجم هر یک از مدارک ارسالی کمتر از  051کیلوبایت و عکس کمتر از  011کیلوبایت باشد .در ضمن مدارک
و عکس طوری تنظیم شود که از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

 .2از صبح روز دوشنبه مورخ  1936/6/22می توانید با مراجعه به سامانه خوابگاه و ورود از قسمت «ویرایش
اطالعات با استفاده از کد رهگیری» از وضعیت تایید یا عدم تایید اقدامات انجام شده اطالع یابید .در
صورتی که اطالعات شما تایید شده بود در روز ثبت نام به واحد امور خوابگاه ها مستقر در محل ثبت
نام مراجعه نموده و پس از اخذ کارت خوابگاه به خوابگاه مربوطه مراجعت نمایید.
 .9در صورتی که اقدامات شما تایید نشده بود ،با توجه به پیغام درج شده در متن عدم تایید اقدام به اصالح
موارد نمایید.
 .4چنانچه نهایتا پیش ثبت نام شما مورد تایید قرار نگرفت ،در روز ثبت نام با در دست داشتن اصل و
تصویر مدارک مورد نیاز به واحد امور خوابگاه ها مستقر در محل ثبت نام مراجعه فرمایید( .این دسته از
افراد به دلیل تراکم کاری در روز ثبتنام در اولویت آخر ثبتنام قرار میگیرند).
*مدارک موردنیاز 2 :قطعه عکس ،اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه ،اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو) ،اصل
و کپی فیش واریزی ،اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه ،تعهدنامه انضباطی ،اصل و کپی کارت شاهد و ایثارگری
(ویژه دانشجویان سهمیه شاهد) و فرم محارم و اقامت شبانه  2نسخه (ویژه خواهران)
قیمت مصوب وزارت علوم جهت اسکان نیمسال اول سال تحصیلی ( 69-69واریز فیش)
روزانه وزارت علوم (ریال)

شبانه و شاغل وزارت علوم (ریال)

 0و  2نفره

225292522

522022599

 3و  5نفره

221202661

323962623

*خواهران پذیرفته شده در دوره دکتری تخصصی با توجه به نوع پذیرش خود مبالغ مربوط به
اتاق های  1و  2نفره و بقیه دانشجویان مبالغ مربوط به اتاق های  9و  4نفره را واریز نمایند.
نکته بسیار مهم :خوابگاه فقط به دانشجویان غیربومی (غیر از استان تهران) تعلق می گیرد .بدیهی است ثبت نام دانشجویان
ساکن استان تهران مورد تایید نبوده و هزینه واریزی عودت داده نخواهد شد.

