
 طالعیه های اداره امور خوابگاه هاا

  با توجه به شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی صرفا دانشجویانی که آموزش

موزی هستند مجاز رآدانشکده اسامی آنها را اعالم می کند ودارای واحدهای کار عملی و کا

   می باشند. 0911-0011به سکونت در خوابگاه ها در نیمسال اول سال تحصیلی

 بعد از  متقاضی اسکان در خوابگاه  مقطع کارشناسی ارشد (19)مهردانشجویان جدیدالورود

 رخواستد فرم ارسال و  تکمیل به نسبت دانشجویی شماره اخذ و ثبت نام اینترنتی دانشگاه 

 .نمایند اقدام خوابگاه درسایت معاونت دانشجویی فرهنگی( ) سکونت

واجد شرایط الزم است جهت استفاده از تسهیالت رفاهی نسبت به تنظیم فرم  متقاضیان  کلیه  

رسمی اقدام نموده و در زمان مراجعه آن را به اداره رفاه دانشجویان  در دفتر اسناد  تعهد محضری 

 سایت معاونت دانشجویی فرهنگیبه ارائه نمایند.جهت مشاهده وپرینت نمونه فرم تعهد محضری 

      مراجعه نمایند.

 :مهم تذکرات    

قطعه عکس پشت نویسی سه با در دست داشتن  در زمان مراجعه به دانشگاه خوابگاه متقاضی دانشجویان      *

روبروی دانشکده داروسازی طبقه فوقانی سلف به اداره امور خوابگاه ها واقع در  وکپی صفحه اول شناسنامه شده

 مراجعه نمایند. 6 سرویس مرکزی،اداره امور خوابگاه ها اتاق

 ننمایند در الویت اسکان نمی باشند.  که در زمان مراجعه فرم تعهد محضری خود را ارائه دانشجویانی       *

 علق قطعی خوابگاه نمی باشد.ت منزله به سکونت درخواست فرم تکمیل      *

 کیلومتر 91 زا کمتر اصفهان تا آنها تسکون محل که دانشجویانی)نزدیک فاصله و انتقالی جابجایی، دانشجویان      *

 باشد.(در الویت اسکان نمی باشند. 

 دوره پردیس بین الملل مجاز به ثبت نام در این سامانه نمی باشند. دانشجویان جدیدالورود     *          

 .تماس حاصل فرمایید190-90140911 -01ت کسب اطالعات بیشتر با شماره های جه                 

 



 

  

           صیلی سال تح ضی خوابگاه در  شجویان متقا ساند دان سیله به اطالع می ر ضمن   19-11بدینو

نسبببت به تکمیل فرم درخواسببت سببکونت در خوابگاه اقدام  portal. Srd.irمراجعه به آدرس 

 نمایند. 

 

 

 

 : تذکرات مهم 

          شماره اتاق انتخاب شده توسط متقاضی در موقع ثبت نام فرضی می باشد و تاریخ توزیع فرم های تعیین

 هم اتاقی در دفتر خوابگاه ها متعاقبا اعالم می گردد. 

       سکان آنها ترتیب اثر داده ست ا ضری خود  را تحویل نداده اند به درخوا شجویانی که تاکنون تعهد مح دان

 نخواهد شد.  

 م درخواست سکونت به منزله تعلق قطعی خوابگاه نمی باشد.  تکمیل فر 

  .دانشجویان دوره پردیس بین الملل مجاز به ثبت نام نیستند 

  .زمان توزیع معرفی نامه واجدین شرایط جهت ارائه به خوابگاه متعاقبا اعالم می گردد 

 ی باشند.  دانشجویان فاصله نزدیک، انتقالی، جابجایی و سنواتی در الویت اسکان نم 

  خواهران(   190-90140901)برادران( و  190-90140911جهت کسببب اطالعات بیشببتر با شببماره های(

 تماس حاصل فرمائید.  

 

 79قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه درتابستان 

 بدین وسیله به اطالع می رساند:

 جعهدوره کارورزی وکارآموزی جهت تعیین خوابگاه و اتاق خود به مسئول خوابگاه)برادران:خوابگاه شهید خرازی وخواهران: خوابگاه کرمانی( مرا . دانشجویان1

 نمایند. 

