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 مرحله اول: درخواست عضویت در خوابگاه

م ها اقدانام الکترونیکی در خوابگاهاز مسیر ذیل برای درخواست ثبت در بازه زمانی مشخصدانشجویان محترم 

 نمایید. 

درخواست عضویت در  ←انتخاب گزینه امور خوابگاه ← uni.imps.ac.irورود به سامانه به آدرس  .1

 اتتکمیل مشخص ←صفحه بعد-ثبت-تکمیل مشخصات پایه ← صفحه بعد -مطالعه راهنما ← خوابگاه

فحه ص -تائید منشور بهداشتی ←صفحه بعد -تائید منشور اخالقی ←صفحه بعد -ثبت-خانوادگی

 انتخاب گزینه ارسال درخواست. ←بعد

 نام در خوابگاه را داشته باشند )داراییت است که شرایط ثبترؤگزینه ورود به سامانه برای دانشجویانی قابل 

 جاری، غیربومی، دارای سنوات مجاز سکونت در خوابگاه(. ترم در واحد انتخاب

 ها، در صورت وجود ظرفیت در خوابگاه و نام الکترونیکی دانشجویان غیربومی واجد شرایطپس از اتمام ثبت

کیلومتری از محل موسسه( در صورت داشتن واحد نظری  54دانشجویان بومی )ساکن کرج یا  ساکن فاصله 

توانند با مراجعه به آقای مالکی و ارائه مستندات، دسترسی نامه( اگر متقاضی خوابگاه باشند می)غیر از پایان

 ه بگیرند.نام الکترونیکی در خوابگاثبت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شود.درخواست عضویت دانشجو برای مدیر سامانه ارسال می .2

  با اسکن شناسنامه، کارت ملی، سنوات تحصیلی و  شده توسط دانشجوبررسی تطابق اطالعات تکمیلجهت

  تائید/ عدم تائید. ←اطالعات محل زندگی 

 که دانشجویی درخواست تغییر آدرس محل زندگی را داشته باشد باید با ارائه مستندات )اصل درصورتی

نامه یا سند منزل به نام مادر، پدر، شخص دانشجو و یا همسر+ قبض آب/برق/گاز یا تلفن( به آقای اجاره

 نند.کمیسوی دانشجو اعمال  از شدهارائهمالکی مراجعه کرده و ایشان این تغییر را پس از بررسی مستندات 

  توانند وضعیت بررسی درخواست خود را ساعت فعال اداری، پس از ارسال درخواست می 11دانشجویان

 ها(لیست درخواست ←کارتابل نامه ←مشاهده نمایند. )مسیر: مکاتبات اداری 

 قابل بهره برداری خواهد بود( 99 )این مرحله از سال        انتخاب اتاق: دوم مرحله

 . نمایید اقدام هاخوابگاه انتخاب اتاق در برای ذیل مسیر از در بازه زمانی مشخص محترم دانشجویان

 شود.های اداری غیرفعال میگیریانجام گزارش منظوربه موقت صورتبهنام پس از سه روز دسترسی ثبت

 ترم قابل تمدید است.نام تا پایاناین بازه زمانی برای متأخرین در ثبت

 د.یکنگزینه انتخاب اتاق را انتخاب  .3

 د.رسنام به اتمام مینام انفرادی: بعد از پرداخت مبلغ شهریه دانشجو اتاق را انتخاب کرده و ثبتثبت 

 توانند از گزینه صورت گروهی داشتند، مینام گروهی: اگر دانشجویان تصمیم به انتخاب اتاق بهثبت

گروهی کد مخصوص به خود را در آن از گزینه کد هم ←پرداختپرداخت الکترونیکی شهریه خود را 

 پس از تشکیل گروه، سرپرست گروه ←دریافت نموده و در اختیار سرپرست گروه قرار دهد یمسالن

 کند.برای اعضای گروه انتخاب می یکجااتاق موردنظر را 



 

 

 پذیر است و سرپرست گروه با دریافت کد ای )قبل از پرداخت شهریه(، امکانتشکیل گروه در هر مرحله

 موردنظراقدام به انتخاب اتاق برای گروه  شدهاعالمگروهی از اعضا،  ابتدا گروه را تشکیل داده و در زمان مجاز هم

 نماید.می

  گروه شهریه مربوط به اتاق درخواستی را پرداخت  نکرده از اعضای  هرکدامدر زمان انتخاب اتاق در صورتیکه

 شود.سیستمی برای آن فرد لغو می صورتبهباشد، انتخاب اتاق 

مانده اتاق کمتر از تعداد اعضای گروه باشد، سیستم به ترتیب حروف الفبا اقدام به نکته مهم: اگر ظرفیت باقی

 نشجویان باید اتاق دیگری انتخاب کنند.کند و باقی دارزرو اتاق برای دانشجویان گروه می

 مشاهده کرد. ،اندتوان سایر دانشجویانی که اتاق موردنظر را انتخاب کردهاتاقی میدر این مرحله از گزینه هم 

 باشد که بعد از کلیک روی این گزینه مستقیماً به درگاه پرداخت رؤیت میقابل ،مبلغ اجاره اتاق از گزینه پرداخت

 د.یشوبانک انتقال داده می

 45% نام غیر نقدی صورت اعتباری از سوی سیستم در حساب دانشجویانی که اقدام به ثبتهزینه شهریه به

شده و ین دوره دانشجو بدهکار شناختهشود، پس از اتمام اکنند )تا زمان دریافت کارت امتحان( منظور میمی

امکان دسترسی به منوهای کارت امتحان، کارنامه، اعتراض به نمره، گواهی اشتغال به  حسابتسویهتا زمان 

 تحصیل و انتخاب واحد را نخواهد داشت.

 نام گروهی و یا افزایش سرعت عمل در انتخاب اتاق، تمایل به پرداخت ثبت منظوربهدانشجویان  کهیدرصورت

شهریه قبل از انتخاب اتاق داشته باشند با مراجعه به گزینه پرداخت الکترونیکی خوابگاه از صفحه امور خوابگاه، 

 .نمایندتوانند با درج هزینه اتاق از جدول زیر نسبت به پرداخت اقدام نام میدر هر مرحله از ثبت

باشد که از سوی اداره به عهده شما می واردشدهنکته بسیار مهم: دانشجوی گرامی، مسئولیت صحت اطالعات ***

نام یا سکونت ورود اطالعات نادرست تائید شود، ای از ثبتکل امور دانشجویی بررسی خواهد شد. در هر مرحله

 مجوز اقامت شما تا پایان تحصیل لغو خواهد شد.
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  باشدمی به شرح ذیل 99-99مبلغ شهریه در سال تحصیلی: 

 99-99 تحصیلیاقامت در خوابگاه برای نیمسال اول و دوم  شهریه

 قیمت غیر نقدی قیمت نقدی نوع اتاق ردیف

 ریال 000/070/2 ریال 000/376/2 تخته 4 1

 ریال 000/301/2 ریال 000/640/2 تخته 3 2

 ریال 500/227/2 ریال 750/004/2 تخته 7 6

 

 99اقامت در خوابگاه برای تابستان  شهریه

 

 ریال 000/350/1 ریال 000/485/1 تخته 4 1

 ریال 000/445/1 ریال 500/600/1 تخته 3 2

 

 یافت: خواهد افزایش زیر صورتبه فوق مبالغ اضافه سنواتدر  دانشجویان برای: 1 مهمتذکر *** 

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

 ؛شد خواهد برابری 11 جریمه مشمول سکونت غیرمجاز -

 

 

 


