
 

  دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی جدیدالورود اطالعیه ثبت نام خوابگاههاي

  96- 97نیمسال اول سال تحصیلی

    

بدینوسیله شرایط ثبت ضمن تبریک فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید و آرزوي موفقیت براي شما دانشجویان گرامی، 
  به شرح ذیل اعالم می گردد: 96-97نام دانشجویان مجاز ( غیر بومی ) متقاضی خوابگاه نیم سال اول سال تحصیلی 

   خوابگاه واگذاري نحوه و اولویت  

دانشجویان ورودي جدید ، الزاما پس از انجام انتخاب واحد به صورت  براي اتاق  ثبت نام خوابگاه و انتخاب -1
گزینه اتوماسیون خوابگاه هاو با وارد .،atu.ac.irالکترونیکی و با مراجعه به وب سایت دانشگاه عالمه به آدرس

دي زیر امکان پذیر نمودن شماره دانشجویی (به عنوان نام کاربري) و شماره ملی( به عنوان رمز عبور ) به ترتیب زمانبن
  خواهد بود.

چهارشنبه  الی   1/7/96شنبه  از روز  توانند می شرایط واجد جدید ورودي کارشناسی دانشجویان روزانه و شبانه  -2
  نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.  5/7/97

پرینت فرم معرفی نامه و دریافت  )3و 2و1الزم به ذکر است ثبت نام با پرداخت آنالین شهریه(طبق جدول شماره -3
    .شود می محسوب قطعی الکترونیکی پرداخت رسید دریافت یا و   خوابگاه

  الزم به ذکر است که هنگام ورود به خوابگاه ، ارائه برگه معرفینامه خوابگاه و یا پرینت پرداخت
  .الکترونیکی شهریه، الزامی است

   

     توضیحات ضروري  

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

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

    



 
در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه، به هر دلیل شاغل به تحصیل در نیم سال  -2

 لغو اسکانش   شناخته نشود. ؛ بدون عودت مبلغ اجاره بها خوابگاه، 97-96اول سال تحصیلی 
  خواهد شد .

صندوق رفاه دانشجویان، اسکان دانشجویان شاغل در خوابگاه غیر قانونی بوده و در صورت احراز، مطابق آئین نامه  -3
  اسکان ایشان بدون عودت مبلغ اجاره بهاي خوابگاه لغو خواهد شد .

عدم مراجعه دانشجو به سامانه خوابگاه ها در تاریخ هاي ذکر شده و یا پرداخت نکردن اجاره بها به منزله عدم  -4
  است خوابگاه بوده واداره امورخوابگاه ها مسئولیتی در قبال اسکان دانشجو نخواهد داشت.درخو

تخصیص خوابگاه به صورت یک نیم سال کامل بوده و مطابق ضوابط در صورت انصراف و تخلیه زود هنگام ویا گذشت  -5
اي پرداختی به هیچ عنوان قابل عودت یک هفته از زمان پرداخت، اجاره بهاي پرداختی قابل عودت نمی باشد و اجاره به

  نمی باشد.

ساعت مهلت پرداخت آنالین براي تائید قطعی اتاق وجود دارد ، در صورت عدم پرداخت در  دوبعد از رزرو اتاق بمدت  -6
ساعت امکان انصراف و انتخاب اتاق دوواهد شد. همچنین در طول مدت این زمان مشخص بصورت اتوماتیک اتاق حذف خ

  وجود دارد.دیگر 

    

     ضروري هاي تلفن شماره:  
 :48393420-48393419-48393418-48393403 - 48393417   در طول ساعات اداري  -

48393421  

    

  :1جدول شماره 

درنیمسال اول سال    طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان  روزانه اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان
  سطح سه 96-97تحصیلی

 ظرفیت اتاق مبلغ به ریال
 نفره 2و1 488/527/2
 نفره 4و3 991/021/2
 نفره 6و5 243/769/1



 
    

ریال به عنوان هزینه ورودیه به هزینه اجاره بهاء دانشجویان روزانه  750,000مبلغ    
   ورودي جدید اضافه می گردد .

