
 «خوابگاه  یمتقاض 1401 کارشناسی دیجد  یمحترم ورود انیقابل توجه دانشجو » 

به صورت    ییرساند ثبت نام خوابگاه دانشجویبه استحضار م  ر،یرکبیام  یدر دانشگاه صنعت  یبه مناسبت قبول  کیضمن تبر  احتراماً

 : دییاقدام نما ل، یذ  یخواهشمند است با در نظر گرفتن نکات کل. لذا رفتیانجام خواهد پذسماد سامانه  قیو از طر یرحضوریغ 

های مربوط به  درخواست تعلق گرفته و    هیربورسیغ  یربوم ی غ  روزانه  انیبه دانشجو  یبندتاولوی  حسب  بر  اسکان  اختصاص   .1

  ماه مهر  15 صرفاً بعد از    خودگردان  س ی پرد  انیدانشجوو    البرز،، ساکنین استان  تهران  های اطرافشهرستانن  ساک  انیدانشجو

   .خواهد شد، بررسی مازاد و در صورت وجود ظرفیت

  amad.aut.ac.irs سامانه    طریق  از  1401/ 07/ 10  الی    1401/ 07/ 02  تاریخ   ازبایست  میدانشجویان     .2

ثبت نام   شیعدم پ؛  نام کننداقدام به پیش ثبت    مطابق تصویر ذیل  (   نامپیش ثبتبخش    –ها  خوابگاه  امور  منوی اداره)

در خصوص   یتعهد  چیبه خوابگاه بوده و پس از آن اداره امور خوابگاه ها ه  ازیدانشجو در بازه مذکور به منزله عدم ن

 جامانده نخواهد داشت.  انیدانشجو  اندرخواست اسک  یبررس

 باشد. می؛ نام کاربری: شماره دانشجویی ؛ رمز عبور: کدملی  برای ورود به سامانه سماد

پرداخت ودیعه مسکن نمایند، لذا متقاضیان  دانشجویان می.3 اقدام به  با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان  بایست مطابق 

ریال  4.000.000اقدام به پرداخت مبلغ   ودیعه بخش   samad.aut.ac.ir بایست با مراجعه به سامانه خوابگاه می

  ( نمایند.چهارصد هزار تومان)



 

اخذ پک سرویس    .4 به  به دانشجویان محترم خوابگاهی که تمایل  ارائه خدمات  به  بالش و  احتراما نظر  پتو،  خواب ) تشک، 

با پرداخت    /https://aut.ac.ir/content/12630 به آدرس: ثبت نام در فرم توانند از طریقدارند، می( روبالشی

صرفا با ارائه   و  اقدام نمایند   بانک تجارت  ۲۷۷۴۶۴۸۰۲شماره حساب  یا    ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۹۳۷۸۴۵۲  شماره کارت  هزینه به

تحویل    محل مشخص شده )بسته به ورودی و مقطع(پک سرویس خواب را در    (مهر شده توسط شعبه)واریز بانکی  رسید 

 .توانند رزرو نمایندو دانشجویان در صورت نیاز می باشداجباری نمیشایان ذکراست دریافت پک خواب  .بگیرید

صندوق    bp.swf.ir   سامانهدر    ،پیوست  دستور العملمطابق با      ماه مهر    5  حداکثر تا  تسیبا  یم  اندانشجوی   .5

کأن  شان یثبت نام ا شیپبا ابالغ صندوق رفاه وزارت علوم،    طابقصورت م  نیا  ری؛ در غ رفاه وزارت علوم تشکیل پرونده دهند

 عنوان انجام نخواهد شد. چیشده و اختصاص خوابگاه به ه  یتلق  کنیلم  

نام بررس  شیپ   یدرخواست ها  ماه، مهر  6چهارشنبه    روز  در  .6 باشند    یانیشده و دانشجو  یثبت  اخذ خوابگاه  که مشمول 

 -ناسکا  اتی عمل  بخش  -ها  منوی سامانه خوابگاه  –  سامانه سمادو نام خوابگاه در    دیی( تأ یربومیغ   -هی ربورسیغ   -)روزانه

   خواهد بود. قابلبرای دانشجو کس اسکان  ردکا

انجام  مهرماه    7پنجشنبه  روز    از  فقط و فقط  اسکاندکس  رکاخوابگاه اعالم شده در  متناسب با    انیدانشجو  رشیپذ.  7

 خواهد شد. 

توانند اقدام می صرفا و پردیس خودگردان   تهران و البرز های اطراف شهرستانساکن الزم به ذکر است دانشجویان    .8

از    باشدبه پیش ثبت نام نمایند ولی اسکان قطعی ایشان منوط به وجود ظرفیت می بعد    مهرماه   15  تاریخکه  به 

 پیگیری نمایند. ها اداره امور خوابگاهتوانند از دفترخدمات دانشجویی می

  8همه روزه از ساعت    02164542319و    02166958017،    02166958016  یهالفنها با شماره تره امور خوابگاهادا  .9

 باشد. یمحترم م انیدانشجو سواالتبه  ییآماده پاسخگو 15 الی

اداره امور خوابگاه های  

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


