امور خوابگاه ها

زمان ثبت وام خوابگاه برای داوشجویان ویمه متمرکس ورودی بهمه: 59
شنبه  61بهمن  59براساس اول حرف نام خانىادگی (الف تا ش)
یکشنبه  61بهمن  59بر اساس اول حرف نام خانىادگی (ص تا ی)

ثثت ًام ذَاتگاُ حضَضی،صطفا پس اظ ثثت ًام آهَظشی ٍاذص تطگِ اًتراب ٍاحس اًجام هی شَز.

مراحل ثبت وام حضوری:
 -1هطاجعِ حضَضی تِ ازاضُ اهَض زاًشجَیاى (ساذتواى شْیسُ لعٍیٌی -طثمِ سَم) ٍ زضیافت هجَظ ثثت
ًام ذَاتگاُ
 -2هطاجعِ حضَضی تِ ازاضُ اهَض ذَاتگاُ ّا زض تاظُ ظهاًی اعالم شسُ
شهریه خوابگاه  :تط اساس هصَتِ صٌسٍق ضفاُ زاًشجَیاى ،شْطیِ ذَاتگاُ زض تطم جاضی ( )952تطای اتاق ّای
ً 6ٍ 5فطُ ّ 205،518عاض تَهاى هی تاشسوِ زض ٌّگام ثثت ًام ذَاتگاُ زضیافت هی گطزز.

مدارک مورد ویاز برای ثبت وام حضوری:
 -1عىس ضًگی یه لطعِ ،توام ضخ هطتَط تِ سال جاضی
 -2وپی اظ توام صفحات شٌاسٌاهِ
 -3وپی واضت هلی
 -4زض صَضت تأّل ،اصل ٍ وپی شٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی ّوسط
 -5هساضن زال تط سىًَت زض شْطستاى(وپی سٌس هٌعل یا اجاضُ ًاهِ تعالٍُ لثض تلفي ثاتت ٍ) ...

 -6وپی تطگِ اًتراب ٍاحس
 -7تْیِ پطیٌت اظ فطم ّای شیل ٍ تىویل آًْا:


تطگِ زضذَاست سىًَت زضذَاتگاُ (فطم شواضُ  ،)1004تِ طَض واهل تا اهضای ٍلی لاًًَی
زاًشجَ (پسض یا ّوسط)
 oزض صَضت حضَض ٍلی لاًًَی زاًشجَ ،اهضاء ایشاى تا اضائِ هسضن شٌاسایی هعتثط ،زض
اهَض ذَاتگاُ ّا گَاّی ذَاّس شس
 oزض صَضت عسم حضَض ٍلی لاًًَی ،اهضاء ایشاى تایس زض زفتطذاًِ اسٌاز ضسوی گَاّی
شَز.
ٍ oلی لاًًَی ،تِ تطتیة پسض یا ّوسط زاًشجَ هی تاشس .زض صَضت عسم حضَض پسض یا
ّوسط (تسلیل فَت ،تیواضی ،وَْلت سي ٍ هسافطت) زض ضٍظ ثثت ًام ،هازض زاًشجَ هی
تَاًس هطاحل ثثت ًام ضا تِ جای ٍلی لاًًَی اًجام زّس.
 oزض صَضتی وِ پسض یا هازض زاًشجَ زض لیس حیات ًثاشٌس ،هی تایست ضوي اضائِ گَاّی
فَت آًاى ،یىی اظ اعضاء ذاًَازُ زاًشجَ (تطازض یا ذَاّط)  ،هطاحل ثثت ًام ضا تِ جای
ٍلی لاًًَی اًجام زّس.



فطم تعْس شواضُ 1003

ولیِ فطم ّای هَضز ًیاظ جْت ثثت ًام حضَضی ضا،
پس اظ ٍضٍز تِ ساهاًِ ذَاتگاُ (سایت اصلی دانشگاه الزهراس  /دسترسی سریع  /سامانه خوابگاه  -پیش ثبت نام)
تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ "ضاٌّوا" ،زضیافت ًواییس.

سواالت متداول:
-1تطای سىًَت زض ذَاتگاُ تِ چِ ٍسایلی ًیاظ زاضین؟
ولیِ لَاظم ٍ ٍسایل شرصی اظ جولِ ضذترَاب (پتَ ،تشه ،هلحفِ ،تالش ٍ ٍ ، )...سایل پرت ٍ پع (وتطی ،لَضی،
لاتلوِ ٍ )....تطای تعطیالت ضسوی ٍ جوعِ ّا وِ ضستَضاى زاًشگاُ تعطیل هی تاشس.
 2ـ ذَاتگاُ زاضای چِ اهىاًاتی است؟

یرچال ،اجاق گاظ ،جاضٍ تطلی ،اطَ ،تلَیعیَى  ،سایت ،فطٍشگاُ  ،استرط ٍ اهىاًات ٍضظشی هرتلف
 3ـ آزضس ذَاتگاُ وجاست؟ ذَاتگاُ زض زاذل زاًشگاُ هی تاشس (ضلع جٌَتی زاًشگاُ)
 4ـ وسپستی زاًشگاُ ٍ ذَاتگاُ ؟ 1993891176
 5ـ زضصَضت ّن ًام ًثَزى فیش آب ٍ تطق ٍ یا سٌس هٌعل زاًشجَ ،تىلیف چیست ؟
هستٌسات زض ضٍظ ثثت ًام حضَضی هَضز تطضسی لطاض هی گیطز.
 6ـ آیا تِ ّوِ زاًشجَیاى ضٍظاًِ ذَاتگاُ تعلك هی گیطز؟ تلِ ،تِ استثٌای زاًشجَیاى استاى الثطظ ٍ تْطاى
 7ـ آیا زاًشگاُ العّطاس ذَاتگاُ هتاّلی زاضز؟ ذیط
 8ـ ظطفیت اتاق ّا چٌس ًفطُ هی تاشس؟ ظطفیت اتاق ّا ً 6ٍ 4فطُ هی تاشس.
 9ـ اگط تِ ّطزلیلی ًتَاًستین زض ضٍظّای اعالم شسُ ،تطای ثثت ًام ذَاتگاُ هطاجعِ ًوایین ،تىلیف چیست ؟
شوا هی تَاًیس حساوثط تا یه ّفتِ پس اظ تاضید ّای اعالم شسُ تطای ثثت ًام هطاجعِ ًواییس.
 10ـ آیا تِ زاًشجَیاى شثاًِ ذَاتگاُ تعلك هی گیطز ؟ ذیط
 11ـ آیا حضَض ٍلی لاًًَی زض ضٍظ ثثت ًام العاهی است اگط تِ ّط زلیلی ًتَاًستٌس هطاجعِ ًوایٌس چىاض وٌین؟
تلِ حضَض ٍلی لاًًَی العاهی است .تَضیحات تىویلی زض ترش "هطاحل ثثت ًام" اضائِ شسُ است.
 -12واضت ذَاتگاُ ضا چِ هَلع ٍ چگًَِ زضیافت ًوائین؟
واضت ّای زاًشجَیی هتوطوع تَزُ ٍ واضت زاًشجَیی ّواى واضت ٍضٍز تِ ذَاتگاُ است وِ پس اظ ثثت ًام
حضَضی ٍ لطعی ذَاتگاُ فعال ذَاّس شس.

تماس با ما :
زضصَضت ًیاظ تِ اطالعات تىویلی زضساعات ازاضی ( 8صثح تا  15:30تعساظظْط) تاشواضُ ّای شیل تواس حاصل
ًوائیس.
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