اطالعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه دانشجویی دانشگاه الزهرا
(ویژه دانشجویان روزانه ورودی مهر)98

دانشجوی گرامی
ضمن تبریک به مناسبت قبولی در آزمون سراسری و ورود به دانشگاه الزهراس و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما
عزیزان ،خواهشمند است جهت تسهیل ورود به خوابگاه و تسریع دراسکان مطالب ذیل را به دقت مطالعه نمایید و طبق
آن نسبت به ثبت نام اقدام نمایید:

نکات مهم قبل از اقدام به ثبت نام:

 خوابگاه به دانشجویان شبانه تعلق نمی گیرد.
 خوابگاه به دانشجویان روزانه ساکن استان تهران والبرز تعلق نمی گیرد.
 شهریه خوابگاه برای دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه فرزانگان بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان تعیین و در روز
ثبت نام حضوری دریافت می گردد.

کلیه مراحل ثبت نام حضوری خوابگاه ،صرفا پس از ثبت نام آموزشی و اخذ شماره دانشجویی انجام می شود

مراحل ثبت نام:
ثبت نام از پذیرفته شدگان در خوابگاه دانشگاه الزهرا صرفا به صورت حضوری و طی دو مرحله انجام می گیرد.
 -1مرحله پیش از ثبت نام حضوری :
در این مرحله قبل از مراجعه حضوری اقدامات ذیل را انجام دهید

 .1به سایت دانشگاه الزهرا(س)  ،سامانه سماد به آدرس  ، http://samad.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید .با
مراجعه به این آدرس به صفحه ی زیر دسترسی پیدا خواهید کرد.
 .2ابتدا فایل راهنما را دانلود و به دقت مطالعه فرمایید (.دریافت  ،پرینت وتکمیل کلیه فرم های خوابگاه
برای ثبت نام حضوری ضروری است)
 .3دراین مرحله جهت دانلود فرم ها نیاز به ورود سامانه نمی باشد(.نام کاربری و رمز عبور الزم نیست)

فایل راهنما

-2مراحل ثبت نام حضوری:
دانشجویان گرامی برای اسکان خود در خوابگاه می بایست طبق جدول ذیل به دانشگاه مراجعه و مراحل
ذیل را طی نمایند:

مقطع تحصیلی

نوع ثبت نام

زمان ثبت نام

دکتری

حضوری

روزهای  30و 31شهریور

کارشناسی ارشد

حضوری

روزهای  30و 31شهریور

کارشناسی

حضوری

روزهای  1و  2و  3مهر

همراه داشتن مدارک سکونت در شهرستان برای کلیه دانشجویان اجباری است.

ثبت نام خوابگاه بصورت حضوری ،صرفا پس از ثبت نام آموزشی و اخذ شماره دانشجویی انجام می شود.

مراحل ثبت نام حضوری :

-1

دریافت برگه انتخاب واحد ازدانشکده مربوطه

-2

مراجعه به سالن حورا (واقع در جنب زمین چمن ) جهت انجام ثبت نام خوابگاه

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری:
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اسکان در خوابگاه:
 -1عکس رنگی 1قطعه  ،تمام رخ مربوط به سال جاری
 -2کپی از تمام صفحات شناسنامه
 -3کپی کارت ملی
 -4در صورت تأهل ،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملّی همسر
 -5مدارک سکونت در شهرستان(کپی سند منزل یا اجاره نامه بعالوه قبض تلفن ثابت و) ...
 -6کپی برگه انتخاب واحد
 -7همراه داشتن کارت بانکی به نام خودِ دانشجو (ترجیحا کارت بانک تجارت)
 -8تهیه پرینت از فرم های ذیل و تکمیل آنها:
الف) درخواست سکونت درخوابگاه (فرم شماره  :)101به طور کامل با امضای ولی قانونی دانشجو (پدر یا همسر)
* در صورت حضور ولی قانونی دانشجو ،امضاء ایشان با ارائه مدرک شناسایی معتبر ،در امور خوابگاه ها گواهی خواهد
شد.
* در صورت عدم حضور ولی قانونی ،امضاء ایشان باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
* ولی قانونی ،به ترتیب پدر یا همسر دانشجو می باشد .در صورت عدم حضور پدر یا همسر (بدلیل فوت ،بیماری ،کهولت
سن و مسافرت) در روز ثبت نام ،مادر دانشجو می تواند مراحل ثبت نام را به جای ولی قانونی انجام دهد.
* در صورتی که پدر یا مادر دانشجو در قید حیات نباشند ،می بایست ضمن ارائه گواهی فوت آنان ،یکی از اعضاء
خانواده دانشجو (برادر یا خواهر) ،مراحل ثبت نام را به جای ولی قانونی انجام دهد.
ب) تعهد نامه جبران خسارت به خوابگاه (فرم شماره )102
ج) تعهد نامه رعایت مفاد آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا

(س)

(فرم شماره)103

د) تعهدنامه مدت سکونت در خوابگاه (فرم شماره )104

کلیه فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری را می توانید ازآدرس ( )www.samad.alzahra.ac.irو با
کلیک بر روی لینک قرار داده شده دریافت نمایید.

