
 

 اطالعیه ثبت نام خوابگاه های دانشگاه

 96-97برای نیمسال اول 

 دانشجویان گرامی:

به جهت تسهیل ثبت نام خوابگاه ها با توجه به حضور دانشجویان گرامی فرآیند ثبت نام خوابگاه ها برای نیمسال اول سال 

برنامه ریزی مناسب برای ارائه خوابگاه به ( طراحی گردیده است. خواهشمند است با توجه به نیاز 96-97تحصیلی جدید )

دانشجویان نو ورود و عدم تداخل ثبت نام دانشجویان خوابگاهی با دانشجویان نو ورود در تاریخ های مهم اعالم شده نسبت 

هده ع به انجام عملیات ثبت نام اقدام گردد، در غیر این صورت امکان ثبت نام در زمان دیگری میسر نبوده و مسوولیت آن به

 شخص دانشجو می باشد.

 تاریخ های مهم:

 24الی ساعت  16/3/96شنبه  سهصبح  8ز ساعت ا -پیش ثبت نام خوابگاه ها برای دانشجویان روزانه مجاز (1

  17/3/96شنبه  چهار 

الی  18/3/96شنبه پنج صبح  8از ساعت   -نوبت دوم سنواتی وروزانه پیش ثبت نام خوابگاه ها برای دانشجویان  (2

 19/3/96 جمعه 24ساعت 

 22/3/96 دوشنبهصبح روز  8ز ساعت ا -ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت گروهی برای دانشجویان روزانه مجاز (3

 26/3/96روز جمعه  24الی ساعت 

 27/3/96 صبح روز شنبه 8از ساعت  -ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت انفرادی برای دانشجویان روزانه مجاز  (4

 همانروز 24الی ساعت 

صبح  8از ساعت  - ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت گروهی برای دانشجویان روزانه سنواتی و نوبت دوم (5

 29/3/96روز دوشنبه  24الی ساعت  28/3/96روز یکشنبه 

صبح  8از ساعت  - دومثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت انفرادی برای دانشجویان روزانه سنواتی و نوبت  (6

 روز همانروز 24الی ساعت  30/3/96روز سه شنبه 

 29/6/96 چهار شنبهروز  24ساعت الی  25/6/96از روز شنبه  -پرداخت اجاره بها برای کلیه دانشجویان  (7

 30/6/96 پنج شنبهروز  10ساعت  -بازگشایی خوابگاه ها  (8

  

 4از  1صفحه 



 

 

 

 

 نکات مهم:

توسط دانشجو به منزله انصراف از خوابگاه تلقی عدم انجام پیش ثبت نام و  ثبت نام  در زمان های اعالم شده  (1

 می گردد.

دانشجویانی امکان ثبت نام دارند که در سال تحصیلی گذشته دارای خوابگاه بوده و در اداره خوابگاه ها تشکیل  (2

درخواست خوابگاه  96-97ه نداشته اند و برای نیمسال اول پرونده داده باشند. دانشجویانی که تاکنون خوابگا

 دارند. می بایست با مراجعه حضوری به اداره خوابگاه ها نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

پس از ثبت اجاره بها در سامانه صندوق رفاه دانشجویان امکان حذف آن نبوده و دانشجو موظف به پرداخت  (3

م شده می باشد در غیر این صورت طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان جریمه خواهد اجاره بها در زمان اعال

 شد.

در صورت پرداخت اجاره بها در زمان اعالم شده برای مراجعه به خوابگاه در اولین روز، دانشجو می بایست فرم  (4

و همچنین پرینت  refahi.kntu.ac.irمربوط به تحویل خوابگاه را از کادکس اسکان در سامانه رفاهی به آدرس 

اقدام نموده و با  bp.swf.irپرداخت اجاره بها از سامانه صندوق رفاه برای دانشجویان روزانه مجاز به آدرس 

مراجعه به مسوول خوابگاه نسبت به تکمیل و امضا فرم تحویل اتاق اقدام نمایند. در غیر این صورت امکان تحویل 

 اتاق نمی باشد.

، اداره خوابگاه ها مجاز است ظرفیت 15/7/96دانشجو جهت تحویل اتاق حداکثر تا در صورت عدم مراجعه  (5

        مذکور را به متقاضیان ارائه نماید.

