
 ی ٍ خَدگرداىـاطالعیِ پیش ثبت ًام خَابگاّْای هلک

 زض ذَابگاُ ازُ اظـاستف یـهتماض کِ کاضشٌاسی ،کاضشٌاسی اضشس ٍ زکتطی ععاهماى ــزاًشجَی کلیِ بسیٌَسیلِ بِ اعالع      

  هیطساًس:، هی باشٌس  97 - 98 سال تحصیلی    

 بِزاًشجَیی  اتـذسه بِ ساهاًِ الکتطًٍیکی  4/4/62لغایت   92/9/72تاریخ  یي ععیعاى هی تَاًٌس اظا           

ت بِ ـاُ ًسبـگـذَاست ذَابزض لسوت زض ِ ٍـعـهطاج  http://stu.shahroodut.ac.ir   آزضس :

  .پیش ثبت ًام السام ًوایٌس

 . باشد هی 72/ 4/4 شٌبِدٍ آخریي هْلت پیش ثبت ًام تا پایاى ٍقت اداری رٍز            

فطظًس  –فطظًس آظازُ  –) فطظًس شْیس ٍایثاضگطشاّس ستاز اهام ذویٌی ، بْعیستی ٍ زاًشجَیاًی کِ تحت پَشش کویتِ اهساز -1

 9327 سال )تاضید هعطفی ًاهِ بایس هطبَط بِ ضا سُ هعطفی ًاهِ ذَزشضطٍضیست فایل اسکي  هی باشٌس ، زضطس ( 25جاًباظ باالی 

اطل ،سپس زضطَضت ٍاگصاضی اضسال فایل ٍاضز سیستن ًوایٌس ٍ لسوت  زض اظعطیك سیستن ٍ ٌّگام ثبت ًام ذَابگاُ ، باشس (

 هعطفی ًاهِ بایس تحَیل ازاضُ اهَضذَابگاّْا گطزز.

 شْطستاى شاّطٍز هَضز لبَل هی باشس. فمظ اظکویتِ اهساز هعطفی ًاهِ کویتِ اهساز  -2

هَضخ زض ساهاًِ هعاًٍت زاًشجَیی  بطضسی ٍباتَجِ بِ ظطفیت هَجَزاظ  ذَابگاُ پس زاًشجَیاى هشوَل زضیافت اساهی – 3 

 .شس اعالم ذَاّس 27/4/97

با عٌایت بِ هحسٍزیت ظطفیت ذَابگاّْای هلکی بِ تعسازی اظ زاًشجَیاى ضٍظاًِ بط اساس الَیتْای تعییي شسُ ذَابگاُ هلکی  -4

 ٍ تعسازی زض ذَابگاّْای ذَزگطزاى اسکاى زازُ ذَاٌّس شس.  

 اى تحظیالت تکویلی ٍکاضشٌاسی زضـزاًشجَیسٍزی اظ اتالْا، ـزض تعساز هح هوکي است ذَابگاّْـات ـِ بِ ظطفیـبا تَج  -5

 یک هکاى اسکاى زازُ شًَس .

 گطفت .ًرَاّس پشت بسغام ذَابگاُ تعلك  هیاهی ٍ زاهغاى ، ی بِ زاًشجَیاى ساکي زضهحسٍزُ -6

 زض، هحسٍزی سطٍیس ایاب ٍشّاب  همسٍضات زاًشگاُ تعساز ٍلی زضحس ٍشّاب هیباشسسطٍیس ایاب  سـلفا ْاـذَابگاّ -7

 ساعات ذاص بطلطاض هی باشس. 

زاًشجَیاى کاضشٌاسی ضتبِ ّای اٍل تا سَم زض ّط گطایش ٍ ضتبِ اٍل ّط زاًشکسُ زض هماعع تحظیالت تکویلی زض اٍلَیت  -8

 گطفت .بطضسی اسکاى با تَجِ بِ ظطفیت هَجَز لطاضذَاٌّس 

لطاض  97-98زض اٍلَیت ٍاگصاضی ذَابگاُ زض ًیوسال تحظیلی  زاًشجَیاًی کِ هبلغ بسّی ذَابگاُ ذَز ضا تسَیِ ًٌوَزُ اًس، -9

 ًرَاٌّس گطفت.

هی  ی(ـکـای هلـسم ظطفیت ذَابگاّْـَضت عـزضط ) طزاىـاُ ذَزگـگـی زضیافت ذَابـِ کِ هتماضـاى زٍضُ ضٍظاًـجَیــزاًش -10

 :ٌّگام ثبت ًام بایس عباضتباشٌس،زض 



  ( ضا تیک زاض ًوایٌس.1)تظَیط  هتقاضی خَابگاُ خَدگرداى هی باشن درصَرت عدم ظرفیت در خَابگاّْای هلکی ⃝

با عٌایت بِ ایٌکِ ذَابگاّْای هلکی هرتض زاًشجَیاى زٍضُ ضٍظاًِ)بطاساس اٍلَیتْای تعییي شسُ(  

اُ ــخَابگَط بِ ـاً بایس عباضت هطبـام حتوــت ًـام ثبـگـهی باشس،لصا زاًشجَیاى زٍضُ ًَبت زٍم ٌّ

  .  (1َیط ـًوایٌس )تظ ک دارـرا تی خَدگرداى

 زض غیطایٌظَضت زض اٍلَیت ٍاگصاضی ذَابگاُ ذَزگطزاى لطاض ًرَاٌّس گطفت.

 : 1تصَیر

 

 ًرَاّس شس. زهبلغ اجاضُ هستط، زضطَضت اًظطاف اظ ذَابگاُ  -11

 هیي آى بط عْسُ زاًشجَ هی باشس.تأذَابگاّْا فالس تشک بَزُ ٍ  -12

 بیي اعضا اتاق اًتراب هی گطزز.چطذشی بظَضت فالس ترت بَزُ ٍ  ًفط پٌجن ذَابگاّْای هلکی  اتاق ّای )پٌج ًفطُ (  زض -13

 اهَض  ازاضُ  طیكـع  اظ  ضا  َعـهَض   تَاًیس یـه،   یـالکتطًٍیک  امـثبت ً  لـهطاح زض ل ـهشک  ِـّطگًَ بطٍظ  طَضت ضز

ٍ یا اظ عطیك اضسال پیام زض ساهاًِ الکتطًٍیکی   (ٍحیدًیا خاًن:  دختراى ) ٍ  (احودی عرب آقای : پســراى ) اـْـذَابگاّ

                                                                                                         .ًوایٌس پیگیطی ذسهات زاًشجَیی، 

                                                                                    ادارُ خَابگاّْا                                                                                                                                

                                                                   



        

 


