
 

 

معاونت دانشجوئی و فرهنگی مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتی جهت بهینه  دانشگاه ، در راستای اهداف           

سازی فضای زندگی و تأمین حداقل نیازهای اولیه برای تمامی دانشجویان نموده است تدارک و ارتقاء محیطی سالم 

ف ذیل را مأموریت خود دانشجویی می باشد و اهدا جهت افزایش و بهبود فعالیتهای ذهنی دانشجویان از امور مهم

 انتخاب نموده است . 

تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب ، کمک هزینه تحصیلی، وامهای  -

 مختلف ، بیمه برای فارغ نمودن ذهن دانشجویان از درگیریهای مربوطه 

 رساندن رفاه از طریق برنامه های راهبردی فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل یا به حداکثر  -

افزایش حس مسئولیت پذیری و توسعه مهارتهای شغلی و مشارکت دانشجویان از طریق کمک به کاریابی  -

 دانشجویان

تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم گیریها و امور جاری از طریق تشکیل شورای صنفی و ارتباط مستقیم با  -

 کلیه دانشجویان

ایجاد تسهیالت الزم جهت برآوردن قسمتی از نیازهای فرهنگی و علمی بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه در  -

 کلیه خوابگاههای دانشگاه

 اداره تغذيه

 وظايف اداره تغذيه دانشجويان

  هماهنگی و نظارت بر تحویل کارت تغذیه بدون تماس دانشجویان جهت رزرو غذا که قیمت هر وعده غذا )ناهار

 می باشد. ریال 5500صبحانه   ریال9500و شام( 

 های بدون تماسسیستم اتوماسیون تغذیه وکارتآموزشجهتهماهنگی 

 جویان.تدوین برنامه غذایی هفتگی و فصلی با مشارکت شورای صنفی دانش 

 .نظارت بر امور تغذیه دانشجویان در سلف سرویس های دانشگاه که توسط پیمانکار به عمل می آید 

 آموزش بهداشت مواد غذایی به کارکنان آشپزخانه در حین فرآیند طبخ و توزیع غذا 

  نظارت عالیه بر حسن اجرای امور مربوط به سلف سرویس های دانشجویی دانشگاه 

  بهداشت سلف سرویس های دانشکده های تابعه دانشگاهنظارت عالیه بر 

 نظارت عالیه برارائه در خواست جهت تامین مواد غذایی و تجهیزات سلف سرویس ها 

 مديريت امور دانشجويي



 تهیه گزارش و ارائه راه حل های مناسب در زمینه تغذیه 

  شرکت در جلسات به منظور بررسی مسائل تغذیه 

 ذای طبخ شده دانشجویان بر اساس جدول برنامه غذایینظارت عالیه بر پخت ، توزیع ، کمیت و کیفیت غ 

 نظارت عالیه برعملکرد پیمانکارسلف سرویس های دانشجویی دانشگاه طبق قرارداد 

 شرکت در جلسات مناقصه و مزایده مربوط به تهیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

  اتوماسیون تغذیهنظارت عالیه بر قرار داد سرویس و نگهداری  و عملکرد پیمانکار سیستم 

  مکاتبه و هماهنگی با آموزش دانشگاه و شرکت جهان گستر جهت صدور و نحوه توزیع کارت های دانشجویی

 چند منظوره  )تغذیه(هوشمند   

  شرکت در همایش ، کارگاه ، باز آموزی و کنگره های تغذیه جهت ارتقای سطح اطالعات علمی و تغذیه ای 

  مدیریت  دانشجوییارائه آمارهای مورد نیاز به 

  نظارت عالیه بر اسناد پرداختی پیمانکار در واحدها 

 نظارت بر نظر سنجی دانشجویان توسط واحد های تابعه 

 نظارت عالیه بر نگهداری مواد اولیه در انبار و سرد خانه ها 

  علمی ، زیارتی همکاری و برنامه ریزی غذایی در برگزاری اردو های پیش دانشگاهی ،مراسم مذهبی ،اردو های

 و سیاحتی ، اردوهای ورزشی،سمینار های دانشجویی وجشن دانش آموختگی در طول سال

 مطالعه و برنامه ریزی آموزش تغذیه صحیح  به مصرف کنندگان 

 نظارت ومشاوره تغذیه و رژیم درمانی دانشجویان مجرد ومتاهل در صورت لزوم 

 نحوه استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه

 شود که باید تا پایان دوره انشجویان در زمان ثبت نام یک کارت دانشجویی) تغذیه( بدون تماس داده میکلیه د

 تحصیالت در حفظ و نگهداری آن بکوشند .

کارت دانشجویی هوشمند چند منظوره توسط میریت آموزشی دانشگاه صادر و در زمان ثبت نام به دانشجو – 1

 تحویل داده می شود.

رت مجدد مستلزم هزینه و تسویه حساب با واحد ها می باشد لذا در حفظ آن کوشا باشید و در صورت صدور کا  – 2

 مفقود شدن حتما در اسرع وقت به آموزش اطالع دهید.

  های تعیین شده به طرق ذیل عمل نماید:برای افزایش اعتبار باید هر شخص با توجه به نیاز و گروه 

 )از طریق پوز بانکی که در اطاق اپراتور تغذیه وجود دارد و تحویل برگه واریزی به اپراتور  الف

 سیستم در مجتمع آموزشی .

  ب( از طریق اینترنت 

  



 شارژ اينترنتي:

 وارد شدن به اینترنت -1

 هسیستم اتوما سیون تغذی -خدمات  اینتر نتی  - یا پورتال دانشگاه food.semums.ac.irورود به سایت  -2

 وارد کردن شماره کارت بعنوان نام کاربر  -3

 وارد کردن رمز  که از اپراتور گرفته اید ) رمز اولیه کارت ها صفر یا یک است(. -4

 وارد کردن کد امنیتی  -5

 کلیک کردن بر روی قسمت افزایش اعتبار -6

 وارد کردن مبلغ واریزی در قسمت مربوطه به ریال -7

 تائید مبلغ یاد داشت شده  -8

 قسمت پرداخت) دروازه اینترنتی بانک ملت ، ملی و تجارت باز می شود(.کلیک بر روی  -9

 رقمی کارت های عابر بانک در قسمت مربوطه 16وارد کردن شماره   -10

 وارد کردن رمز اینترنتی  که از عابر بانک گرفته اید. -11

 (cvv2وارد کردن رمز دوم کارت) - -12

 وارد کردن حروف تصویر -13

 کلیک بر روی دکمه پرداخت -14

 تراکنش مالی تائید -15

 نكات قابل توجه : 

 از انجام تراکنش مالی به قسمت صفحه رزرو غذا مراجعه و مبلغ واریزی را چک نمائيد. بعد  -الف 

قبل از انجام افزایش اعتبار اینترنتی الزم است که کارت عابر بانک خود را به بانک مورد نظر برده و یا از طریق عابر بانک های  -ب 

 ( و تاریخ انقضای کارت را گرفته باشيد.cvv2موجود رمز اینترنتی ، رمز دوم کارت ) 

 برای رزرو غذا باید: 

 باشد(.) این مرحله بعداز افزایش اعتبار می استفاده گرددهاي رزرو به شرح ذيل از دستگاه – 1

 .الف ( ابتدا کارت تغذیه را جلوی دستگاه رزروقرار دهید 

  ب ( بعد از نگهداری کارت در جلوی دستگاه رزرو اطالعات شما به همراه جدول خرید هفته بعد که

فحه نمایش دستگاه نمایان باشد بر روی صناهار و شام( می -صبحانه شامل ایام هفته و وعده )

 گردد. )چشمک زن = قابل خرید(می

  ج ( ابتدا باید به این نکته توجه نمود که طبق جدول درج شده تنها مجاز به خرید در سلف تعیین شده

و قبل از خرید باید سلف مورد نظر را انتخاب نمایید و در صورتیکه در یک سلف اجازه خرید نداشته 

 مجاز است بر روی صفحه نمایش مشاهده خواهد شد. باشید پیغام سلف غیر



 ( حال نوع غذا را )خواهید رزرو کنید، کلید همان وعده را ( انتخاب سپس وعده  غذایی را که می1د

(( صفر خارج شده و به عدد تبدیل 0فشار دهید و در جدولی که روشن شده آن وعده از حالت ))

 کند.می مشخصگردد که عدد ثبت شده شماره سلف را می

 .ه( بعد از تکمیل کلیه خریدهای خود برای هفته آینده ، کلید تایید را فشار دهید 

 بعد یا سه هفته بعد را  و( چنانچه خواسته باشید برای هفته دوم و سوم خرید نمائید کلید دو هفته

 فشار دهید و طبق بند باالتر ادامه دهید.

 

 دهد و شما ای را که در آن هستید نشان مید اطالعات هفتهح( چنانچه کلید هفته جاری را فشار دهی

اید در ضمن هایی غذا رزرو کردههایی و چه سلفنمائید که برای چه روزهایی و چه وعدهمشاهده می

 شوند.مشخص می× های مصرف شده با عالمت ژتون

 ک هفته بعد را فشار ط ( جهت اطالع از موجودی خود بعد از نگهداری کارت در جلوی دستگاه کلید ی

 دهید، مقدار موجودی کارت بر روی صفحه ، نمایش داده خواهد شد.