سواالت متداول:
-1برای سکونت در خوابگاه به چه وسایلی نیاز داریم؟
کلیه لوازم و وسایل شخصی از جمله رختخواب (پتو ،تشک ،ملحفه ،بالش و  ، )...وسایل پخت و پز (کتری ،قوری ،قابلمه
و )....برای تعطیالت رسمی و جمعه ها که رستوران دانشگاه تعطیل می باشد.
 2ـ خوابگاه دارای چه امکاناتی است؟
سایت ،فروشگاه های دانشجویی  ،دفتر مشاوره ،کلینیک دانشگاه  ،اتاق مطالعه ،کتابخانه ،اتاق تلویزیون ،استخر و امکانات
ورزشی مختلف و....
 3ـ آدرس خوابگاه کجاست؟
خوابگاه در داخل دانشگاه می باشد (سایت شرقی دانشگاه)
 4ـ کدپستی دانشگاه و خوابگاه ؟
1993891176
 5ـ درصورت هم نام نبودن فیش آب و برق و یا سند منزل دانشجو ،تکلیف چیست ؟
مستندات توسط دفتر حقوقی دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
 6ـ آیا به همه دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می گیرد؟
بله ،به استثنای دانشجویان استان البرز و تهران
 7ـ آیا دانشگاه الزهراس خوابگاه متاهلی دارد؟
خیر
 8ـ ظرفیت اتاق ها چند نفره می باشد؟
ظرفیت اتاق ها  5 ، 4و 6نفره می باشد.
9ـ شهریه خوابگاه چند می باشد ؟
بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان اعالم می گردد.

 10ـ اگر به هردلیلی نتوانستیم در روزهای اعالم شده ،برای ثبت نام خوابگاه مراجعه نماییم ،تکلیف چیست ؟
شما می توانید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ های اعالم شده برای ثبت نام مراجعه نمایید.
 11ـ آیا به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق می گیرد ؟
خیر
 12ـ آیا حضور ولی قانونی در روز ثبت نام الزامی است اگر به هر دلیلی نتوانستند مراجعه نمایند چکار کنیم؟
بله حضور ولی قانونی الزامی است .توضیحات تکمیلی در بخش "مراحل ثبت نام" ارائه شده است.
 -13کارت خوابگاه را چه موقع و چگونه دریافت نمائیم؟
کارت های دانشجویی متمرکز بوده و کارت دانشجویی همان کارت ورود به خوابگاه است که پس از ثبت نام حضوری و قطعی
خوابگاه فعال خواهد شد.

تماس با ما :
درصورت نیاز به اطالعات تکمیلی درساعات اداری ( 8صبح تا  15:30بعدازظهر) با شماره های ذیل تماس حاصل نمائید.

021 88041465
02188058351
02188058353

فرم شماره 101

باسمه تعالی
"فرم درخواست سکونت در خوابگاه دانشگاه الزهراء(س)"
 مشخصات فردی دانشجو :

عکس

نام  .....................نام خانوادگی  ..................................شماره شناسنامه  ..................................متولد

/

/

نام پدر  .....................صادره  ..............................کد ملی  .........................................وضعیت تأهل..................... :
دین:

شماره تلفن همراه دانشجو......................................... :

مذهب:

دانشکده  ....................................... :رشته  ..................................... :شماره دانشجویی ............................................... :
مقطع :کارشناسی
وضعیت :آزاد

کارشناسی ارشد
شاهد

جانباز

دکتری
کمیته امداد

سایر نهادهای حمایتی

بهزیستی

نام .......................
روزانه

شبانه

استعداد درخشان شبانه

بورسیه داخل
میهمان

بورسیه خارج

استعداد درخشان روزانه

انتقالی

 مشخصات پدر:
نام و نام خانوادگی ..................................................... :میزان تحصیالت ............................. :عنوان شغل .............................. :آدرس محل کار:
............................................................................................................................................ ............................
شماره تلفن محل کار...............................................................:شماره همراه ................................................................... :
 مشخصات مادر:
نام و نام خانوادگی .............................................. :میزان تحصیالت  ....................... :شماره همراه  .............................. :شغل........................... :
 مشخصات همسر:
نام و نام خانوادگی  ..................................................... :میزان تحصیالت  ............................. :عنوان شغل .............................. :آدرس محل
کار........................................................................................................................................................................:
شماره تلفن محل کار...............................................................:شماره همراه .................................................................. :
 آدرس محل سکونت خانواده:
استان .............................................:شهرستان ................................... :شماره تلفن ثابت با کد(شهرستان)....................................... :
آدرس دقیق ............................................................................................................................................................................ :
اینجانب متعهد میشوم مندرجات ذیل را توسط ولی خود تکمیل و به تأیید او برسانم.
امضاء دانشجو