 به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند. 0/5/79لغایت  03/4/79. دانشجویان دارای واحد پایان نامه از تاریخ 2

 20/2/98لغایت  10/2/98زمان ثبت نام : 



  تذکرات مهم 

 ر صورت عدم مراجعه دانشجویان دوره کارورزی وکارآموزی به مسئول خوابگاه هزینه خوابگاه آنان در طول ترم تابستان محاسبه خواهد شد.د -

 جهت تردد به خوابگاه الزامی است داشتن کارت خوابگاه تابستان -

  79و  75قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 

 مراجعه به اداره امور خوابگاه ها جهت دریافت معرفی نامه الزامیست.در زمان  0*4همراه داشتن یک قطعه عکس

  

 لغایت  9/0/79متقاضی خوابگاه که اسامی آنها در لیست های کامپیوتری قید نشده است از تاریخ   بدین وسیله به اطالع می رساند دانشجویان

 جهت بررسی شرایط خود به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند. 10/0/79

 تذکرات مهم 

 ه نخواهد شد.دانشجویانی که تاکنون تعهد محضری خود را تحویل نداده اند به درخواست اسکان آنها ترتیب اثر داد -

 دانشجویان سنواتی و فاصله نزدیک درالویت دوم اسکان قرار دارند.   -

 به دانشجویان میهمان خوابگاه تعلق نمی گیرد.  -

 زمان توزیع معرفی نامه واجدین شرایط جهت ارائه به خوابگاه: -

 91/9/10لغایت  40/9/10دانشکده پزشکی،پیراپزشکی وتغذیه : -

 0/0/10لغایت  4/0/10:دانشکده داروسازی و مدیریت -

 01/0/10لغایت  9/0/10دانشکده دندانپزشکی، بهداشت و توانبخشی: -

 09/0/10لغایت  00/0/10دانشکده پرستاری ومامایی وفناوری های نوین: -

 اقدام نمایند.دانشجویانی که معرفی نامه خود را دریافت میکنند با مراجعه به دفتر خوابگاه نسبت به تکمیل فرم تعیین هم اتاقی خود  -

 همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان دریافت معرفی نامه الزامیست و معرفی نامه به شخص دانشجو تحویل می گردد. -

 

 

 

  ضمن مراجعه به  79 -79بدین وسیله به اطالع می رساند دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی

  نسبت به تکمیل فرم درخواست سکونت در خوابگاه اقدام نمایند.   portal.srd.irآدرس 

 9/2/79لغایت  1/2/79زمان ثبت نام:

 تذکرات مهم

شماره اتاق انتخاب شده توسط متقاضی در موقع ثبت نام فرضی می باشد وتاریخ توزیع فرم های تعیین هم اتاقی در دفترخوابگاه ها  -

 گردد.متعاقبا اعالم می 

 دانشجویانی که تاکنون تعهد محضری خود را تحویل نداده اند به درخواست اسکان آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

 تکمیل فرم در خواست سکونت به منزله تعلق قطعی خوابگاه نمی باشد. -

http://portal.srd.ir/


 دانشجویان دوره پردیس بین الملل مجاز به ثبت نام نیستند. -

 شرایط جهت ارائه به خوابگاه متعاقبا اعالم می گردد.زمان توزیع معرفی نامه واجدین  -

 دانشجویان فاصله نزدیک، انتقالی، جابجایی و سنواتی در الویت اسکان نمی باشند. -

 .)خواهران(تماس حاصل فرمایید 190-90149196)برادران( و190-90149109جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های -

                                                                                                                            

 
 قابل توجه دانشجویان عزیزکرمانشاهی ساکن خوابگاه ها 

ه مسئول بضمن ابراز همدردی از حادثه دردناک زلزله استان کرمانشاه به اطالع می رساند دانشجویانی که منزل یا خانواده آنها دچار آسیب شده اند  

 خوابگاه مراجعه نمایند.

 

 متقاضی خوابگاه 79 بهمن بل توجه دانشجویان جدیدالوروداق 

   عزیزان را به نکات زیر جلب می نماییم.ضمن عرض تبریک موفقیت تحصیلی، توجه شما 

لغایت  79بهمن1ازتاریخ متقاضی اسکان در خوابگاه  :مقاطع کلیه 16بهمن  دانشجویان دختر جدیدالورود .0

 مشاهده جهت. نمایند اقدام خوابگاه در سکونت درخواست فرم ارسال و  نسبت به تکمیل 97بهمن13

 .را کلیک نماییداینجا  فرم وتکمیل

کلیه متقاضیان واجد شرایط الزم است جهت استفاده از تسهیالت رفاهی نسبت به تنظیم فرم 

تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی اقدام نموده و در زمان مراجعه آن را به اداره رفاه 

 .را کلیک نمایید اینجاوپرینت نمونه فرم تعهد محضری دانشجویان ارائه نمایند.جهت مشاهده 

تماس حاصل 190-90149196و190-90149109جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

 فرمایید.

