
  اطالعيه نحوه واگذاري خوابگاه به دانشجويان كارشناسي

  ١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي دوم سال نيم در  

معاونت محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مبني بر آموزش حضوري دانشجويان  ٤پيرو اطالعيه شماره 

درخواست خوابگاه خود در سامانه كه در زمان اعالم شده نسبت به ثبت دانشجوياني  مي رساندبه اطالع كارشناسي 

  با توجه به نكات ذيل مي توانند  ،خدمات دانشجويي (بوستان) اقدام نموده اند

  ١٤/٠٢/١٤٠١شنبه چهارلغايت  ١١/٠٢/١٤٠١شنبه  يكاز تاريخ 

  .اقدام نمايند نسبت به انتخاب اتاق خود

 نكات مهم:

و ماقبل كليه دانشكده ها و همچنين وروديهاي  ٩٨واگذاري خوابگاه صرفاً براي دانشجويان كارشناسي وروديهاي  )١

  انجام مي شود.از طريق سامانه بوستان دانشكده هاي مهندسي شيمي و مواد، برق و مكانيك  ٩٩

ه هاي مهندسي شيمي و مواد، (كليه دانشكده ها به جز دانشكد ١٤٠٠و  ٩٩آن دسته از دانشجويان ورودي هاي   )٢

كه براي انجام دروس عملي و آزمايشگاهي، اسامي آنها قبال از طريق دانشكده هاي مربوطه به  برق و مكانيك )

نيازي به انتخاب اتاق در سامانه بوستان ندارند و مي بايست در زمان مورد  ،ها ارسال گرديده خوابگاهاموراداره 

  د.نظر به خوابگاه مراجعه نماين

ها، براي استفاده دانشجويان از خوابگاه،  آخرين پروتكل هاي بهداشتي آموزش حضوري دانشگاه براساس )٣

دوز) الزامي است، مگر براي دانشجوياني كه مشكل پزشكي دارند و يا زمان تزريق دوز سوم  ٣واكسيناسيون كامل (

نوبت  ٣ورالعمل، با درخواست دانشجوياني كه واكسن آنها فرا نرسيده است. لذا با عنايت به لزوم رعايت اين دست

 .واكسن دريافت كرده اند، موافقت شده است

نوبت واكسن را دريافت  ١با عنايت به اينكه با درخواست خوابگاه دانشجوياني كه واكسيناسيون انجام نداده و يا  )٤

 .ند، لذا از مراجعه به خوابگاه ها، جداً خودداري نماياستكرده اند، موافقت نشده 

به صورت شبانه روزي آماده پذيرش دانشجوياني است كه با درخواست ماه  ارديبهشت ١٦از بامداد كليه خوابگاه ها  )٥

به واكسيناسيون  تصوير كارت ديجيتاللذا دانشجويان محترم با ارائه .  و انتخاب اتاق نموده اند آنها موافقت شده

 .خود اقدام نمايندمي توانند نسبت به تحويل اتاق سرپرست خوابگاه 

 كليه دانشجويان واجد شرايط اسكان درخوابگاه براي رزرو غذاي خود مي بايست به سامانه تغذيه مراجعه نمايند.  )٦



  

  نشاني خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شاهرود

 دانشجويان پسر دانشكده هاي پرديس مهندسي و فناوريهاي نوين

مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات، مهندسي شيمي و مواد، مهندسي شامل دانشكده هاي مهندسي برق و رباتيك، 

مكانيك و مكاترونيك، مهندسي عمران و دانشكده علوم رياضي در مجموعه خوابگاه هاي پرديس مهندسي و فناوري كه 

 .درهمين پرديس به نشاني: بلوار دانشگاه، روبروي دانشگاه آزاد اسالمي واقع شده است

 انشكده هاي پرديس مركزيدانشجويان پسر د

شامل دانشكده هاي مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك، مهندسي معماري و شهرسازي، مهندسي صنايع و مديريت، تربيت 

بدني، شيمي، فيزيك و مهندسي هسته اي، علوم زمين و كشاورزي در مجموعه خوابگاه مركزي واقع در پرديس مركزي 

 .ر دانشگاه واقع استدانشگاه كه در ميدان هفت تير، بلوا

 خوابگاه دانشجويان دختر كليه رشته ها

  .در مجموعه خوابگاهي هفت تير واقع در ميدان هفت تير، جنب خانه سالمندان واقع است

 امكانات موجود در خوابگاه ها 

بهداشتي بدون با توجه به اينكه امكانات موجود در همه اتاقهاي خوابگاه ها شامل: تخت خواب (جهت رعايت مسائل 

تشك و بالشت و پتو)، يخچال، كمد، ميز و صندلي مطالعه، روفرشي و ... مي باشد، لذا دانشجويان گرامي عالوه بر 

 .وسايل شخصي و بهداشتي، تشك، بالشت، پتو و ملحفه به همراه داشته باشند

 .مراجعه نماييد سامانه خدمات دانشجويي (بوستان ) بخش اداره خوابگاه ها  جهت كسب اطالعات بيشتر به

   

 

 امور خوابگاه هااداره 

 دانشگاه صنعتي شاهرود

  