 مشخصات بستگان نزدیک که دانشجو با رعایت کامل مقررات در آخر هفته و روزهای تعطیل رسمی می تواند اسکان شبانه داشته باشد:
نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شماره تلفن ثابت و همراه(الزامی):

آدرس دقیق:
نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شماره تلفن ثابت و همراه(الزامی):

آدرس دقیق:
نام و نام خانوادگی:

نسبت:

شماره تلفن ثابت و همراه(الزامی):

آدرس دقیق:

مقررات مالقات کنندگان:

مقررات مالقات کنندگان دانشجو در خوابگاه:
ـ ساعت مالقات حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد
ـ مالقات برای دیدار کننده مرد در اتاق های خوابگاه یا محوطه آن اکیداً ممنوع است و فقط در محلی که به این منظور تعیین شده اسـت
امکان پذیر می باشد.
ـ مالقات کننده مرد باید از محارم و بستــگان درجه یک دانشجو بوده و شناسنامه و کارت شناسایی خود را به انتظامات جهت هماهنگی
های الزم ارائــــه دهند.
نکات مهم:
 -1اگر در هر مرحله اثبات گردد اطالعات مندرج در این فرم صحت ندارد ،ضمن لغو سکونت دانشجو درخوابگاه ،به کمیته انضباطی
معرفی خواهد شد.
 -2ضمن آرزوی سالمتی برای شما ،در صورتی که به بیماری خاص(دیابت ،ام اس ،سرطان ،صرع و )...مبتال می باشید ،هنگام ثبت نام
به امورخوابگاه ها اعالم نمایید تا ضمن پیش بینی محل سکونت مناسب ،ازعواقب احتمالی پیشگیری شود .درصورت عدم اطالع
مسئولین ،کلیه عواقب به عهده دانشجو وخانواده وی می باشد.
اینجانب  .........................................ولی /همسر دانشجو  ........................................ .در تاریخ  ....... /....... /.......مندرجات فوق را تکمیل و تأیید
مینمایم.
امضاء ولی یا همسر دانشجو

مهر و امضاء امورخوابگاه

فرم شماره 102

باسمه تعالی

"تعهد نامه رعایت مفاد آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)"

اینجانب  ..........................................فرزند  ............................................دانشــجوی رشــته  ...................................................به شــماره دانشــجویی
 .................................مقطع  .................................متعهد می گردم کلیه مفاد آیین نامه نحوه واگذاری و اسکان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه
الزهراء(س) را که به طور کامل مطالعه نمودم رعایت نمایم.

* معاونت دان شجویی دان شگاه می تواند در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه طبق قوانین و مقررات ن سبت به ادامه سکونت اینجانب
تصمیم گیری نماید.

امضاء ولی یا همسر دانشجو

امضاء دانشجو

فرم شماره 103

باسمه تعالی

"تعهد نامه مدت سکونت در خوابگاه دانشگاه الزهراء(س)"

اینجانب  ..........................................فرزند  ............................................دانشــجوی رشــته  ...................................................به شــماره دانشــجویی
 .................................مقطع  .................................با آگاهی از مدت مجاز استفاده از خوابگاه ،متعهد به رعایت موارد ذیل می شوم.

مدت مجاز استفاده از خوابگاه
کارشناسی پیوسته

حداکثر  4سال ( 8نیمسال تحصیلی )

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداکثر  2سال ( 4نیمسال تحصیلی )

دکتری تخصصی

حداکثر  4سال ( 8نیمسال تحصیلی )

تبصره :به دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کمتر از  8واحد درسی
داشته باشند خوابگاه تعلق نمی گیرد.

* معاون دانشجویی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود ،حداکثر مدت استفاده از خوابگاه های دانشجویی را
کاهش دهد.
* در صورت عدم تخلیه اتاق و یا استنکاف از ترک خوابگاه در موعد مقرر و تعیین شده ،معاون دانشجویی دانشگاه می تواند
نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید و با دانشجوی متخلف مطابق مقررات انضباطی برخورد خواهد
شد.

امضاء ولی یا همسر دانشجو

امضاء دانشجو