 :مهم تذکرات    
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در زمان مراجعه به دانشگاه با در دست داشتن دوقطعه عکس پشت نویسی  خوابگاه متقاضی دانشجویان *

به اداره امور خوابگاه ها واقع در ستاد مرکزی دانشگاه،ساختمان شماره  وکپی صفحه اول شناسنامه شده

 مراجعه نمایند. 019،طبقه همکف،اتاق 0

ننمایند در الویت اسکان نمی  که در زمان مراجعه فرم تعهد محضری خود را ارائه دانشجویانی   *

 باشند. 

 علق قطعی خوابگاه نمی باشد.ت منزله به سکونت درخواست فرم تکمیل *

 .باشند نمی نام ثبت به مجاز میهمان و الملل بین پردیس دوره دانشجویان  *

 کمتر هاناصف تا آنها سکونت محل دانشجویانیکه)نزدیک وفاصله جابجایی،انتقالی دانشجویان  *

 باشد.(در الویت اسکان نمی باشند.  کیلومتر 91 از

متقاضی اسکان در خوابگاه می توانند با  پسر کلیه مقاطع 16بهمن  دانشجویان جدیدالورود. 4

 شهیدهمت نسبت به ثبت نام خوابگاه خودگردان  www.khabgahi.com   سایت مراجعه به 

 اقدام نمایند. 

 آقای ترکمانه11090019616شماره تماس مدیر خوابگاه خودگردان شهیدهمت:  

     پردیس دانشگاهقابل توجه دانشجویان 

خوابگاه های خودگردان متمرکز هستند و در سایت معاونت دانشجویانی که متمایل به اسکان در 

به  16-10)جهت نیمسال دومدانشجویی فرهنگی ثبت نام کرده اند جهت رزرو خوابگاه و اتاق خود

 مراجعه نمایید. khabgahi.comسایت   

      پردیس دانشگاهقابل توجه دانشجویان 

-10نشگاه در نظر دارد از نیمسال دوم به اطالع می رساند حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دا

برای اسکان دانشجویان پردیس،خوابگاه های خودگردان متمرکز پیش بینی نماید.لذا کلیه 0916

نسبت به   csa.mui.ac.ir فرصت دارند با مراجعه به سایت  01/01/16دانشجویان متقاضی تا تاریخ

 ثبت نام مقدماتی اقدام نمایند.

http://www.khabgahi.com/


     ساکن در خوابگاه هاان قابل توجه دانشجوی 

به اتمام می رسد و اسامی آنها 16-10دانشجویانی که سقف سنوات تحصیلی آنها در نیمسال اول 

خوابگاه ها نصب شده است قبل از پایان  ترم جاری جهت تسویه حساب به در 06/01/16از تاریخ

 دفتر خوابگاه مراجعه  نمایند.

   ساکن در خوابگاه های خودگردان  79 مهرروزانه ورودی  پسر قابل توجه دانشجویان: 

ضمن مراجعه به سایت    معاونت دانشجویی  های دانشگاه  متقاضی اسکان درخوابگاهنشجویان دا

 نسبت  به تکمیل و ارسال فرم درخواست سکونت اقدام نمایند.              Csa.mui.ac.irفرهنگی 

 تذکرات مهم 

با در دست   01/00/16لغایت   16/ 0/00از تاریخ بعد از ثبت نام اینترنتی  متقاضی دانشجویان      *

به اداره امور خوابگاه ها واقع در  وکپی صفحه اول شناسنامه  نویسی شده داشتن دوقطعه عکس پشت 

 مراجعه نمایند. 019،طبقه همکف،اتاق 0ستاد مرکزی دانشگاه،ساختمان شماره 

 در الویت اسکان نمی باشند.  نداده اندرم تعهد محضری خود را ارائه ف دانشجویانی که      *

 .باشد نمی خوابگاه قطعی تعلق منزله به سکونت درخواست فرم تکمیل      *

 .باشند نمی نام ثبت به مجاز میهمان و الملل بین پردیس دوره دانشجویان      *

متر از ا اصفهان کت آنها سکونت محل دانشجویانیکه)نزدیک وفاصله جابجایی،انتقالی دانشجویان      *