  ی ( در صورتی که موجودی شما کم باشد یا پیغام کارت نامعتبر مشاهده شد به اپراتور مراجعه

 نمائید.

 مورد  هایک ( برای پس دادن غذای رزرو شده ، مجدداً کارت را جلوی دستگاه نگه دارید و کلید وعده

 یابد و سپس کلید تائید را فشار دهید.دهید، آن وعده ها از عدد به صفر تغییر مینظر را فشار 

 بایست از هفته قبل و در تمام ساعات  ایام شنبه ، یک شنبه ، ل ( نسبت به رزرو  کل غذای هر هفته می

هفته جاری دانشجو می  ( اقدام گردد در ضمن درظهر 59/11دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه )تا ساعت 

 ظهر برای دوروز بعد  ، غذارا رزرو و یا پس دهد. 59/11ساعت تواند تا 

 

 باشد(.) این مرحله بعد از افزایش اعتبار می باشدرزرو غذا از طريق اينترنت بشرح ذيل مي – 2

 الف( مراجعه حضوری به اپراتور سیستم اتوماسیون تغذیه جهت گرفتن رمز اینترنتی .

 وارد شدن به اینترنت جهت رزرو ب (

 Mozillaیا   Explorerج (  استفاده از موتور جستجوگر اکسپلورر 

 food.semums.ac.irد ( ورود به این  آدرس  

 ه ( وارد کردن شماره کارت بعنوان نام کاربر      

 است(.و( وارد کردن رمز  که از اپراتور گرفته اید ) رمز اولیه کارت ها صفر یا یک      

 ز( وارد کردن کد امنیتی                  

 ح (کلیک کردن بر روی قسمت رزرو غذا                         

 ح ( انتخاب سلف مورد نظرو مجاز طبق  جدول.



 ط ( رزرو غذای هفته بعد ، دوهفته وسه هفته بعد از آن در صورت تمایل.

 ی ( تائید رزرو غذا

 ک ( خروج از سیستم 

 )) در زمان تغییر ورژن نرم افزار ممکن است در مدت زمان کوتاهی این لینک غیر فعال گردد.(( 

 

 

 

 

 

 گروه ، محل افزايش اعتبار و سلف هاي مجاز براي انتخاب غذاجدول

ف
ردي

 

هايي كه سلف محل افزايش اعتبار نام گروه

توان براي ناهار مي

 انتخاب نمود

هايي كه سلف

  توان براي شاممي

 انتخاب نمود

دانشجوی پسر  1

 خوابگاه اندیشه

اینترنت و سلف سرویس 

 مجتمع آموزشی

 دو وسهیک 

دانشجوی دختر  2

خوابگاه بوستان و 

 گلستان

اینترنت وسلف سرویس 

 مجتمع آموزشی

 یک یک و سه

دانشجوی متاهل و  3

مجرد خوابگاه ستاد 

 معاونین

 اینترنت و سلف سرویس

 مجتمع آموزشی

 چهار یک و سه 

دانشجوی غیر  4

 خوابگاهی

 اینترنت وسلف سرویس

 مجتمع آموزشی

 ------- یک و سه

 شش یک  و سه اینترنت و سلف سرویس  دانشجوی دختر  5



پانسیون   علم  و 

 صنعت

 مجتمع آموزشی

دانشجویان خوابگاه  6

 سرخه برادران

اینترنت و سلف سرویس  

 مجتمع آموزشی

 پنج یک و پنج

دانشجویان سرخه  7

خوابگاه خواهران 

 مجتمع

اینترنت و سلف سرویس  

 مجتمع آموزشی

 یک یک و شش

8 

 

دانشجوی پسر 

 خوابگاه 

 دامغان

 ده نه اینترنت 

9 

 

دانشجوی دختر       

 خوابگاه دامغان

 نه               نه اینترنت 

دانشجوی غیر  10

 خوابگاهی دامغان

 ------- نه اینترنت 

دانشجوی پسر  11

 خوابگاه 

 آرادان

 سیزده دوازده            اینترنت  

دانشجوی دختر  12

 خوابگاه 

 آرادان

 چهارده دوازده  اینترنت 

دانشجوی غیر  13

 خوابگاهی آرادان

 ------- دوازده اینترنت  

 

 جدول نام و مكان هاي توزيع غذا



 نام و محل سلف سرويس يا توزيع غذا                            شماره سلف رديف

سلف سرویس مرکزی در مجتمع آموزشی سمنان                      سلف شماره یک 1

 جاده دامغان ( 4)کیلو متر  

                  محل توزیع غذا در خوابگاه اندیشه                                                 سلف شماره دو 2

 شهریور سمنان( 17)بلوار 

سرویس دانشکده توزیع غذا درسلفمحل             سلف شماره سه 3

 شهریور سمنان(17دندانپزشکی )بلوار 

محل توزیع غذا در خوابگاه ستاد معاونین                                      شماره چهارسلف  4

 ) بلوار بسیج سمنان (

 محل توزیع غذا درخوابگاه سرخه سلف شماره پنج 5

 محل توزیع غذا در دانشکده  سرخه  سلف شماره شش 6

 محل توزیع غذا در پانسیون علم وصنعت  سلف شماره هفت 7

 سرویس مرکزی دانشکده دامغانسلف سلف شماره نه 8

 محل توزیع غذا در خوابگاه  برادران دامغان شماره  دهسلف  9

 سرویس مرکزی دانشکده آرادانسلف سلف شماره دوازده  10

 محل توزیع غذا در خوابگاه  برادران آرادان شماره سیزدهسلف  11

 محل توزیع غذا در خوابگاه  خواهران آرادان سلف شماره چهارده  12

 

 

 کارکنان اداره تغذیه : 

 نام و نام خانوادگی                   عنوان                                                              

   در سمنان اداره تغذیه  دانشگاه                          معاونت دانشجویی فرهنگی  رئیسسعید گلچین                

44102102333                                            



    در سمنان حمد زاهدی         اپراتور سیستم اتوماسیون تغذیه سلف سرویس مجتمع       معاونت دانشجویی فرهنگیا

 02333654198  

مبینا قوچانی         کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده سرخه                     سرخه                      

02333614776      

علی اکبر مجد            کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده دامغان                 دامغان                       

02335220145     

      مرتضی نادری            کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده آرادن                آرادان                

02334544841              

 

هااداره رفاه واحد وام  

شرط دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا های صندوق به دانشجویان متقاضی به(: وام1ماده ) 

وزشی نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آم بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت

 )دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم( قابل پرداخت است.

 شود.گونه وامی پرداخت نمیتبصره: به دانشجویانی که فاقد کد مرکزی باشند هیچ

 ( قبل اخذ سند تعهد محضری شماره یک ممنوع است.3ماده )(: اعطای هرگونه وام و تسهیالت )خوابگاه و غیره 

 ( 4ماده:) گردد( به دانشجویان گروه پزشکی واجد های پرداختی )شامل ودیعه مسکن نمیبازپرداخت کلیه وام

 شود.بگیر ... به بعد از فراغت از تحصیل موکول میشرایط اعم از روزانه، شبانه، حقوق

 ( دانشجویانی که به هر دلیل از وام5ماده :)اند ولی های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده

صورت یکجا به صندوق رفاه بازپرداخت پرداخت وام به آنان ممنوع بوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را به

نماید. بدیهی است، ادامه پرداخت وام به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به پرداخت 

 های یادشده است.کامل وام

 ( پرداخت هرگونه وام به7ماده :)  دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان

 است.

های دریافت شده در سررسید مقرر تبصره: این قبیل دانشجویان بایستی بدهی قبلی خود را بر اساس تقسیط و فیش

موکول کردن اقدامات  پرداخت نمایند و یا در صورت تمایل بدهی خود را موکول به اتمام مقطع جدید نمایند که برای

 مشروحه ذیل الزامی است:

  دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جدید از امور آموزشی  دانشگاه  –الف 

  تحویل تعهد محضری جهت مقطع جدید ) نمونه فرم از واحد رفاه تهیه شود(  –ب 



  ی به گواهی اشتغال و کپی تعهد محضری بانضمام درخواست جهت موکول شدن بدهی مقطع قبل –ج

 صندوق رفاه دانشجویان تهران ارسال گردد. ) اصل تعهد محضری تحویل واحد رفاه شود(

 ( پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بالمانع است و دانشجوی میهمان 8ماده :)

 بایست از طریق دانشگاه مقیم )اصلی( درخواست وام نمایند.می

 ( وام تحصیلی 9ماده :)نامه تشویق ها )طبق شیوه و ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه

در صورت  15/5/80مورخ  11969/31های علوم پزشکی ابالغی طی نامه شماره دانشجویانی دانشگاه

 افزایش است(.درخواست به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان حداکثر تا سه برابر قابل

 



 وام تحصيلی و مسكن:

 ( وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 10ماده :)ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه  750/000

 ریال.980/000

 3گیرد )حداکثر تا ریال حق اوالد تعلق می 400/000: به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 1تبصره 

 فرزند(.

کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل : دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از2تبصره 

 مند شوند.توانند از حق اوالد نیز بهرهدارند، با اسناد و مدارک قانونی می

 ( وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 13ماده :)ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه  850/000

 ریال است.1/100/000

 ( وام مسکن صرفا14ًماده :)های  به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه

ارائه نمایند با رعایت  )رسمی ودارای کد رهگیری(نامه مورد تأییددانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره

 گردد.سایر ضوابط پرداخت می

دو ماه در تابستان وام تحصیلی و مسکن  توانند در هر نیمسال تحصیلی وتبصره: دانشجویان واجد شرایط روزانه می

 در صورت وجود اعتبارات الزم دریافت نمایند.

 ( مدت استفاده از وام17ماده :) های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر

 است:

 لینیمسال تحصی 4حداکثر  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته: -*

 نیمسال تحصیلی 8حداکثر                         دوره کارشناسی پیوسته: -*

 نیمسال تحصیلی 14حداکثر                          دوره دکترای عمومی:-*

: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان شبانه و دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که ماده فوق به 1تبصره 

 ه، ممنوع است.ها اشاره نشدآن

ای از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت مذکور جزء دوره مندرج در : چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره2تبصره 

 تواند استفاده نماید.محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می 17ماده 

 باشد .  : پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع می 3تبصره 

 ( پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و با 18ماده :)

 هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.کنندگان کمکدریافت

 ها با رعایت ضوابط مربوطه بالمانع است.پرداخت سایر وام

 گیرد.تعلق میکارمزد  %4های تحصیلی و مسکن (: به وام19ماده )



 

 

 وام بنيادعلوی :

 دستور العمل اجرایی استفاده از تسهيالت اعطایی

 بنياد علوی در حمایت از دانشجویان محروم مستعد و متعهد

 کلیات -فصل اول

 (: تعریف: اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل به شرح زیر می باشد:1ماده)

 پزشکیوزارت: وزارت بهئاشت درملن و آموزش  -

 بنیاد: بنیاد علوی -

 صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -

 دانشگاه: دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی -

دانشجویان: دانشجویان دوره روزانه و شبانه شاغل به تحصیل در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی  -

 )بین الملل({}به استثناء پردیس خودگردان 

 معاونت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی -

 نرم افزار: نرم افزار سیستم یکپارچه امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی -

 وام: وام بنیاد علوی -

یت (: وام دانشجویان متقاضی، مروط به دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولو2ماده)

 نیاز مالی و دو شرط ذیل قابل پرداخت است.

 به باال( 5باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ) ضریب محرومیت  .1

  در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 14معدل  .2

مراه یکی از شرایط ماده وام به دانشجویی تعلق می گیرد که تمتمی شرایط یک و دو باال را داشته باشد به ه -1تبصره 
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 (: اعطای وام تنها پس از اخذ نامه کسر حقوق از ضامن دانشجو و اسکن آن در نرم افزار مجاز می باشد.3ماده)

جهت ضمانت وام بنیاد نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته دستگاههی دولتی  -2تبصره

 پذیرفته می شود.

 مه کسر از حقوق به عنوان تضمین می بایست، عنوان نامه به بنیاد علوی زده شود.در نا -3تبصره

 (: در خواست وام با تائید معاونت دانشگاه معتبر خواهد بود.4ماده )



(: پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بالمانع است، دانشجویان میهمان نیز باید از 5ماده )

 دانشگاه مبداء در خواست وام نمایند.طریق 

(: دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی استفاده نموده اند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، 6ماده )

 مکلف هستند مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی باز پرداخت نمایند.

 اد علویشرایط وام بنی  -فصل دوم

( در اولویت 2(: دانشجویان حائز یکی از شرایط ذیل با تایید مراجع ذیربط به همراه تمامی شرایط ماده )7ماده )

 دریافت وام بنیاد علوی می باشند.

 نفران اول تا سوم مسابقات قرانی دانشگاههای کشور -

 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی -

 با تائید ارگانهی ذیربط بسیجی فعال -

 ماه حضور در جبهه( 6رزمنده) حداقل  -

 ماه حضور در جبهه 6همسر و فرزند رزمنده با حداقل  -

 آزاده -

 همسر و فرزند آزاده -

 جانبازی( %50جانباز )حداقل  -

 جانبازی %50همسر و فرزند جانباز با  -

 همسر و فرزند شهید -

 و مدیر عامل بنیاد علوی موارد خاص با تلئید ریاست محترم بنیاد مستضعفان -

(: دانشگاهها می بایست، ضمن رعایت ضوابط مندرج در فصل اول، لیست دانشجویان واجد شرایط را در نرم 8ماده )

 افزار صندوق ایجاد و کل لیست را در یک نسخه چاپ و به انضمام نامه پوششی ارجاع و ارسال نمایتد.

 علوی دام بنیامبلغ وام و مدت زمان استفاده از و -فصل سوم

 (: مبلغ وام تحصیلی:9ماده )

 ریال 000/000/6دانشجویان مجرد هر ترم 

 ریال 000/000/8دانشجویان متاهل هر ترم 

 (: مدت استفاده از وام برای دانشجویان براساس مقطع تحصیلی به شرح ذیا می باشد:10ماده )

 نیمسال تحصیلی 4مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  -

 نیمسال تحصیلی 8مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر  -

 نیمسال تحصیلی 14مقطع دکترای حرفه ای حداکثر  -



 نیمسال تحصیلی 8دکترای تخصصی وتخصص حداکثر  -

 

 باز پرداخت -فصل چهارم

تعداد اقساط برای (: بازپرداخت وام بنیاد علوی شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط )حداکثر 11ماده )

 کلیه دانش آموختگان بیست قسط و حداقل هر قسط یک میلیون ریال ( می باشد.

: در خصوص باز پرداخت دانشجویانی که در مفاطع باالتر پذیرفته می شوند مطابق دستورالعمل نحوه 4تبصره 

 زشکی عمل خواهد شد.بازپرداخت تسهیالت اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پ

(: امور دانشجویی دانشگاه می بایست هرگونه تغییر در وضعیت دانشجو اعم از اخراجی، ترک تحصیل 12ماده )

انصرافی، انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیل  را با رعایت ضوابط پداخت و در قالب فرم های میزان بدهی در نرم افزار 

مقاطع میهمانی جداگانه ایجاد انشجو در سال های متفاوت در یک دانشگاه میهمان بود ثبت نماید. الزم به ذکر است اگر د

و اعالم گردد. چنانچه دانش آموخته در یک مقطع در چند دانشگاه بوده باشد بایستی قبل از صدور فرم میزان بدهی، 

 پیگیری الزم در زمینه تکمیل پایان تحصیل آن مقطع توسط دانشگاه صورت پذیرد.

(: اقالم اطالعاتی در فرم مربوط به نامه کسر از حقوق/ آدرس پستی، تلفن ثابت و همراه و در صورت وجود 13ه )ماد

آدرس الکترونیکی ضامن در پرونده دانشجویان تکمیل گردد، نامه کسر از حقوق و فرم میزان بدهی در نرم افزار اسکن 

 گردد.

ده در یک دانشگاه داشته باشد) مثال پرونده انتقالی و فارغ التحصیلی (: اگر دانشجو در مقاطع یکسان دو پرون14ماده )

 در یک دانشگاه( در زمان ثبت پایان تحصیل کلیه اطالعات پرداختی در جمع آوری اطالعات جمع می گردد.

 قابل اجراست. 20/8/94و از تاریخ  تبصره تنظیم 4ماده و  14فصل و  4این دستور العمل مشتمل بر 

 

 ضروری:وام 

 ( وام ضروری به دانشجویان دوره20ماده :) های روزانه که درنتیجه رویدادهای مواجه با مشکل مالی

ماه یک نوبت به شرح ذیل وام ضروری  12شوند، پس از یک سال از شروع تحصیل و رعایت فاصله می

 شود.پرداخت می

 ریال  500/562/1مبلغ                             مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته -

 ریال  000/125/3مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته     مبلغ  -

 ریال 000/250/6مبلغ                                                         مقطع دکتری عمومی -             



  ریال 000/250/6و تخصص )دستیاران( مبلغ  (PHD)مقاطع  دکتری تخصصی  - 

 ( به دانشجویان واجد شرایط زیر30ماده :)ریال  2000000تا دو برابر مبلغ پایه)  20؛عالوه بروام ضروری ماده

 گردد.(  پرداخت می

 های کشوردانشگاه وپژوهشی نفرات اول تا سوم )تیمی و انفرادی( المپیاد ورزشی 

 المللی و جهانی دانشجوییانفرادی( مسابقات ورزشی بین نفرات اول تا سوم )تیمی و 

 های کشورنفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه 

 المللینفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین 

 های علوم پزشکی کشورنفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی  و علوم پایه دانشگاه 

 

 های ها، دانشکدهیعی )سیل، زلزله و ...( که در یکی از دانشگاهدیده در بالیای طبدانشجویان حادثه

 ها در زلزله خسارت دیده باشند.علوم پزشکی مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آن