 :2جدول شماره   

درنیمسال اول سال    رفاه دانشجویانطبق دستورالعمل صندوق   روزانه اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان  
 چهارسطح  96-97تحصیلی

 ظرفیت اتاق مبلغ به ریال
 نفره 2و1 715/297/2
 نفره 4و3 175/838/1
 نفره 6و5 400/608/1

  

  :3جدول شماره 

  95-96در نیمسال اول سال تحصیلی   شبانه اجاره بهاي خوابگاه دانشجویان

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 )مبلغ اجاره بهاء( به ریال  ظرفیت اتاق
 000/500/7 نفره 2

 000/120/7 نفره   3

 000/740/6 نفره 4
 000/370/6 نفره 5

 000/000/6 نفره 6



 

  ها دانشکده به توجه با خوابگاه در دانشجویان استقرار نحوه    :4 شماره جدول  

 دوره دانشکده هاي متبوع نام خوابگاه
جنسی

 ت
 مقطع

شهید 
 همت

 دانشکده جدیدالورود مقطع کارشناسیدانشجویان 
 تربیتی علوم و سیاسی،روانشناسی علوم و حقوق هاي

 ودانشکده ارتباطات علوم و مدیریت و ،حسابداري
 و ،الهیات خارجی هاي زبان و فارسی ادبیات هاي

 اسالمی معارف

 کارشناسی پسر روزانه

مجموعه 
شهید 
 سالمت

 دانشکده دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
 و ،الهیات خارجی هاي زبان و فارسی دبیاتا هاي

 اسالمی معارف
 کارشناسی دختر روزانه

شهید 
 آشتیانی

دانشکده  دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
 و کامپیوتر هاي اقتصاد و بیمه اکو

 کارشناسی پسر روزانه

 شهید
 

 کارشناسی دختر روزانه

شهید 
 مطهري

  همه  دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی شبانه 

 دانشکده ها
 کارشناسی پسر شبانه

دانشجویان جدیدالورود مقطع 
 اجتماعی علوم   هاي دانشکده  روزانه  کارشناسی 

  واقتصاد
 کارشناسی پسر روزانه

ولی شهید 
 عصر

 دانشکده دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
 علوم و سیاسی،روانشناسی علوم و حقوق هاي   هاي

 ارتباطات و  علوم و مدیریت و ،حسابداري تربیتی
 و کامپیوتر اقتصاد و بیمه اکو

 کارشناسی دختر روزانه

شهید 
  رحیمی

دانشکده ي   دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
 کارشناسی دختر روزانه  تربیتی علوم و روانشناسی

شهید 
 عضدي

  همه   مقطع کارشناسی شبانهدانشجویان جدیدالورود 

 دانشکده ها
 کارشناسی دختر شبانه



 

    

  دانشجویی خوابگاههاي آدرس    :5شماره جدول  

 تلفن دانشجویی   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  

22370903 

2 
شهید 
 عضدي

 دخترانه
نبش  -خ عضدي جنوبی - خ کریمخان زند

 63پ-صارمی
88804058 

3 
شهید 
 آشتیانی

 پسرانه
-ك یازدهم-خ خالد اسالمبولی(وزراي سابق)

 18پ
88714321 

4 
شهید 
 مطهري

 پسرانه
-خ کریمخان زند -میدان حضرت ولیعصر.عج.

 35پ -خ به آفرین
88803980 

 پسرانه شهیدهمت 5
انتهاي غربی پل -بزرگراه جالل آل احمد

 سمت چپ-آزمایش
88259174 

6 
شهید 
خ -بعد از بیمارستان ساسان -بلوار کشاورز  دخترانه  رحیمی

  88969538  2پ -نبش رستاك- سعید

7 
شهید 
 ولیعصر

کمی باالتر از سه راه -خ حضرت ولیعصر(عج)  دخترانه
 5پ-انتهاي کوچه نادر - شهید بهشتی

88709417 

 اداره خوابگاه ها 8
ساختمان -میدان دهکده-دهکده المپیک

 طبقه همکف-معاونت دانشجویی

48393417  

48393418  

48393419  

48393420  

48393403 
 

دانشجویان جدیدالورود مقطع 
 کارشناسی دختر روزانه  اجتماعی علوم   هاي دانشکده  روزانه  کارشناسی 