 باشد.(در الویت اسکان نمی باشند.    کیلومتر 91

 .فرمایید  تماس حاصل  190-90149109جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های    

 

 متقاضی خوابگاه79قابل توجه دانشجویان جدیدالورودمهر  



که تاکنون تعهد محضری  خود را  16دانشجویانورودی مهر سیله به اطالع می رساند بدین و

تحویل اداره رفاه دانشجویان نداده اند ضروریست ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی آن را 

تکمیل و در زمان انتقال به خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه آن را ارائه نمایند.الزم به یادآوری 

در صورت عدم ارائه تعهد محضری در 16-10مسال دوممتقاضی خوابگاه در نی است دانشجویان

الویت اسکان نمی باشند.برای دریافت نمونه فرم تعهدمحضری به اداره امور خوابگاه ها یا سایت 

 معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایید. 

 

     79قابل توجه  دانشجویان خواهر ورودی مهر 

آیین نامه اسکان ومقررات عمومی خوابگاه 90و96بدین وسیله به اطالع می رساند مطابق ماده              

از اداره امور خوابگاه ها یا ها الزم است فرم مخصوص بستگان و افراد مجاز به مالقات با دانشجو 

( به صورت 91/9/16تکمیل و امضا گردد و تا پایان آبان)ولی قانونی تهیه و توسط از سایت 

 حضوری یا از طریق پست تحویل اداره امور خوابگاه ها گردد.

آدرس اداره امور خوابگاه ها جهت ارسال از طریق پست: میدان آزادی،دانشگاه علوم پزشکی   

 (  0909/09909،کد پستی:019، اداره امور خوابگاه ها)اتاق شماره0ستاد مرکزی، ساختمان شماره 

     متقاضی خوابگاه79دانشجویان جدیدالورودمهرقابل توجه 

توجه شما عزیزان را به نکات زیر جلب می نماییم. ،ضمن عرض تبریک موفقیت تحصیلی  

0. دانشجویان جدیدالورود دختر کلیه مقاطع متقاضی اسکان در خوابگاه استیجاری بایستی بعد از ثبت نام 

اینترنتی دانشگاه  و اخذ شماره دانشجویی نسبت به تکمیل  و ارسال فرم درخواست سکونت در خوابگاه اقدام 

 نمایند. جهت مشاهده وتکمیل فرم اینجا را کلیک نمایید.

م فرم تعهد محضری در نسبت به تنظی جهت استفاده از تسهیالت رفاهیکلیه متقاضیان واجد شرایط الزم است 

جهت مشاهده ارائه نمایند.رفاه دانشجویان ه به ادارآن را زمان مراجعه  دفتر اسناد رسمی اقدام نموده و در

 وپرینت نمونه فرم تعهد محضری اینجا را کلیک نمایید.

 تماس حاصل فرمایید.190-90149196و190-90149109جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 



 :تذکرات مهم 

  دانشگاه با در دست داشتن دوقطعه دانشجویان متقاضی خوابگاه بعد از ثبت نام اینترنتی ودر زمان مراجعه به

،طبقه 0عکس پشت نویسی شده به اداره امور خوابگاه ها واقع در ستاد مرکزی دانشگاه،ساختمان شماره 

 مراجعه نمایند. 019همکف،اتاق 

  .دانشجویانیکه در زمان مراجعه فرم تعهد محضری خود را ارائه ننمایند در الویت اسکان نمی باشند 

 است سکونت به منزله تعلق قطعی خوابگاه نمی باشد.تکمیل فرم درخو 

 دانشجویان دوره پردیس بین الملل و میهمان مجاز به ثبت نام نمی باشند. 

  کیلومتر 91دانشجویان جابجایی،انتقالی وفاصله نزدیک)دانشجویانیکه محل سکونت آنها تا اصفهان کمتر از

 باشد.(در الویت اسکان نمی باشند. 

متقاضی اسکان در خوابگاه خودگردان می توانند با مراجعه به سایت    دیدالورود پسر کلیه مقاطع. دانشجویان ج4

www.khabgahi.com   .نسبت به ثبت نام خوابگاه خودگردان)عدالت یا شهیدهمت( اقدام نمایند  

 آقای ترکمانه11090019616شماره تماس مدیر خوابگاه خودگردان عدالت وشهیدهمت:

 




