
 

 

 
 (  انتخاب اتاق خوابگاه ) 2شماره  اطالعیه

 

و پیش ثبت نام خوابگاه  در اولویت دریافت خوابگاه قرار دارندبه اطالع آن دسته از دانشجویانی که 
  می رساند   و دانشجویان روزانه در سنوات مجاز تحصیلی (  رودو -نو) دانشجویان روزانه    را انجام داده اند 

 :اتاق خود را ثبت نمایندمراحل ذیل می توانند  مطابق

 اقـنحوه انتخاب ات 
از طریق سامانه خدمات دانشجویی    04/7/1401لغایت    02/7/1401می توانند از تاریخ  عزیز  دانشجویان  

بدیهی است عدم انتخاب اتاق    نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.  stu.shahroodut.ac.irبه آدرس  
 .در موعد مقرر به منزله انصراف از خوابگاه تلقی شده و دانشجو از لیست خوابگاه حذف خواهد شد

به  یکدمل و کلمه عبور:   ییشماره دانشجو:  ینام کاربر ییجهت ورود به سامانه خدمات دانشجو تذکر:
 باشد.  یم اول آن  ی از صفرها ریغ

 

 پس از ورود به سامانه در قسمت درخواست خوابگاه اتاق مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 
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سامانه خدمات  ینرم افزار راتییبه تغ تیبا عنا که دییدقت نمابه این نکته  در هنگام انتخاب اتاق
 .باشد ینم ریپذ  امکان یط یشرا  چیاتاق تحت ه  ضیتعو ،ییدانشجو

و در صورت مشاهده واگذار کننده  بودهممنوع  گریخوابگاه به فرد د  ی واگذار  ،نامه خوابگاه نییبرابر آ
 د شد .   ن خواه یمعرف  ی انضباط  تهیو واگذار شونده به کم 

 نحوه واریز اجاره خوابگاه 

فرم اسکان سپس    را واریز نموده،  ء می بایست اجاره بها  ساعت پس از انتخاب اتاق   24حداکثر    

 د.ی ارائه نمایخوابگاه هنگام دریافت اتاق به دفتر سرپرستی   و تصویر آن را  خوابگاه فعال شده

لذا  ،  بالش جزء وسایل شخصی می باشد  ،پتو  ،، ملحفهتشک  یاز نظر بهداشت  نکهیبه اتوجه  با •
 باشد. ی عهده دانشجو مه ب آنها هیبوده و ته اقالم مذکور ها فاقد  خوابگاه هیکل

  ادداشت ی  یاحتمال   یریگی جهت پ  و شماره پرداخت را  یردرهگیک  ءبها  اجاره   مبلغ  رداختپ   از  پس •
 .دیینما

اتاق    یاعضا  نیباشد که ب  یتخت و نفر پنجم فاقـد تخت م  4  ینفره خوابگاه دارا  5  یها  تاقا •
 شود.یجابجا م  یتوافق ایو   ی بصورت چرخش

 .مهرماه خواهد بود 7از نکتـه: اسکان دانشجویان در خوابگاه 

  به حساب صندوق رفاه دانشجویان   ًا  خوابگاه های ملکی مستقیم  ء با توجه به اینکه اجاره بها  : رـتذک
 .خوابگاه مسترد نخواهد شدخوابگاه مبلغ اجاره  ر صورت انصراف از د ،واریز می شود

 

 اداره امور خوابگاه ها
 معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود
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