امور خوابگاه ها

زمان ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود ورودی بهمن :
تاریخ ثبت نام خوابگاه دانشجویان نیمه متمرکزمتعاقبا اعالم می شود.

مقطع تحصیلی

نوع ثبت نام

زمان ثبت نام

اینترنتی

 9الی  51بهمن
 51بهمن (دانشجویانیکه به هردلیل

کلیه مقاطع
حضوری

نمی توانند در تاریخ مذکور مراجعه
نمایند تا  02بهمن برای ثبت نام مهلت
دارند)

همراه داشتن مدارکی که نشاندهنده سکونت دانشجو در شهرستان است ،برای کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه
اجباری است.

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

ثبت نام اینترنتی:

-1

ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی اعالم شده ( 9الی  51بهمن) در سامانه خوابگاه (صفحه اصلی سایت دانشگاه/
دسترسی سریع  /سامانه خوابگاه )

ثبت نام اینترنتی خوابگاه ،قبل از ثبت نام حضوری ،الزامی است.
ثبت نام حضوری( :روز 51الی بهمن) 02
 -5مراجعه حضوری به اداره امور دانشجویان (ساختمان شهیده قزوینی -طبقه سوم) و دریافت مجوز ثبت نام
خوابگاه
 -0مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاه ها در بازه زمانی اعالم شده

شهریه خوابگاه :
بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان ،شهریه خوابگاه در ترم جاری ( )910برای اتاق های  1نفره 021.152 ،هزار
تومان و برای اتاق های  4نفره  074.222هزار تومان تعیین شده است.

راهنمای ثبت نام اینترنتی:
 -1به سایت اصلی دانشگاه الزهرا(س) به آدرس  ، www.alzahra.ac.irمراجعه نموده و از قسمت دسترسی
سریع با انتخاب سامانه خوابگاه به صفحه ی ذیل دسترسی پیدا خواهید کرد.
 -2بر روی گزینه پیش ثبت نام کلیک کنید.

-3

دانشجویان گرامی
پس از وارد شدن به سامانه خوابگاه (یاس)،
جهت دریافت فرم ها ( 3001و  )3001بر روی
آدمک راهنما کلیک نمایید.

 -4مشخصات فردی خود را به طور کامل و با دقت وارد نمایید.
 -5در بخش مشخصات دانشجویی( :به ترتیب موارد زیر را کامل نمایید)
)5درقسمت دانشکده ،گزینه دانشکده پیش ثبت نام را انتخاب کنید )0 .ساختمان را نیز ساختمان پیش ثبت نام انتخاب
کنید)7 .گروه را گروه پیش ثبت نام انتخاب کنید)4 .مقطع خود را انتخاب ،سپس رشته و گرایش را انتخاب نمایید.
 )1تاریخ شروع به تحصیل وفراغت از تحصیل را تاریخ روز ثبت نام وارد نمایید ) 1 .ترم ورودبهمن  91و گزینه ی درستی
تایید اطالعات را انتخاب کنید.

 -6عکس اسکن شده خود را آپلود نمایید ،نام عکس شماره ی دانشجویی باشد.
 -7مدارک اسکن شده را نیز در مراحل بعد آپلود کنید( .ارسال مدارک)

تذکرات مهم :
 -1در وارد نمودن شماره دانشجویی و شماره ملی خود دقت فرمایید.
 -2اسکن کپی شناسنامه و کارت ملی اجباری است.

تاریخ روزثبت نام

1
2
3

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری:
 -5عکس رنگی یک قطعه ،تمام رخ مربوط به سال جاری
 -0کپی از تمام صفحات شناسنامه
 -7کپی کارت ملی
 -4در صورت تأهل ،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر
 -1مدارک سکونت در شهرستان(کپی سند منزل یا اجاره نامه بعالوه قبض تلفن ثابت و) ...
 -1کپی برگه انتخاب واحد
 -2تهیه پرینت از فرم های ذیل و تکمیل آنها:


برگه درخواست سکونت درخوابگاه (فرم شماره  ،)5224به طور کامل با امضای ولی قانونی دانشجو
(پدر یا همسر)
 oدر صورت حضور ولی قانونی دانشجو ،امضاء ایشان با ارائه مدرک شناسایی معتبر ،در امور
خوابگاه ها گواهی خواهد شد
 oدر صورت عدم حضور ولی قانونی ،امضاء ایشان باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
 oولی 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.
 oدر 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.
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کلیه فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری را،
پس از ورود به سامانه خوابگاه (سایت اصلی دانشگاه الزهراس  /دسترسی سریع  /سامانه خوابگاه)،
با کلیک بر روی گزینه "راهنما" ،دریافت نمایید.

سواالت متداول:
-5برای 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.
 0ـ خوابگاه دارای چه امکاناتی است؟
یخچال ،اجاق گاز ،جارو برقی ،اطو ،تلویزیون  ،سایت ،فروشگاه  ،استخر و امکانات ورزشی مختلف
 7ـ آدرس خوابگاه کجاست؟ خوابگاه در داخل دانشگاه می باشد (ضلع جنوبی دانشگاه)
 4ـ کدپستی دانشگاه و خوابگاه ؟ 5997295521
 1ـ درصورت هم نام نبودن فیش آب و برق و یا سند منزل دانشجو ،تکلیف چیست ؟
مستندات در روز ثبت نام حضوری مورد بررسی قرار می گیرد.
 1ـ آیا به همه دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می گیرد؟ بله ،به استثنای دانشجویان استان البرز و تهران
 2ـ آیا دانشگاه الزهراس خوابگاه متاهلی دارد؟ خیر
 2ـ ظرفیت اتاق ها چند نفره می باشد؟ ظرفیت اتاق ها برای دانشجویان مقطع کارشناسی  1و برای مقطع کارشناسی
ارشد  4و 1نفره می باشد.
9ـ شهریه خوابگاه چند می باشد ؟
بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان ،شهریه خوابگاه در ترم جاری ( )910برای اتاق های  4نفره 074.222هزار
تومان و برای اتاق های  1نفره 021.152،هزار تومان می باشد.
 52ـ 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.
 55ـ آیا به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق می گیرد ؟ خیر

 50ـ 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.
 -57کارت 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 ( 2صبح تا  51:72بعدازظهر) باشماره های ذیل تماس حاصل
نمائید.

380 55385088
380 55385083

