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  به نام خدا

  دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی جدیدالورود اطالعیه ثبت نام خوابگاههاي

  97- 98نیمسال اول سال تحصیلی

ضمن تبریک فرارسیدن آغازسال تحصیلی جدیدوآرزوي موفقیت براي شمادانشجویان گرامی، بدینوسیله شرایط 
به شرح ذیل اعالم  97-98 ال اول سال تحصیلیمتقاضی خوابگاه نیمس)  غیربومی(  ثبت نام دانشجویان مجاز

  :میگردد

  )اولویت و نحوه واگذاري خوابگاه1

به  اتاق براي دانشجویان ورودي جدیدوقدیم،الزاماپس ازانجام انتخاب واحد  ثبت نام خوابگاه و انتخاب - 1-1
 مات الکترونیک وقسمت خد .،atu.ac.irصورت الکترونیکی وبامراجعه به وب سایت دانشگاه عالمه به آدرس

و با وارد نمودن شماره دانشجویی (به عنوان نام کاربري) و شماره ملی( به عنوان رمز عبور  اتوماسیون خوابگاه ها
  ) به ترتیب زمانبندي زیر امکان پذیر خواهد بود.

شنبه یک  از روز توانند می شرایط واجد جدید ورودي کارشناسی  دانشجویان روزانه و شبانه  - 1-2
  نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.  3/7/97شنبه الی سه    1/7/96

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  کلیه دانشجویان  21/12/96مورخ 20719/130طبق بخشنامه شماره1-3
در ابتداي هرنیمسال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه دانشجویی ملزم به پرداخت نقدي اجاره بها هستند که 

از ابتداي نیمسال تحصیلی مشمول ده درصد تخفیف نقدي می گردند و در صورت عدم  روز90تاصورت در این 
تا پایان نیمسال تحصیلی بصورت بدون تخفیف محاسبه خواهد شد و استفاده از خوابگاه 91پرداخت مبلغ از روز 

  در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی خواهد بود.

رانی که قبال ساکن خوابگاه بوده اند می توانند با مراجعه به مسئولین محترم دانشجویان روشندل یا غیر ای- 1-4
  .) نسبت به اخذ اتاق اقدام نمایند4خوابگاه (طبق جدول شماره

و دریافت پرینت فرم   )3و 2 و1ا پرداخت آنالین شهریه(طبق جدول شماره ب الزم به ذکر است ثبت نام- 1-5
  .د پرداخت الکترونیکی قطعی محسوب میشودویادریافت رسی   معرفی نامه خوابگاه

  کلیه مراحل ثبت نام خوابگاه به صورت غیر حضوري خواهد بود.-1-6
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  توضیحات ضروري-2

آن دسته از دانشجویانی که بدون مراجعه به اتوماسیون خوابگاه ها و طی مراحل فوق، اقدام به تردد و یا  - 2-1
ویانی که بدون اعالم به مسئول خوابگاه و دریافت برگه تسویه حساب، اسکان، در خوابگاه می نمایند، و یا دانشج

به هر دلیلی اقدام به ترك خوابگاه می نمایند، مشمول پرداخت اجاره بهاي خوابگاه (کل ترم) و احتساب جریمه 
  طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان خواهند شد.

خ هاي ذکر شده و یا پرداخت نکردن اجاره بها به منزله عدم مراجعه دانشجو به سامانه خوابگاه ها در تاری- 2-2
  عدم درخواست خوابگاه بوده واداره امورخوابگاه ها مسئولیتی در قبال اسکان دانشجو نخواهد داشت.

تخصیص خوابگاه به صورت یک نیم سال کامل بوده و مطابق ضوابط در صورت انصراف و تخلیه زود هنگام  - 2-3
  اجاره بهاي پرداختی به هیچ عنوان قابل عودت نمی باشد.زمان پرداخت، ویا گذشت یک هفته از 

ساعت مهلت پرداخت آنالین براي تائید قطعی اتاق وجود دارد ، در صورت عدم  دوبعد از رزرو اتاق بمدت   -2-4
ساعت امکان دو پرداخت در زمان مشخص بصورت اتوماتیک اتاق حذف خواهد شد. همچنین در طول مدت این 

  نصراف و انتخاب اتاق دیگر وجود دارد.ا

  دانشگاه تعهدي در قبال تامین خوابگاه براي دانشجویان پردیس و بومی ندارد.- 2-5

دانشجویان عزیز ورودي جدید موظف به همراه داشتن وسایل شخصی نظیربالش،پتو،ملحفه و غیره  -2-6
 خواهند بود

  شماره تلفن هاي ضروري: - 2-7

  48393421- 48393420-48393419-48393418-48393403 - 48393417   در طول ساعات اداري:

دانشجویی به  مدیریت اخبار وآخرین راه ارتباطی دانشجویان عزیز-3-16
  @stu_atu_ac_irآدرس:
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  :1جدول شماره 

 اول درنیمسال   طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان روزانه اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان
  % تخفیف خوش حسابی10با احتساب ،  یک ودو سطح 97- 98تحصیلی سال

 ظرفیت اتاق مبلغ به ریال
 نفره 2و1 604/906/2
 نفره 4و3 289/325/2
 نفره 6و5 627/034/2

ورودي جدید  اره بهاء دانشجویان روزانه ریال به عنوان هزینه ورودیه به هزینه اج 750,000بلغ م
 اضافه می گردد.

