
 

 اطالعیه

 ویژه کلیه مقاطع تحصیلی 1400- 1401 سال تحصیلی ترم تابستان برایثبت نام خوابگاه 
 

 به شرح ذیل می باشد: 1401مراحل ثبت درخواست دانشجویان خوابگاهی، جهت اسکان در ترم تابستان     
 

 کارشناسی 
 در سامانه آموزش ماه  تیر 6تا روز دوشنبه ماه  تیر 4 شنبه از روز  مقطع کارشناسیفرم درخواست خوابگاه ـ ترم تابستان ـ ویژه دانشجویان  تکمیل -

edu.sharif.edu  

 باشد.(ماه از دفاتر سرپرستی خوابگاه قابل دریافت می تیر  8 و 7 روزهای در گیریباشد. )فرم لیستماه می تیر 13و  12گیری روزهای تاریخ لیست  -

 گردد.جزو واحدهای آموزشی قابل قبول برای تخصیص خوابگاه محسوب نمی« تنظیم خانواده»واحد درسی   -

 باشد.تهران و البرز مورد تأیید می های واحد کارآموزی در استان صرفاً  -

باشد. الزم به ذکر است طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان و تسویه حساب بر مبنای مدت اسکان میدر صورت حذف واحدهای آموزشی، ملزم به تخلیه   -

 خواهند بود. موظف به پرداخت ده برابر اجاره بهای خوابگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمان استنکاف از تخلیه،
 

 و دکتری ارشد کارشناسی 
در سامانه آموزش تیر ماه  6 دوشنبهتا روز ماه  تیر 4روز شنبه  از تحصیالت تکمیلیمقاطع فرم درخواست خوابگاه ـ ترم تابستان ـ ویژه دانشجویان  تکمیل -

edu.sharif.edu 
 باشد.(ها قابل دریافت میتیر ماه از دفاتر سرپرستی خوابگاه 15و  14 روزهای در گیریباشد. )فرم لیستتیر ماه می 21و  20گیری روزهای تاریخ لیست -

باشند پس از پایان هر سال های دانشجویی متعهد میمند از خوابگاهطبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان بهره  -

(، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند، در غیر این صورت از زمان عاریخ دفاتحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل )ت

 بطور کلی خواهند بود. موظف به پرداخت ده برابر اجاره بهای خوابگاه استنکاف
 

 تذکر 
هزینه ظرفیت  ،از سوی سرپرست خوابگاه (dorm.sharif.ir)در صورت موافقت با اسکان کمتر از ظرفیت اعالم شده اتاق در سامانه اسکان  -1

 گردد.اخذ می طبق جدول ذیل کامل

 گردد.باشند، در غیر این صورت طبق شرایط اعالم شده اقدام میدانشجویان ملزم به ارایه لیست تکمیل شده به سرپرست خوابگاه می -2

 باشد.می 1400-1401نیم سال تحصیلی  2منوط به پرداخت اجاره بهاء معوقه در  1401اختصاص خوابگاه در ترم تابستان  -3

از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در بایست جهت پرداخت اجاره بهاء پس از نهایی شدن ثبت نام و تکمیل لیست دانشجویان، ساکنین می -4

 اقدام نمایند. خوابگاه دفتر سرپرستی و یا نگهبانی

 شود.ها تعیین میها، محل سکونت در ترم تابستان، توسط اداره امور خوابگاهتعمیرات خوابگاهبا توجه به برنامه  -5
 

 

 )مطابق با مصوبه صندوق رفاه دانشجویان( 1401های مجردی در طول ترم تابستان نرخ اجاره بهای خوابگاه

اتاق ظرفیت نفره 2  نفره 4  نفره 6  نفره 8  نفره 10   

نفر)ریال(هزینه به ازای هر   0.000822.  .0000282.  1.980.000 1.710.000 1.410.000 

.0.000645 هزینه کل ظرفیت اتاق ریال(  0.00021.9  11.880.000 13.680.000 00.0001.41  

 
 

 

          هااداره امور خوابگاه
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  30/03/1401: تاریخ