 

 

 96خرداد  –معاونت دانشجویی و فرهنگی 

  

 4از  2صفحه 



 

 

 

 

 

 96-97خوابگاه نیمسال اول ثبت نام جدول زمانبندی 

 

 

 

 

 96خرداد  –معاونت دانشجویی و فرهنگی 

  

 تاریخ پایان تاریخ شروع توضیحات
 16/3/96صبح سه شنبه  8ساعت  پیش ثبت نام خوابگاه ها برای دانشجویان روزانه مجاز

 
 17/3/96چهار شنبه  24ساعت 

 پیش ثبت نام خوابگاه ها برای دانشجویان روزانه سنواتی و

 نوبت دوم
 19/3/96جمعه  24ساعت  18/3/96صبح پنج شنبه  8ساعت 

گروهی برای ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت 

 دانشجویان روزانه مجاز
 26/3/96جمعه  24ساعت  22/3/96صبح دوشنبه  8ساعت 

 
ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت انفرادی برای 

 دانشجویان روزانه مجاز

 همانروز 24ساعت  27/3/96صبح شنبه  8ساعت 

ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت گروهی برای 

 سنواتی و نوبت دومدانشجویان روزانه 

 29/3/96دوشنبه  24ساعت  28/3/96صبح یکشنبه  8ساعت 

ثبت نام قطعی و انتخاب اتاق به صورت انفرادی برای 

 دانشجویان روزانه سنواتی و نوبت دوم
 همانروز 24ساعت  30/3/96صبح سه شنبه  8ساعت 

 
 29/6/96چهار شنبه  24ساعت  25/6/96شنبه  پرداخت اجاره بها برای کلیه دانشجویان

 30/6/96روز پنج شنبه  10ساعت  بازگشایی خوابگاه ها

 
 

 4از   3صفحه 



 97-96جدول تخصیص ظرفیت خوابگاه ها در نیمسال اول 

 خوابگاه پسران -

 ظرفیت رشته ورودی مقطع خوابگاه
 نفره 5،4،3،2 کلیه رشته ها مجازروزانه  92،93،94،95 دکتری احسان
رشته های دانشکده های   روزانه مجاز 95 کارشناسی ارشد احسان

برق و کامیپیوتر، شیمی و 
 فیزیک

 نفره 8،6

 نفره 3 کلیه رشته ها کلیه ورودی های روزانه مجاز دکتری 2دانش 
 نفره 4 کلیه رشته ها کلیه ورودی های روزانه مجاز کارشناسی ارشد 2دانش 
 نفره 5 کلیه رشته ها کلیه ورودی های روزانه مجاز کارشناسی 1دانش 
 نفره 5 کلیه رشته ها کلیه ورودی های روزانه مجاز کارشناسی ارشد 1دانش 
 

 ایمان
 

 کارشناسی ارشد
 

 95ورودی 
رشته های دانشکده های 

نایع و مکانیک، مواد و ص
دانشکده های عمران و 

 نقشه برداری

 
 نفره 8،6

خودگردان 
 حافظ *

کلیه ورودی های روزانه مجاز،  کلیه مقاطع
 سنواتی و نوبت دوم

 نفره 8،6،4 کلیه رشته ها

 

 خوابگاه دختران -

 ظرفیت رشته ورودی مقطع خوابگاه
  صداقت

 کارشناسی
 

93،94،95 
 روزانه مجاز

(، 1رشته های دانشکده های علوم )اولویت 
دانشکده های عمران و نقشه برداری )الویت 

(، دانشکده های مکانیک و مواد و صنایع 2
 (3)اولویت 

 
 نفره 8،6،4،3

  95،94،93،92 کارشناسی اندیشه
 روزانه مجاز

 نفره 8،6،4 رشته هاکلیه 

 نفره 6،4 کلیه رشته ها روزانه مجاز 95،94 کارشناسی ارشد اندیشه
روزانه مجاز  95،94،93،92 دکتری اندیشه

 و سنواتی
 نفره 4،3،2 کلیه رشته ها

  کرامت
 کارشناسی ارشد

 95و  94
 روزانه مجاز

رشته های دانشکده های عمران و نقشه 
های مکانیک، (، دانشکده 1برداری )اولویت 

 (2مواد و صنایع )اولویت 

 
 نفره 8،6،4

  کرامت
 دکتری

 95الی  92
 روزانه مجاز و سنواتی

رشته های دانشکده های عمران و نقشه 
(، دانشکده های مکانیک، 1برداری )اولویت 

 (2مواد و صنایع )اولویت 

 
 نفره 4،3،2

خودگردان 
 حکمت *

روزانه مجاز  95الی  91 کلیه مقاطع
 و نوبت دومسنواتی 

 نفره 8،6،5،4 کلیه رشته ها

 خوابگاه های خودگردان حافظ و خودگردان حکمت با نرخ اجاره بهای مصوب خوابگاه های خودگردان می باشند. *             

   ار می باشد.*خوابگاه به صورت ترمی ارائه می گردد و دانشجو در صورت انتخاب خوابگاه برای اجاره بهای یک نیمسال )یک ترم( بدهک

 

 96خرداد  –معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 4از   4صفحه 



 

 

 

 

 