 

:2 جدول شماره  

درنیمسال اول    طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان روزانه اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان
 % تخفیف خوش حسابی10با احتساب ،  سهسطح  97- 98سال تحصیلی

 ظرفیت اتاق مبلغ به ریال
 نفره 2و1 680/729/2
 نفره 4و3 750/183/2
 نفره 6و5 780/910/1
  نفره 8و  7  814/637/1
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  :3 دول شمارهج

97قیمت اجاره بهاي خوابگاه شبانه خود گردان   

 

  

  

97قیمت   ردیف ظرفیت اتاق 

000/250/8 نفره 2   1 

000/832/7 نفره 3   2 

000/414/7 نفره 4   3 

000/000/7 نفره 5   4 

000/600/6 نفره 6   5 

000/182/6 نفره 7   6 

000/764/5 نفره 8   7 



کارشناسی جدیدالورود ) ها خوابگاه هزینه و نام ثبت نحوه( اطالعیه  

  @stu_atu_ac_irدانشجویی :   مدیریت آخرین اخبار

 

  

  

  :4 شماره جدول

  شجویان در خوابگاه با توجه به دانشکده هانحوه استقرار دان

 نام خوابگاه
نوع 
 مقطع جنسیت دوره دانشکده هاي متبوع  سطح

  2 شهید همت

ورودي هاي جدید دانشکده هاي حقوق و علوم 
سیاسی،روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت 
و بدنی،حسابداري و مدیریت و علوم ارتباطات 

 نهايدانشکده هاي ادبیات فارسی وزبا
 خارجی،الهیات ومعارف اسالمی

 کارشناسی پسر روزانه

مجموعه 
شهید 
 سالمت

2  

ورودي هاي جدید دانشکده ي ادبیات فارسی و 
 و زبان هاي خارجی ،الهیات و معارف اسالمی ،

دانشکده هاي حسابداري و مدیریت،علوم ارتباطات 
،تربیت بدنی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و 

 علوم تربیتی ، 

 کارشناسی دختر زانهرو

شهید 
 معینیان

دانشکده هاي  و  علوم اجتماعیورودي هاي جدید  2
 و علوم اجتماعی اقتصاد ،بیمه اکو

 کارشناسی دختر روزانه

  

شهید 
 مطهري

2  

  

  -دانشکده علوم اجتماعی  ورودي هاي جدید

 دانشکده  سایر ورودي هاي جدید 

  

 شبانه

  

 پسر
 کارشناسی

 ریاضی –بیمه اکو –اقتصاد  دي جدید دانشکدهوور
  روزانه
 شبانه

 کارشناسی پسر

 کارشناسی دختر شبانه ورودي هاي جدید همه دانشکده ها  2شهید 
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  :5جدول شماره

  آدرس خوابگاههاي دانشجویی

 تلفن یدانشجوی   آدرس خوابگاههاي جنسیت نام خوابگاه ردیف

1 
مجموعه 

 شهید سالمت
 دخترانه

خ عالمه طباطبایی -میدان کاج- سعادت آباد
  1پ-غربی 18نبش کوچه - شمالی 

 22 پ  – غربی 16و 

22370991  

22362006  

22370903 

 دخترانه شهیدمعینیان 2
مقابل - خ میرعماد-خ شهید بهشتی

 5انتهاي ك - بیمارستان مهراد
88518498 

 دخترانه شهید عضدي 3
نبش  -خ عضدي جنوبی -کریمخان زندخ 

 63پ- صارمی
88804058 

 پسرانه شهیدهمت 4
انتهاي غربی پل -بزرگراه جالل آل احمد

 سمت چپ- آزمایش
88259174 

5 
شهید 
 مطهري

 پسرانه
خ کریمخان  -میدان حضرت ولیعصر.عج.

 35پ - خ به آفرین- زند
88803980 

ك سروستان  -اول خ پاسداران-خ شریعتی  پسرانه  شهیدورامینی 6
 9پ-هفتم

22851648  

 عضدي
  ریاضی-بیمه اکو–ورودي جدید دانشکده اقتصاد 

  روزانه

  شبانه
  کارشناسی  دختر

 شهید

 ورامینی
2  

  دانشکده علوم اجتماعی جدیدورودي 

 جیتمام دانشجویان خار -
 کارشناسی پسر روزانه

شهید 
  2  ارشاد

دانشکده هاي حسابداري و  ورودي جدید
مدیریت،علوم ارتباطات ،تربیت بدنی، حقوق و 

  علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی
  کارشناسی  دختر  روزانه
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خیابان  –میدان اتریش  –شهرك گلستان   دخترانه  شهید ارشاد  7
  44711232  103پ  13و12بین بنفشه  -کاج

 اداره خوابگاه ها 8
ساختمان - میدان دهکده-دهکده المپیک

 طبقه همکف-معاونت دانشجویی

48393417  

48393418  

48393419  

48393420  

48393403 

  

 