 دیده در سوانح و تصادفات.دانشجویان حادثه 

 های خاص و پرهزینه.دانشجویان مبتال به بیماری 

 باشند یک نوبت وام ضروری به میزان یارت عتبات عالیات میدانشجویانی که عازم سفر حج و ز

 ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد .  5000000

 ( به وام31ماده :) گیرد. کارمزد تعلق می %4های ضروری 

 

 ودیعه مسكن: 

 ( ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل32ماده :) های که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه روزانه

دارای کد رهگیری ارائه نمایند، بعد از  –نامه مورد تأیید و رسمی دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره

 گیرد.بار در طول تحصیل تعلق   میگذشت حداقل یک نیمسال از شروع تحصیل و فقط برای یک

 ( به دانشجویان م33ماده :)شرط داشتن میانگین معدل حداقل ای بهقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه

 گردد.ودیعه مسکن پرداخت می 12

 گردد.ودیعه مسکن پرداخت می 12شرط داشتن میانگین معدل حداقل ای بهدکتری حرفه 

 ( به دستیاران تخصصی و 34ماده :)PHD دیعه مسکن و کارشناسی ارشد بالفاصله بعد از شروع تحصیل و

 گردد.پرداخت می

 ( ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی حداکثر 35ماده :)30000000 

ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی )کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاران تخصصی( 

 ریال است. 45000000

 ( به ودیعه مسکن 36ماده :) گیرد.کارمزد تعلق می %4پرداختی 

 ( مبلغ پیش38ماده :)نامه و بازدید در برگ پرداخت و تاریخ قرارداد تمدید شده و مدت اجاره با توجه به اجاره

 رؤیت از محل اسکان دانشجو و رایانه ثبت گردد.

 ود.نامه نخواهد بپرداخت مندرج در اجاره: وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش1تبصره 



 گیرد.اند ودیعه مسکن تعلق نمیبها پرداخت ننمودهپرداخت اجاره پیش : به دانشجویان که وجهی بابت2تبصره 

 گیرد.که زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می: درصورتی3تبصره 

 ( به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می39ماده :)گیرد.علق نمینمایند ودیعه مسکن ت 

 ( دانشجویانی که متارکه می40ماده :)باشند.نمایند ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی  می 

 ( به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی42ماده :).گیرد 

 ( منزل اجاره43ماده :)ای محل تحصیل که قابل تردد بایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیهای می

 د باشند.هستن

 ( دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده44ماده :)التحصیل شده و یا مدت اجاره آنان اند، چنانچه فارغ

 نمایند باید میزان ودیعه دریافتی را عیناً واریز نمایند.ای را تخلیه میاجارهیافته و منزل پایان

 

 : ودیعه مسکن نخبگان
 

استعداد های برتر؛حائزین مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیادبا *هدف :به منظور حمایت ازنخبگان و 

 همکاری صندوق اقدام به اعطای ویعه مسکن به صورت قرض الحسنه می نماید.

*این وام به نخبگان دارای معرفی نامه از بنیاد که ساکن خوابگاه نباشندوبه شرط اجاره مسکن پرداخت می 

 شود..

 ***میزان و شرایط پراخت وام 

 دانشجوی واجد شرایط با معرفی نامه رسمی از صندوق به معاونت معرفی می گردد.*

 *مبلغ ودیعه مسکن بر اساس تشخیص و معرفی بنیاد می باشد.

*دانشجوی نخبه فاقدخوابگاه که مسکن اجاره ای در اختیار دارد؛می توانداز وام بیمه مسکن نخبگان فقط یک 

 بار در طول تحصیل استفاده نماید.

 منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل باشد.*

*ویعه مسکن پرداختی تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده و باید مبلغ ودیعه مسکن مندرج در اجاره نامه 

 معادل سقف وام ودیعه مسکن یا بیشتر از ان باشد.

 *دریافت همزمان وام وودیعه مسکن نخبگان وسایر وام های صندوق بال مانع است./

 

 وام بيمه:

 ( دانشجویان در صورتی که فاقد هر گونه پوشش بیمه سالمت هستند می توانند با مراجعه به 47ماده  :)

 سامانه اینترنتی سازمان بیمه سالمت به آدرس

  ( salamat.ir WWW.bime  . به صورت رایگان ثبت نام نمائید و از مزایای بیمه پایه بهره مند گردند ) 

 

http://www.bime/
http://www.bime/


 

 

 

 

  تعاریف -1ماده 

 الف( دانشجوی ممتاز باید حائز یکی از شرایط زیر باشد:

 های اول تا سوم کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.( برگزیدگان رتبه1-الف 

 برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی با 2-الف )

معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، دارو سازی و 

 دندانپزشکی 

 

 های علمی و صنعتی ایران.( برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تأیید سازمان پژوهش3-الف 

  رندگان مدال المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت ( دا 4الف 

  مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری 5الف )

 وزارت بر اساس ضوابط مربوطه .

 می گردد .% کارمزد کسر  4تبصره : از سرانه وام تحصیلی و ضروری میزان  -

 نامه تشویق  ب( دانشجوی نمونه: دانشجوی نمونه کشوری، دانشجویی است که )طبق شیوه

توسط ستاد  15/5/80مورخ  11969/11های علوم پزشکی ابالغیه طی نامه شماره دانشجویان دانشگاه

نامه مذکور( انتخاب و صورت کشوری )موضوع آیینتشویق دانشجوی نمونه وزارت متبوع به

 شود.اله معرفی میهرس

  گیرندگانشرایط عمومی و آموزشی وام -2ماده 

 ها.ل دستورالعمل اجرایی استفاده از وامالف( مطابق با فصل او 

 توانند درخواست وام نمایند.ب( دانشجویان ممتاز بعد از یک نیمسال تحصیلی می 

  ضروری است.در زمان ارائه درخواست وام برای دانشجویان ممتاز  17ج( داشتن معدل 

  مبلغ و نوع و نحوه پرداخت تسهیالت رفاهی -3ماده 

 الف( وام تحصيلی: 

 گیرد.وام تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می 

 ب( وام ضروری:

 گیرد.وام ضروری سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می 

  کارمزد کسر می گردد . 4ضروری میزان تبصره : از سرانه وام تحصیلی و % 

منظور دستورالعمل اعطای تسهيالت رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه به

های تحصيلی و معيشتی دانشجویان ممتاز و کمک به تأمين بخشی از هزینه

ده است:نمونه این دستورالعمل به شرح مواد زیر تدوین گردی  



 

 

 دستورالعمل اعطای کمک خاص به دانشجویان

های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که در اثر بالیای طبیعی )سیل، منظور کمک به تأمین بخشی از هزینهبه       

باشند، این دستورالعمل گردند و یا حائز شرایط خاص میزلزله و ...( حادثه و بیماری دچار خسارت و مشکالتی می

 تدوین گردیده است.

  کمک خاص تعریف دانشجوی واجد شرایط -1ماده 

 گیرد.کمک مذکور به دانشجویان حائز شرایط زیر تعلق می

 دیده در بالیای طبیعی )سیل، زلزله و ...(الف( دانشجویان حادثه

 دیده در سوانح و تصادفاتب( دانشجویان حادثه

 های خاص و پرهزینهج( دانشجویان مبتالبه بیماری

 دانشجویاند( سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه 

  هزینهمیزان کمک -2ماده 

 گیرد.ریال کمک بالعوض تعلق می5000000الذکر یک نوبت حداکثر به میزان به دانشجویان فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مند کردن اجرای قانون بودجه کل کشور مبنی بر پرداخت وام شهریه به دانشجویانی منظور فراهم آوردن و نظامبه     

 باشند این دستورالعمل تدوین گردیده است.که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه می

های مورد تأیید وزارت در همه مقاطع پذیرفته سراسری سامان سنجش و آزموندانشجویانی که در آزمون  -1ماده 

باشند در چارچوب این دستورالعمل از مزایای مربوطه شوند و برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه میشده یا می

خوابگاه موظف به گردند. و مجاز به استفاده از سایرتسهیالت صندوق نمی باشد و در صورت استفاده از مند میبهره

 پرداخت نقدی می باشند .

