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  95- 96تمدید خوابگاههاي دانشگاه عالمه طباطبایی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1اطالعیه شماره 

چه بهتر و زان در اداره هر و امید به همراهی و مشارکت شما عزی براي دانشجویان گرامیضمن آرزوي توفیق 
اعالم  به شرح ذیل 95-96ترخوابگاههاي دانشجویی، نحوه تمدید خوابگاه براي نیم سال دوم سال تحصیلی مناسب

  می گردد:

در  95-96تمدید خوابگاه بـراي دانشـجویان داراي سـنوات مجـازي کـه در نـیم سـال اول سـال تحصـیلی          -1
الزامـا پـس از انجـام انتخـاب واحـد        خوابگاه سکونت داشته و اجاره بهاء نیم سال اول را پرداخت نموده اند

به صورت الکترونیکی و با مراجعـه بـه وب سـایت دانشـگاه عالمـه بـه        پرداخت بر خط اجاره بهاءدانشگاه و 
  قابل انجام است.،اه ها گخواباتوماسیون با انتخاب در قسمت دسترسی   www.atu.ac.ir آدرس

 ی باشد.م  16/11/95 لغایت 9/11/95 زمان تمدید خوابگاه برابر با تعیین واحد از -2
عـدم   تمدیـد خوابگـاه بـه منزلـه      جهتسامانه خوابگاه ها در تاریخ هاي ذکر شده درعدم مراجعه دانشجو  -3

لذا دانشجویان محترم در صورت نیاز به خوابگـاه بهتـر اسـت از ابتـداي تـرم      و  می باشددرخواست خوابگاه 
 اقدام نمایند.

درصورت عدم نیاز به خوابگاه و یا قصـد انصـراف ازآن ، جهـت جلـوگیري از مشـکالتی ماننـد ثبـت بـدهی          -4
در غیـر   مراتب به صورت کتبی به اطالع مسئول خوابگـاه برسـانند .    "خوابگاه و یا اسکان ترم مربوط حتما

  اینصورت عواقب آن بعهده دانشجویان گرامی خواهد بود.

دانشجویان ورودي جدید و سنوات مجاز غیر بومی متقاضی خوابگاه که تا کنون ساکن خوابگـاه نبـوده ولـی     -5
(پـس از انتخـاب     11/95/ 20 لغایـت   16/11/95حائز شرایط دریافت خوابگاه می باشند مـی بایسـت از تـاریخ    

  اداره خوابگاه ها مراجعه فرمایند. به  واحد) 

کنتـرل سـکونت و     و نیـز   2و1الزم به ذکر است ثبت نام با پرداخت برخط اجاره بهاء طبق جـدول شـماره    -6
  در بخش کارنامه مالی قطعی محسوب میگردد. 952مبلغ واریزي شهریه 

تحصـیل در نـیم سـال دوم سـال     در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به هر دلیلی شاغل بـه   -7
واحد بـراي مقطـع    4و  6شناخته نشود. (مرخصی تحصیلی، حذف و اضافه، واحدهاي کمتر از  95-96تحصیلی 

  لغو خواهد شد .   کارشناسی و ارشد و... ) اسکان آنها بدون عودت مبلغ اجاره بها خوابگاه،
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  1اطالعیه شماره 

  

دانشجویان، اسکان دانشجویان شاغل در خوابگاه غیر قانونی بوده و در صـورت  مطابق آئین نامه صندوق رفاه  -8
  احراز، اسکان ایشان بدون عودت مبلغ اجاره بها خوابگاه لغو خواهد شد.

تخصیص خوابگاه به صورت یک نیم سال کامل می باشد و مطابق ضـوابط در صـورت انصـراف و تخلیـه زود      -9
  روز از زمان پرداخت، اجاره بها پرداختی قابل عودت نمی باشد.هنگام ویا گذشت زمان بیش از هفت 

  در صورت صالحدید اداره خوابگاه و در موارد خاص، امکان جابجایی دانشجویان وجود دارد. -10

پس از تمدیـد در زمـان   در صورتی که دانشجویی متقاضی انتقال به دیگر خوابگاه ها باشد، می بایسـت   -11
از طریـق ارائـه درخواسـت مکتـوب بـه        انتقال را  درخواست  27/11/95 لغایت   23/11/95  ، از تاریخ مقرر

  اید.نم خود اعالم    دفتر سرپرستی خوابگاه

از آنجائیکه تمدید خوابگاه صرفا از طریـق اتوماسـیون انجـام مـی گیـرد، در صـورت عـدم تمدیـد، امکـان           -12
 واجد شرایط وجود دارد .واگذاري اتاق ایشان به دیگر دانشجویان متقاضی 

 شماره تلفن هاي ضروري:- 13

     48393417 - 21 کارشناسان اداره خوابگاهها: در طول ساعات اداري،           

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  :1جدول شماره 

  

در نیمسا ل دوم    اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان روزانه طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان
95-96سال تحصیلی   

 

4سطح  خوابگاه  

 مبلغ به ریال به ازاي هر نفر

3خوابگاه سطح   

 مبلغ به ریال به ازاي هر نفر
 ظرفیت اتاق

015/553/2  320/808/2  
 نفره2و1

 

415/042/2  657/246/2  
 نفره4و3

 

112/787/1  825/965/1  
 نفره6و5

 

815/531/1   ---- 
 نفره8و7

 

 

*مبلغ اجاره بهاء براي دانشجویان روزانه همان مبلغ ترم قبل می باشد با این تفاوت کـه صـندوق رفـاه    
روز محاسـبه مـی نمایـد لـذا      150روز و نیم سـال دوم را   135سال اول را دانشجویان وزارت علوم نیم 

  تفاوت قیمت در تعداد روزهاي اضافی است.

هنگام پرداخت کامل و به موقع و بـا احتسـاب    دانشجویان مجاز روزانه، هزینه اجاره بهاء فوق **مبالغ
  .% تخفیف می باشد10

  



 
 

  

  

  2جدول شماره 

 59-96دانشجویان شبانه در نیمسال دوم سال تحصیلی اجاره بهاي خوابگاه 

  

  

  

 

 مبلغ به ریال به ازاي هر نفر ظرفیت اتاق

 7/140/000 نفره2

 6/780/000 نفره 3

 6/420/000 نفره4

 6/070/000 نفره5

 5/710/000 نفره6




