
 

 اطالعیه
 

به  ارشد و دکتری کارشناسی طعامق برگزاری امتحانات دانشجویان و تحصیالت تکمیلی مبنی بر یآموزشاعالم معاونت با توجه به 

خوابگاه را به موارد ذیل جلب  متقاضی استفاده از 1400 و 1399دانشجویان ورودی ها توجه اداره امورخوابگاهصورت حضوری، 

 نماید:می

 .انجام می شود dorm.sharif.irبه نشانی  سیماسامانه ها به صورت الکترونیکی و از طریق ام خوابگاهنثبت -1

نمایند. در ادامه، این فرم به نشانی اعالم شده، ابتدا فرم درخواست خود را تکمیل و ثبت میسیما ، با ورود به سامانه و متقاضی خوابگاهواجدین شرایط اسکان  -2

 جهت انجام ادامه مراحل، رسانی از طریق ایمیل یا پیامکها بررسی و در صورت تأیید درخواست متقاضی، اطالعاداره امور خوابگاه توسط کارشناسان

 .می پذیردصورت 

توابع آن و استان البرز و همچنین  ،به دانشجویان ساکن استان تهران ظرفیت،طبق قوانین اسکان )مندرج در دفترچه انتخاب رشته(، با توجه به محدودیت  -3

 گیرد. خوابگاه تعلق نمی دارای کد رشته فاقد خوابگاه و شبانه )شامل بومی و غیربومی(،دانشجویان 

سبت به تعیین ارشد و دکتری الزم است قبل از ثبت نام خوابگاه در صورت استفاده از امکانات رفاهی در مقاطع قبلی )وام و خوابگاه( ندانشجویان کارشناسی -4

اقدام نمایند. در صورت عدم تسویه حساب مقطع  (bp.swf.ir)صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  2حساب مقطع قبل خود در سامانه فاز تکلیف یا تسویه

 باشد.قبل، ارائه خوابگاه مقدور نمی

 تاریخ  بایست تامی ،1401ترم تابستان برای  واست در سامانه آموزشعدم ارائه درخیابند، در صورت امتحانات اسکان میایام دانشجویانی که برای  -5

، نگهداری لوازم در خوابگاه آتینمایند. به علت محدودیت فضا و برنامه ریزی اسکان سال  اقدامشخصی  نسبت به تخلیه خوابگاه همراه با لوازم 05/05/1401

 باشد.مقدور نمی

نام، از طریق سامانه به اطالع خواهد خوابگاه، در پایان فرایند ثبت مراجعه به و زمان باشدنام به شرح ذیل میحل ثبتمراجدول زمانی ثبت درخواست و تکمیل  -6

 رسید.

 .(که در حال حاضر ساکن خوابگاه می باشند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند 1400و  99دانشجویان ورودی )
 

 ودیعه خوابگاه بازه زمانی مقطع تحصیلی
 ریال 5.500.000 (10:00)ساعت  13/04/1401( الی 19:00)ساعت  11/04/1401   1400و 1399سی ارشد ورودی  کارشنا

 ریال 7.000.000 (10:00)ساعت  13/04/1401 ی( ال19:00)ساعت  11/04/1401 1400و  1399دکتری ورودی 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 هااداره امور خوابگاه - مدیریت امور دانشجویی
 

 

 

 

12شماره:   

70/04/1140تاریخ:  

 

 مهم: اتکرذت
در بازه تکمیل مراحل ثبت نام  و اداره یید کارشناسانأبه تنهایی تعهدی برای دانشگاه ایجاد نکرده و تخصیص خوابگاه منوط به ت سامانهثبت درخواست در ( 1

 باشد.زمانی مجاز )جدول فوق( می

 همسلرحضلور ولی/سرپرست/ذیلل فلرم اطالعلات آشلنایان و بسلتگان و یلا   ،ط دفترخانه اسناد رسمیگواهی امضاء ولی/سرپرست/همسر دانشجویان دختر توس( 2  

 و همچنلین در صلفحه اصللی نلام. این فرم در ادامله مراحلل ثبلتالزامی است در هنگام اولین مراجعه به خوابگاهدانشجویان دختر )همراه با مدرک شناسایی معتبر( 

 باشد.ر قابل تهیه میبرای دانشجویان دخت سیما سامانه

 19تزریق دو دوز واکسن کووید حداقل ، و تخصیص خوابگاه طبق دستورالعمل ابالغی از وزارت بهداشت با درخواست اسکان ( الزم به ذکر است شرط موافقت3

  باشد.می stu.sharif.irو ثبت لینک کارت واکسن دیجیتال در سامانه شاخص 

 گردد.رسانی میی در برنامه مذکور، مراتب از طریق سامانه سیما اطالعهرگونه تغییر احتمال( در صورت 4

 زمان ثبت نام خوابگاه قابل تمدید نمی باشد. (5  

و یا ارسال پیام از صفحه اصلی  66165017  – 66165031  – 66165030 اداری( ساعات های ضروری )درتلفن  راه های ارتباطی با اداره امور خوابگاه ها:( 6  

 سیماامانه س

 
 


