نام کاربری  :شماره دانشجویی  //کلمه عبور :شماره ملی

 -1در هر صفحه اطالعات خواسته شده را تكميل ،سپس روی عالمت فلش باالی صفحه سمت راست (صفحه بعد)
را كليك كرده و به صفحه بعدی وارد شده و موارد موردنياز را تكميل كنيد.
پس از تكميل اطالعات پایه ،م شخ صات خانوادگی و ب ستگان و تایيد من شورهای اخالقی و بهدا شتی خوابگاه
وارد صفحه ارسال گردش میشوید ،بر روی گزینه ارسال درخواست كليك نمائيد.

 -2در این مرحله درخواست شما توسط نماینده امور دانشجویی طی مدت  12ساعت كاری بررسی و تائيد میگردد.
توجه :در صورت ورود اطالعات ناقص یا نادرست ،مسئولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو میباشد.

 -3پس از تائيد درخواست عضویت خوابگاه و طبق زمانبندی اعالمشده برای انتخاب اتاق ،به منوی انتخاب اتاق
رفته و اتاق مورد نظر را با نوع پرداخت انتخاب شده (نقدی یا قسطی) انتخاب نمایيد.
-

الزم به ذكر است در صفحه مشخصات پایه گزینه نوع پرداخت را مشخص نمودهاید كه در صورت پرداخت
نقدی  %11تخفيف برای دانشجو در نظر گرفته میشود.

-

در این مرحله دانشجویان قادر به مشاهده هماتاقیهای خود خواهند بود.

-

در صورتيكه دانشجویان تمایل به ثبتنام گروهی داشته باشند میتوانند با پرداخت شهریه خوابگاه ،ثبتنام
گروهی را به عهده سرگروه قرار دهند ،اگر ظرفيت اتاق هنگام ثبتنام گروهی پر شود ،سيستم دانشجویان
را به ترتيب الفبا در اتاق ثبت نام كرده و رزرو اتاق برای بقيه دانشجویان (بيشتر از ظرفيت اتاق) انجام
نخواهد شد.

 -4پس از انتخاب اتاق موردنظر وارد صفحه پرداخت شهریه خوابگاه خواهيد شد.
-

جدول پرداخت شهریه به شرح زیر میباشد:

شهریه اقامت در خوابگاه برای نیمسال اول و دوم تحصیلی99-99

ردیف

نوع اتاق

قیمت نقدی

قیمت غیر نقدی

1

 4تخته

 2/376/000ریال

 2/070/000ریال

2

 3تخته

 2/640/000ریال

 2/301/000ریال

6

 7تخته

 2/004/750ریال

 2/227/500ریال

شهریه اقامت در خوابگاه برای تابستان 99
1

 4تخته

 1/485/000ریال

 1/350/000ریال

2

 3تخته

 1/600/500ریال

 1/445/000ریال

تذکر مهم :1برای دانشجویان در سنوات اضافه مبالغ فوق بهصورت زیر افزایش خواهد یافت:
-

نیمسال اول اضافه  ،% 111نیمسال دوم اضافه  % 151و نیمسال سوم اضافه % 011

-

سکونت غیرمجاز مشمول جریمه  11برابری خواهد شد.

تذکر مهم :0در صورت احراز نادرستی اطالعات در هر مرحله از فرایند ثبت نام ،مجوز اسکان در خوابگاه دانشجو تا
پایان تحصیل لغو خواهد شد.

