فرایند پذیرش دانشجویان جدیدالورد در خوابگاههای مشارکتی :
به اطالع می رساند این دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی می باشد لیکن به منظور برطرف کردن نیاز دانشجویان غیر بومی مبادرت به عقد قرارداد با
خوابگاههای مشارکتی با ظرفیت محدود نموده است که قسمتی از هزینه های این خوابگاهها توسط دانشجو پرداخت میگردد.
دانشجویان متقاضی خوابگاه می بایست پس از ثبت نام در سیستم آموزشی سماء به سایت پیش ثبت نام اتوماسیون خوابگاهی به
آدرس ذیل مراجعه و مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید .

http:/khabgah.abzums.ac.ir:90
دانشجویان آموزش آزاد در الویت واگذاری خوابگاه نمی باشند لذا امکان پیش ثبت نام برای آنان وجود نخواهد داشت.

الزم به ذکر است پذیرش و اسکان درخوابگاههای مشارکتی براساس الویت بندی شرایط دانشجویان صورت می گیرد و
پیش ثبت نام به منزله واگذاری خوابگاه نمی باشد.
پس از طی مراحل پیش ثبت نام ،پس از بررسی اس ام اس تایید برای شما ارسال می گردد و یا جهت پیگیری تاییدیه پیش ثبت نام به آدرس
سایت باال مراجعه نمایند .سپس درصورت تایید به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی  ،بخش اتوماسیون خوابگاهی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

http://www.mefda.ir/service/universities/alborz
( نام کاربری :شماره دانشجویی و پسورد) 1 :
مبلغ شهریه خوابگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی  ( 79- 79سهم دانشجو ) 0004444 :ریال می باشد

تذکر مهم  :در صورت عدم تایید و واریز شهریه خوابگاه  ،مبلغ واریزی غیرقابل برگشت و عودت می باشد.
پس ازطی مراحل فوق در روز تحویل مدارک به آدرس ذیل جهت اخذ معرفینامه به خوابگاه مراجعه نمایید .ضمنا حضور پدریا قیم دانشجویان
دختر جهت تکمیل فرم خویشاوند الزامیست

آدرس اداره امور خوابگاهها  54:متری گلشهر ،خیایان پونه شرقی  ،روبروی سوپرمارکت مادر پالک 55مجتمع دارا
 پذیرش دانشجویان دختر  :طبقه دهم واحد مدیریت امور دانشجویی  ،سرکار خانم سفید دشتی شماره تماس  523-05405543 :داخلی 222 پذیرش دانشجویان پسر  :طبقه چهارم  ،دفتر خوابگاه  ،آقای رئوفی شماره تماس  523-05405543:داخلی 254مدارک مورد نیاز :
دوقطعه عکس 0در5اصل وکپی شناسنامهاصل و کپی کارت ملیتکمیل فرمهای پذیرش و معرفی به خوابگاه-ارائه فیش واریزی مبلغ شهریه خوابگاه ( کد پیگیری )