  گیرندگانشرایط عمومی وام -2ماده 

 دارا بودن اولویت نیاز مالی -1-2

 با ضامن معتبر قبل از دریافت وام سپردن تعهد محضری -2-2

  شرایط آموزشی -3ماده 

 وقت(شجوی تمامعنوان داننام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی )بهثبت -2-3

 تواند درخواست وام نماید.دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می -3-3

 وام شهریه:

  های هر مقطع به شرح ذیل است: تناسب شهریه و هزینهاعطا بهمبلغ وام ) سقف وام قابل -4ماده 

 1-4-  ریال در چهار نوبت، هر  000/000/10دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ

 ریال. 000/500/2مبلغ نوبت حداکثر 

 2-4-  ریال در هشت نوبت  هر نوبت، حداکثر  000/000/56دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته مبلغ

 ریال. 000/000/7مبلغ 

 2تبصره « ر»دستورالعمل نحوه پرداخت وام )شهریه( به دانشجویان از محل بند 

قانون بودجه سال  2تبصره  11بند « ج»کل کشور و جزء  1384قانون بودجه سال 

ر:کل کشو 1385  



 3-4-  ریال در چهار نوبت هر  100000000دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته تا مبلغ

 ریال   25000000نوبت حداکثر مبلغ 

 4-4-  ریال در هشت نوبت هر نوبت حداکثر  000/000/200دانشجویان دوره دکتری تا مبلغ

 ریال  000/000/50

 5- 4 -  ریال در پنج نوبت هر نوبت حداکثر  000/000/200دانشجویان تخصصی دولتی )آزاد( مبلغ

 ریال. 000/000/50مبلغ 

 

 گردد.نماید بابت شهریه دانشجو واریز می: وام به حسابی که آموزش دانشگاه اعالم می1تبصره 

کنند موظف  به بازپرداخت اصل و کارمزد وام دریافتی آموختگانی که از وام شهریه استفاده می: دانش2تبصره 

 % کارمزد کسر می گردد (  4ند. ) از سرانه وام شهریه میزان باشمی

 توانند استفاده نمایند.گونه وام دیگری نمیباشند از هیچ: دانشجویانی که مشمول دریافت وام شهریه می3تبصره 

 ها و تسهيالت دریافتی شرایط بازپرداخت وام

 بایست قبل از استفاده از هرگونه وام و یا خوابگاه سند تعهد محضری وزارت متبوعه را کلیه دانشجویان می

دقت مطالعه و تحویل معاونت های اسناد رسمی در سطح کشور تنظیم و مفاد آن را بهدر یکی از دفترخانه

 دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نمایند. 

 ام فراغت از تحصیل، اوراق بازپرداخت را از دانشگاه محل تحصیل دریافت بایست در هنگکلیه دانشجویان می

شده در هر یک از اوراق اقدام به پرداخت ماه بعد از فراغت از تحصیل و با توجه به سررسید تعیین 6و حداکثر 

 مبلغ مندرج در آن نمایند. 

 و یا از پرداخت آن استنکاف ورزند آموختگانی که مبلغ مندرج هر یک از اوراق را با تأخیر پرداخت دانش

 گردند. مشمول جریمه برابر مقررات می

  دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک جای کل مبلغ دریافتی به

 باشندصندوق رفاه دانشجویان می

  ت یا اتمام سربازی و یا حین ماه بعد از فراغ 6که حداکثر آموختگان متقاضی ادامه تحصیل درصورتیدانش

توانند با سپردن تضمین کافی های خویش در مقطع بعدی پذیرفته شوند  میبازپرداخت منظم بدهی

 های خویش را به بعد از اتمام تحصیل در مقطع جدید موکول نمایند. بازپرداخت بدهی

 

 نام واحد پذیرش و ثبت

 تنظیم و تکمیل پرونده دانشجویی توسط دانشجو – 1

دریافت نمونه فرم تعهد محضری توسط دانشجویان جهت تنظیم در دفاتر ثبت و اسناد با مدارک مربوطه و تحویل  – 2

 به واحد رفاه در زمان مقرر.



 ت.های دانشجویی ارائه تعهد محضری الزامی استبصره: در صورت اسکان در خوابگاه و تقاضای وام

 بررسی وضعیت بیمه دانشجویان. – 3

های دانشجویی تحویل فرم مربوطه مربوط به دانشجویان جهت افتتاح حساب در بانک در صورت استفاده از وام – 4

 حساب به واحد رفاه.شعبه باغ فردوس( و ارائه شماره –تجارت ) واقع در میدان معلم 

 یک قطعه عکس (. –کپی کارت ملی  –اخذ مدرک موردنیاز ) کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  – 5

کلیه درخواست تسهیالت و وام های دانشجویی از طریق پرتال تسهیالت دانشجویی انجام می گردد که از دو طریق  -6

 به شرح زیر  قابل دسترسی می باشد .

 پرتال تسهیالت دانشجویی   -معاونت دانشجویی  –سایت دانشگاه  –الف 

 از طریق آدرس : -ب

136. Srd.ir/longin.asp  x  univ  = http://portal  

2104:داخليمسئول رفاه: آقاي محمد رهبري فرد  

2098:داخلي  كارشناس رفاه: خانم اعظم نقاشيان  

معاونت دانشجويي فرهنگي –ستاد مركزي دانشگاه –بلواربسيج -ميدان معلم–***ادرس و شماره تماس:سمنان   

33441022 -33441021شماره تلفن :  

 كمك كارشناس رفاه: خانم سكينه رستميان 

مجتمع اموزشي دانشگاه–جاده دامغان  5كيلومتر  –آدرس و شماره تماس: سمنان  -  

  33654178 -33654217شماره تلفن و فاكس:  –

http://portal/


 هاامور خوابگاهاداره 

  :معرفی خوابگاه 

خوابگاه محل استراحت، مطالعه، تفریح ... و در حالت کلی محل زندگی دانشجویان است و با توجه به اینکه ساعات 

شود لذا کارکنان و گردد در حقیقت خانه دوم دانشجو محسوب میزیادی از اوقات دانشجویان در آنجا سپری می

آمد گویی و عرض خیرمقدم و گرامی داشت ورود شما دانشجویان عزیز به من خوشها ضمدیریت امور خوابگاه

یافته به شما گرامیان، تان در خوابگاه صادقانه خواهند کوشید تا فضای خوابگاهی اختصاصدانشگاه و حضور گرامی

و دانش این مرزوبوم  نوبه خود سهمی هرچند اندک در پیشبرد علممحیطی امن، آرام و مناسب جهت زندگی باشد تا به

ها ضوابط و مراحل های خوابگاهرسانی کلیه اطالعات مربوط به امکانات، هزینهمنظور تسهیل اطالعداشته باشند به

 دهیم.ها و غیره را در اختیار شما دانشجویان قرار میاسکان در خوابگاه

 به آدرس ذیل ثبت نام نماید .هر دانشجویی که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشد باید در پرتال 

 آدرس پرتال تسهيالت دانشجویی : 

 پرتال تسهیالت دانشجویی   -معاونت دانشجویی فرهنگی  –سایت دانشگاه  –الف 

 از طریق آدرس : -ب

136. Srd.ir/longin.asp  x  univ  = http://portal  

 ساختمان خوابگاهی:

صورت پراکنده در سطح سرخه و آرادان  به -دامغان-ساختمان خوابگاهی دارد که در سمنان 13دانشگاه در حال حاضر 

خوابگاه واقع در  3ها محل اسکان دانشجویان متأهل است و شهر یا متمرکز در پردیس دانشگاه قرار دارند که یکی از آن

صورت خصوصی )پانسیون( زیر نظر دانشگاه است. و یک خوابگاه در بهآرادان  جهت اسکان دانشجویان دختر و پسر 

 سمنان جهت دانشجویان دختر به صورت خصوصی )پانسیون ( زیر نظر دانشگاه اداره می شود .

 خوابگاه متأهلين: 

 واحد )سوئیت( است.  16دارای 

 ها:آدرس خوابگاه

  :333328230-33328639نیک خاتم االنبیاء  روبروی کلی -شهریور  17بلوار  -سمنانخوابگاه اندیشه 

  33654195 – 33654175مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  -جاده دامغان 5خوابگاه بوستان: کیلومتر 

  33654194- 33654204مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  -جاده دامغان 5خوابگاه گلستان: کیلومتر 

 ساختمان قدیم ستاد دانشگاه علوم پزشکی  –بلواربسیج -خوابگاه متأهلین: سمنان  

http://portal/


  شیرینی طبقه فوقانی  -بلوار مولوی –میدان سعدی  –پانسیون علم و صنعت دخترانه سمنان : سمنان

 33348353فروشی آیدین تلفن : 

  جنب بیمارستان والیت سایت دانشکده بهداشت   -علیجاده چشمه –خوابگاه دخترانه کوثر: دامغان 

  35231173شماره تماس:  

 ( دامغان1خوابگاه پسرانه قدس :)- 35242447تر از انبار مصالح شماره تماس: پایین -بلوار شهید مطهری 

 ( دامغان2خوابگاه پسرانه قدس :)- 35235118پشت ساختمان شهرداری شماره تماس: -خ شهید فالحی 

 33614944مانگاه شهدای سرخه ساختمان قدیم در-خوابگاه سالمت سرخه: میدان بهشتی سرخه   

 داورآباد -خوابگاه دخترانه داورآباد: آرادان 

  34544917پانسیون سپید تلفن :  –کوچه شهید رامه  –میدان معلم  –پانسیون سپید دخترانه آرادان : آرادن  

  ساختمان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی  –خیابان بهشت  –پانسیون پسرانه آرادن : آرادان میدان ایثارگران

  34544841آرادان تلفن : 

 امكانات موجود در هر اتاق:

جاکفشی است تهیه و تأمین لوازم شخصی  -این امکانات شامل تخت و کمد به تعداد ساکنین اتاق، موکت، پرده، یخچال

 ن است. بر عهده خود دانشجویابالش (  –تشک  –ملحفه  –ازجمله لوازم خواب ) پتو 

 ها:امکانات موجود در فضاهای عمومی خوابگاه

 گازاجاق

 تلویزیون

 کامپیوتر و ...

 واحد اسكان: 

 اند از:از سه بخش واحد اسکان خواهران، برادران و متأهلین تشکیل یافته است ازجمله وظایف این واحد عبارت

o  بررسی درخواست های پر شده در پرتال 

o  سال تحصیلی برای واجدین شرایط یمخوابگاه جهت هر نصدور مجوز استفاده از 

o هاماه در خوابگاهاسکان دانشجویان جدیدالورود مهرماه و بهمن 

o  اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه تابستانی در صورت ارائه واحد تابستانی و وجود امکانات و مقدورات با

 مجوز از اداره خوابگاهها 

o التحصیلنشجویان فارغحساب برای داصدور برگه تسویه 

o دغدغه برای سکونت دانشجویان  ایجاد شرایط مناسب وبی 

o  جابجایی اتاق دانشجویان متقاضی در طی سال تحصیلی در صورت امکان 

o  دانشجویان متقاضی یا نیازمند مشاوره به اداره مشاوره ارجاع 

o است در صورت ظرفیت خالی  بررسی درخواستهای دانشجویانی که مدت اقامت مجاز آنها به پایان رسیده

 متقاضی اسکان می باشند .

o وارده به خوابگاه  تعیین خسارت 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكی سمنان :

مدت زمان تحصيلی اسكان تعلق می گيرد و در صورت ظرفيت  %50با توجه به افزایش تعداد دانشجو و کمبود امكانات 

 خالی طی مراحل و ضوابط نسبت به اسكان آنها اقدام خواهد شد .

 

  آئین نامه دانشجو موظف است پس از ثبت نام در پرتال و تایید اداره آموزش و شورای اسکان  22طبق ماده

 نسبت به دریافت مجوز اقدام نماید .

  شود و در جلسه به دانشجویان تحویل داده میاثاثیه در بدو ورود به خوابگاه طبق صورت اتاق و -13ماده

شود. مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال جلسه تحویل گرفته میمطابق صورت پایان هر نیمسال تحصیلی

 گیرنده خواهد بود. تحویلی به عهده شخص یا اشخاص تحویل

  گیرد. خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در حد امکان و مقدورات تعلق می -20ماده 

های نظامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر : دانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان23-1

ها در کمیته اسکان صورت وجود ظرفیت تقاضای آنباشند. در ها از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمیسازمان

 طرح و بررسی خواهد شد.

شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از اداره امور تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی -24ماده 

 ها میسر خواهد بود. خوابگاه

  ت و مصلحت ممکن است تغییر یابد، اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل، بنا بر ضرور -25ماده

 گردد اقامت نماید. هایی که به وی تعیین میدانشجو موظف است در مکان

ها است و دانشجویان ساکن در اتاق حق مخالفت با افراد : تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه25-1

 دارند. اند نجدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده

  نمایند در صورت عدم انصراف در موعد دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می -26ماده

 ها محاسبه خواهد شد. مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنمقرر هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره

 های دانشجوییانضباطی خوابگاه –نامه مقررات عمومی خالصه آیين

 های علوم پزشكی کشوردانشگاه



  توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: یدر صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط م -28ماده

نیمسال، کارشناسی ارشد  8نیمسال، کارشناسی  پیوسته و دکترای تخصصی  4کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند. 14ای نیمسال، دکترای حرفه 5ناپیوسته 

در حال رفیت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد. تواند در صورت کمبود ظمی: کمیته اسکان 28-1

زمان تحصیل می باشد و در صورت وجود ظرفیت  %50حاضر با توجه به کمبود ظرفیت و امکانات مدت مجاز اسکان 

 کان می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.سخالی طی مراحل و موافقت و صدور مجوز ا

  گونه عذر موجه خوابگاه را تخلیه شده به خوابگاه در موعد مقرر بدون هیچمعرفیدانشجوی  : چنانچه29ماده

ها شده از طرف حراست دانشگاه/ دانشکده رئیس یا سرپرست اداره خوابگاهننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی

های صالح جهت پیگیریای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیجلسهو مسئول نوبت خوابگاه طی صورت

 شود.بعدی گزارش می

  ماهه اول و دوم  6ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه -31ماده

تواند ها، کمیته اسکان میسال به شرح ذیل است البته برحسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه

 هش یا افزایش دهد.شده را کازمان تعیین

 

 

: الزم است ساعت غیرمجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در 3-2

کاری کلیه موارد را به اطالع دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست نوبت موظف است در پایان هر نوبت

 ها برساند. اداره خوابگاه مسئول

شده و غیبت از خوابگاه موجب ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین: سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه3-3

لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و کمیته اسکان ضمن اطالع به خانواده دانشجو با هماهنگی مرکز مشاوره 

 گیری خواهد نمود. ی در خوابگاه تصمیمنسبت به ادامه سکونت و

شده ورود و خروج، به تمام منظور حفظ امنیت، در پایان زمان تعیین: سرپرست نوبت خوابگاه الزم است به31-4

ثبت و ها را در دفتر مربوطه ها مراجعه نموده و رعایت احترام ضمن رؤیت دانشجویان حضوروغیاب آنطبقات و اتاق

 موارد غیبت را بررسی، پیگیری و گزارش نماید 

 پسران دختران

 ماهه دوم 6 ماهه اول 6 ماهه دوم 6 ماهه اول 6

 خروج ورود خروج ورود خروج ورود خروج ورود

ساعت  1

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  2

بعد از 

 اذان صبح

ساعت  2

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  1

بعد از 

 اذان صبح

ساعت  2

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  2

بعد از 

 صبحاذان 

ساعت  3

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  1

بعد از 

 اذان صبح



آئین نامه حضور و غیاب در خوابگاه از طریق سیستم اثر انگشتی  35نظور حفظ امنیت ، با توجه به ماده به م -

 می باشد که دانشجو موظف است در ساعت تعیین شده حضور و غیاب خود را با ثبت اثر انگشت اعالم نماید . 

  ها در منازل خویشاوندان ساکن در شهر محل تواند بعضی شبجویان ساکن در خوابگاه میدانش -32ماده

ها با طور موقت اقامت نمایند. الزم است قبالً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آنتحصیل و در شهرهای مجاور به

 دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید اولیای قانونی دانشجو رسیده باشد. 

شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، : مدت مسافرت باید قبالً تعیین32-2

حضور خود را به سرپرست نوبت خوابگاه اعالم نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی )مراجعه به منزل پدری( یا 

نوبت خوابگاه تحویل نماید. در غیر این صورت الزم  خویشاوندان )مراجعه به منزل خویشاوندان( رسیده به سرپرست

 ها برساند. است سرپرست نوبت مراتب را کتباً به اطالع رئیس )مسئول( اداره امور خوابگاه

تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعالم و در صورت : رئیس اداره خوابگاه می32-3

 ربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسی نماید. مسئوالن ذی لزوم پس از هماهنگی با

  با توجه به شأن دانشجو رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسالمی، عرف و هنجارهای  -33ماده

در  نماید بایداجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می

 محدوده قوانین و مقررات جاری کشور باشد. 

نما، زیرپیراهنی و ... ( که مغایر با آداب اسالمی تبصره: ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف )تنگ، کوتاه، بدن

های ها ممنوع بوده و در خوابگاهطورکلی در فضاهای عمومی خوابگاهبهشئون دانشجویی و عرف جامعه است 

 ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. ز ورود افراد بدحجاب به درون خوابگاهخواهران ا

  اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.  جابجایی یا انتقالهرگونه  -34ماده 

  استفاده از وسایل نظیر  -35مادهVCD ویدئو، تلویزیون، رادیوضبط و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با ،

 پذیر است. ها امکانشده از طرف اداره امور خوابگاهرعایت شرایط تعیین

  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود )از قبیل ایجاد سروصدا،  -36ماده

های مختلف و تلویزیون و ...( ممنوع است. همچنین برگزاری مراسم و جشنازحد صدا رادیو درگیری، بلند نمودن بیش

ها و اخذ فقط با کسب مجوز اداره امور خوابگاهخارج از برنامه امور فرهنگی دانشگاه/دانشکده توسط دانشجویان، 

 . تعهد مبنی بر رعایت شئون اجتماعی و اسالمی مؤثر است

  به اماکن هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرفساکن خوابگاهرفتار و کردار دانشجویان  -37ماده

 باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان نشود.مسکونی مجاور می

  برداری از محیط داخلی منظور حفظ امنیت شئون دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس و فیلمبه -38ماده

از دوربین عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ خوابگاه دانشجویان و استفاده 

 ها ممنوع است. مجوز از اداره امور خوابگاه

  روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از اسراف ویا زیاده -39ماده

های گازی و یا وسایلی که ایمنی زر، گرماساز، اضافه کردن المپوسایلی نظیر کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فری

آوری الزم طورکلی ممنوع بوده و عالوه بر جمعنمودن غذا در داخل اتاق بهاندازند، طبخ یا گرم خوابگاه را به خطر می

ب موکت و ... به سوزی، تخریمربوطه، هزینه مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مرتبط بر آن همچون: آتش

 کننده خواهد بود. عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده



اند هنگام خروج از اتاق تمامی وسایل برقی، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق تبصره: دانشجویان موظف

 خود را خاموش نمایند.

  ها ممنوع مجوز از اداره خوابگاه هرگونه تغییر و یا تعویض قفل، تغییر و جابجایی اموال بدون اخذ -40ماده

 است. 

  منظور وجه اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در صورت بروز مشکل بههیچدانشجو به -41ماده

صورت کتبی و شفاهی به مسئول خوابگاه اعالم نماید. مسئولیت پیگیری از خسارت احتمالی الزم است مراتب را به

ا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ها یاعالم نیازمندیعدم 

 ساکنین اتاق است. 

  دار سکونت در خوابگاه و ارائه آن در مواقع لزوم ضروری است. همراه داشتن کارت عکس -42ماده 

  اخل اتاق دانشجو ندارد و گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی دسرپرستی خوابگاه هیچ -43ماده

 دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود است. 

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست نوبت خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به 

 موضوع رسیدگی شود. 

  اماکن دانشگاهی ازجمله استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی  -44ماده

 خوابگاه ممنوع است. 

  های غیرمجاز، دینگهداری و استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و          سی -45ماده

گردان، کلیه ابزار موسیقی، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و روان

های صادره از سوی شورای انضباطی نامه و دستورالعملممنوع است و با متخلفین بر اساس آئینطورکلی به

 دانشجویان رفتار خواهد شد. 

بایست ابزارآالت موسیقی خود را هنگام ورود تحویل دفتر خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه تبصره: دانشجویان می

 دریافت نمایند.

  ها ضمن هماهنگی با مسئول و با در صورت لزوم و مشاهده موارد مشکوک رئیس اداره خوابگاه -46ماده

شده از طرف دانشگاه/ دانشکده مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد،ساک، کیف، چمدان نماینده معرفیحضور 

 و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند. 

  یک از دانشجویان حق برخورد نامه و مقررات رفتار نماید هیچچه دانشجویی برخالف آئینچنان -47ماده

 وی را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.  لفظی یا فیزیکی با

  تبصره: هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت

 یا مقصرین دانشجو از خوابگاه خواهد شد. مقصر

  مجوز اقامت در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع  -48ماده

تواند لغو گردد، تشخیص عدم صالحیت بر عهده شورای انضباطی یا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه / زمانی می

 دانشکده است.

  نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت ها بر اساس آئینصنفی خوابگاه شورای -49ماده

ها در رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاهدانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت

 نماید. ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت میچارچوب 



  انشجو در خوابگاه: شرایط مالقات بستگان د -50ماده 

 شده تردد در خوابگاه است. : ساعات مالقات حداکثر تا پایان زمان تعیین50-1

دار معتبر و یا شناسنامه ی مرد باید از محارم باشد و کارت شناسایی عکسکننده: در خوابگاه دختران مالقات50-2

تر مربوطه را تکمیل و امضاء نماید، )فرم مربوط خود را به سرپرست نوبت ارائه نماید و فرم مخصوص مالقات و یا دف

کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداری به مالقات

 شود(.

خوابگاه : در خوابگاه دختران، همسر دانشجو متأهل هنگام مالقات الزم است شناسنامه خود را به سرپرست نوبت 50-3

کننده مرد را قبل از وسرپرست نوبت خوابگاه موظف است مشخصات مالقات-کارت شناسایی کافی نیست -ارائه نماید

اعالم به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو )که قبالً در فرم مخصوص قید شده است( تطبیق و در صورت 

 ها گزارش نماید. امور خوابگاه مالقات جلوگیری و مراتب را به رئیس ادارهمغایرت از 

 شده است انجام خواهد شد. : مالقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین منظور تعیین50-4

  ها تعیین و اعالم تناسب فصول و شرایط، توسط اداره خوابگاهساعت سکوت عمومی در خوابگاه به -51ماده

 گردد. می

  ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجاتاز کارکنان، مسئولین خوابگاه ها اعمکلیه ساکنین خوابگاه -52ماده 

باشند و چنانچه فرد یا افرادی خالف آن اقدامی نمایند موارد خالف در مراجع ذیصالح قانونی دانشگاه/ نامه میاین آئین

 دانشکده قابل پیگرد خواهد بود. 

 مراحل اخذ مجوز اقامت در خوابگاه

کیلومتری شهرستان سمنان( متقاضی خوابگاه بایستی نسبت به  30جدیدالورود غیربومی )تا محدوده دانشجویان 

 انجام مراحل ذیل اقدام نمایند.

 نامه از اداره کل آموزش دانشگاه و انتخاب واحد. معرفی 

 نام و ثبت هاي تحويلي از واحد پذيرشتنظيم سند تعهد محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور طبق برگه

 معاونت دانشجويي.

 ها و امضاء فرم تعهد رعایت مقررات و قوانین خوابگاه توسط دانشجو و ارائه تکمیل درخواست و پرسشنامه

 مدارک الزم.

  ثبت نام در پرتال 

  صدور مجوز اقامت در خوابگاه. ) می بایست در پرتال درخواست داده و پس از بررسی در صورت موافقت در

 به اخذ مجوز از اداره خوابگاهها اقدام نمایند(. پرتال نسبت

  دانشجویان دانشکده بهداشت پس از تشکیل پرونده جهت خوابگاه و امکانات رفاهی به دانشکده مذکور معرفی

 گردند. می

 دانشجویان سنوات قبل نسبت به ثبت نام در پرتال نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند 

 بها خوابگاهميزان اجاره

 می باشد:بها خوابگاه دانشجویان مجردی بر مبنای میزان وام مسکن مجردی به شرح ذیل اجاره نرخ



ر
ف

دي
 

ظرفیت 

 اتاق

 هزینه ماهیانه
ف مبلغ به ريال

دي
ر

 

هزینه ماهیانه  ظرفیت اتاق
 مبلغ به ريال

 407000 نفره 6 6 626000 نفره 1 1

 390000 نفره 7 7 582000 نفره 2 2

 350000 نفره 8 8 501000 نفره 3 3

 313000 نفره 9 9 466000 نفره 4 4

 10 437000 نفره 5 5
در مورد اتاقها و سالنهايي كه به واسطه شرايط اضطراري موقتاٌ به 

خوابگاه تبديل مي شوند، چنانچه تعداد دانشجويان در هر اتاق يا 

 نفر باشد . 9سالن بيشتر از 
175000 

 ریال است. 8500000ماهانه مبلغ  94-95 تحصيلیميزان وام مسكن مجردی از سال 

 توجه:نکات قابل

  خالی و پر نمودن تقاضای دانشجو در خوابگاه در شروع هرسال تحصیلی در صورت داشتن ظرفیت مجوز

 . پرتال پس از تائید صادر و تمدید می گردد 

 نمایند )انتقالی، مهمانی، انصراف، اقامت در شهر با دفتر دانشجویانی که به هر علت خوابگاه را ترک می

حساب با دفتر حساب نمایند و مجوز دریافتی را پس از تسویهخوابگاه در اسرع وقت با خوابگاه تسویه

حتی در صورت عدم سکونت  حسابخوابگاه به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند در صورت عدم تسویه

 برابر قابل احتساب است.  10بها خوابگاه تا اجاره

 توانند از وام مسکن که هر نیمسال نمایند میدانشجویان غیربومی که در سطح شهر مبادرت به اجاره منزل می

 گردد استفاده نمایند درخواست از طریق دانشکده مربوطه پیگیری گردد. پرداخت می

   مقاطع تحصیلی کاهش زمان استفاده از خوابگاه با توجه به مدت محدودیت اسکان در خوابگاهبا توجه به

 یافته است . 

 گیرد.ها به دانشجویان میهمان، انتقالی خوابگاه تعلق  نمیبه علت محدودیت ظرفیت خوابگاه 

 از خوابگاه استفاده  زمان تحصیل %50تواند فقط از ها دانشجویان محترم میبا توجه به محدودیت خوابگاه

 تواند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: نماید. دانشجویان واجد شرایط می

 3کارشناسی ارشد:  –نیمسال  5دکتری تخصصی:  –نیمسال  4کارشناسی پیوسته:  –نیمسال  2کاردانی: 

 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند. 7ای دکتری حرفه –نیمسال 

 متأهلين:خوابگاه 

 است.  یدرصد مبلغ وام مسکن متأهل 100حداقل  ینبها خوابگاه متأهلمیزان اجاره

حساب باید توسط دانشجویان بهریال است که 1150000بها متأهلین مستقل و دارای امکانات  مبلغ میزان اجاره -

 صندوق رفاه واریز گردد.

 افزایش است.ابلق %20بها خوابگاه متأهلین تا  با تشخیص معاونت اجاره -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوابگاه خوهران سمنان پرسنل 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 33654175 مسئول خوابگاه خواهران زهرا میرکو خوابگاه بوستان

 33654175 کارشناس خوابگاه میترا طاهریان خوابگاه بوستان

 33654175 کارشناس خوابگاه  فرحناز قوشچیان خوابگاه بوستان

 33654175 متصدی خوابگاه  بدری افضلی  خوابگاه بوستان

 33654204 کارشناس خوابگاه صدیقه یزدی نژاد خوابگاه گلستان

 33654204 متصدی خوابگاه محبوبه رستمیان خوابگاه گلستان

 33654204 متصدی خوابگاه  شهناز عسگری خوابگاه گلستان



 

 

 پرسنل خوابگاه برادران سمنان 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 33328230 مسئول خوابگاه برادران  احمد ترکیان خوابگاه اندیشه

 33328230 متصدی خوابگاه  سید عباس موسویان خوابگاه اندیشه

 33328230 متصدی خوابگاه  مهدی سلطانی خوابگاه اندیشه

 پرسنل خوابگاه دختران  کوثر دامغان : 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

   صدیقه قدمی کوثر 

   طیبه ربیع زاده  کوثر

   صدیقه فالحتی نژاد کوثر 

 

 دامغان  1خوابگاه پسران قدس 

 دامغان  2خوابگاه پسران قدس 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 -ناظم–مسئول خوابگاه  سعید مظاهری زاده  2قدس 

 سرایدار 

35235118 

             

 

 پانسيون پسرانه رفاه آرادان    

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 34544841 مسئول پانسیون مرتضی نادری رفاه

 پانسيون دخترانه سپيد آرادان                

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 34544917 مسئول پانسیون فرزانه نظری سپید



 34544917 ناظمه منصوره نادری فر سپید

 34544917 ناطمه  کاشانی سپید

 

            

 خوابگاه سرخه  

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 33614944 امور دانشجویی خوابگاه سید عباس آقاپور سالمت 

 33614944 ناظم  خانیمحمد مراد  سالمت

 33614944 ناظم  مجید رومه ای  سالمت

 33614944 ناظم امیر ایرانبخش  سالمت

 

 

دانشگاه ، معاونت دانشجوئی و فرهنگی مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتی جهت بهینه در راستای اهداف            

حداقل نیازهای اولیه برای تمامی دانشجویان نموده است تدارک و ارتقاء محیطی سالم سازی فضای زندگی و تأمین 

دانشجویی می باشد و اهداف ذیل را مأموریت خود  جهت افزایش و بهبود فعالیتهای ذهنی دانشجویان از امور مهم

 انتخاب نموده است . 

بهداشت، ایاب و ذهاب ، کمک هزینه تحصیلی، وامهای تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند غذا،  -

 مختلف ، بیمه برای فارغ نمودن ذهن دانشجویان از درگیریهای مربوطه 

 فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل یا به حداکثر رساندن رفاه از طریق برنامه های راهبردی  -

شجویان از طریق کمک به کاریابی افزایش حس مسئولیت پذیری و توسعه مهارتهای شغلی و مشارکت دان -

 دانشجویان

تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم گیریها و امور جاری از طریق تشکیل شورای صنفی و ارتباط مستقیم با  -

 کلیه دانشجویان

در  ایجاد تسهیالت الزم جهت برآوردن قسمتی از نیازهای فرهنگی و علمی بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه -

 کلیه خوابگاههای دانشگاه

 مديريت امور دانشجويي



 اداره تغذيه

 وظايف اداره تغذيه دانشجويان

  هماهنگی و نظارت بر تحویل کارت تغذیه بدون تماس دانشجویان جهت رزرو غذا که قیمت هر وعده غذا )ناهار

 می باشد. ریال 5500صبحانه   ریال9500و شام( 

 بدون تماس هایسیستم اتوماسیون تغذیه وکارتآموزشجهتهماهنگی 

 .تدوین برنامه غذایی هفتگی و فصلی با مشارکت شورای صنفی دانشجویان 

 .نظارت بر امور تغذیه دانشجویان در سلف سرویس های دانشگاه که توسط پیمانکار به عمل می آید 

 آموزش بهداشت مواد غذایی به کارکنان آشپزخانه در حین فرآیند طبخ و توزیع غذا 

 جرای امور مربوط به سلف سرویس های دانشجویی دانشگاه نظارت عالیه بر حسن ا 

 نظارت عالیه بر بهداشت سلف سرویس های دانشکده های تابعه دانشگاه 

 نظارت عالیه برارائه در خواست جهت تامین مواد غذایی و تجهیزات سلف سرویس ها 

 تهیه گزارش و ارائه راه حل های مناسب در زمینه تغذیه 

 ظور بررسی مسائل تغذیه شرکت در جلسات به من 

 نظارت عالیه بر پخت ، توزیع ، کمیت و کیفیت غذای طبخ شده دانشجویان بر اساس جدول برنامه غذایی 

 نظارت عالیه برعملکرد پیمانکارسلف سرویس های دانشجویی دانشگاه طبق قرارداد 

 شرکت در جلسات مناقصه و مزایده مربوط به تهیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

 نظارت عالیه بر قرار داد سرویس و نگهداری  و عملکرد پیمانکار سیستم اتوماسیون تغذیه 

  مکاتبه و هماهنگی با آموزش دانشگاه و شرکت جهان گستر جهت صدور و نحوه توزیع کارت های دانشجویی

 چند منظوره  )تغذیه(هوشمند   

 هت ارتقای سطح اطالعات علمی و تغذیه ای شرکت در همایش ، کارگاه ، باز آموزی و کنگره های تغذیه ج 

 ارائه آمارهای مورد نیاز به مدیریت  دانشجویی 

  نظارت عالیه بر اسناد پرداختی پیمانکار در واحدها 

 نظارت بر نظر سنجی دانشجویان توسط واحد های تابعه 

 نظارت عالیه بر نگهداری مواد اولیه در انبار و سرد خانه ها 

 ی غذایی در برگزاری اردو های پیش دانشگاهی ،مراسم مذهبی ،اردو های علمی ، زیارتی همکاری و برنامه ریز

 و سیاحتی ، اردوهای ورزشی،سمینار های دانشجویی وجشن دانش آموختگی در طول سال

 مطالعه و برنامه ریزی آموزش تغذیه صحیح  به مصرف کنندگان 

  ومتاهل در صورت لزومنظارت ومشاوره تغذیه و رژیم درمانی دانشجویان مجرد 

 نحوه استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه



 شود که باید تا پایان دوره کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام یک کارت دانشجویی) تغذیه( بدون تماس داده می

 تحصیالت در حفظ و نگهداری آن بکوشند .

صادر و در زمان ثبت نام به دانشجو کارت دانشجویی هوشمند چند منظوره توسط میریت آموزشی دانشگاه – 1

 تحویل داده می شود.

صدور کارت مجدد مستلزم هزینه و تسویه حساب با واحد ها می باشد لذا در حفظ آن کوشا باشید و در صورت   – 2

 مفقود شدن حتما در اسرع وقت به آموزش اطالع دهید.

  ای تعیین شده به طرق ذیل عمل نماید:هبرای افزایش اعتبار باید هر شخص با توجه به نیاز و گروه 

 )از طریق پوز بانکی که در اطاق اپراتور تغذیه وجود دارد و تحویل برگه واریزی به اپراتور  الف

 سیستم در مجتمع آموزشی .

  ب( از طریق اینترنت 

 شارژ اينترنتي:

 وارد شدن به اینترنت -16

 سیستم اتوما سیون تغذیه -خدمات  اینتر نتی  - یا پورتال دانشگاه food.semums.ac.irورود به سایت  -17

 وارد کردن شماره کارت بعنوان نام کاربر  -18

 وارد کردن رمز  که از اپراتور گرفته اید ) رمز اولیه کارت ها صفر یا یک است(. -19

 وارد کردن کد امنیتی  -20

 کلیک کردن بر روی قسمت افزایش اعتبار -21

 ریالوارد کردن مبلغ واریزی در قسمت مربوطه به  -22

 تائید مبلغ یاد داشت شده  -23

 کلیک بر روی قسمت پرداخت) دروازه اینترنتی بانک ملت ، ملی و تجارت باز می شود(. -24

 رقمی کارت های عابر بانک در قسمت مربوطه 16وارد کردن شماره   -25

 وارد کردن رمز اینترنتی  که از عابر بانک گرفته اید. -26

 (cvv2وارد کردن رمز دوم کارت) - -27

 ن حروف تصویروارد کرد -28

 کلیک بر روی دکمه پرداخت -29

 تائید تراکنش مالی -30

 نكات قابل توجه : 

 از انجام تراکنش مالی به قسمت صفحه رزرو غذا مراجعه و مبلغ واریزی را چک نمائيد. بعد  -الف 

قبل از انجام افزایش اعتبار اینترنتی الزم است که کارت عابر بانک خود را به بانک مورد نظر برده و یا از طریق عابر بانک های  -ب 

 ( و تاریخ انقضای کارت را گرفته باشيد.cvv2موجود رمز اینترنتی ، رمز دوم کارت ) 

 برای رزرو غذا باید: 



 باشد(.) این مرحله بعداز افزایش اعتبار می استفاده گرددهاي رزرو به شرح ذيل از دستگاه – 1

 .الف ( ابتدا کارت تغذیه را جلوی دستگاه رزروقرار دهید 

  ب ( بعد از نگهداری کارت در جلوی دستگاه رزرو اطالعات شما به همراه جدول خرید هفته بعد که

صفحه نمایش دستگاه نمایان باشد بر روی ناهار و شام( می -صبحانه شامل ایام هفته و وعده )

 گردد. )چشمک زن = قابل خرید(می

  ج ( ابتدا باید به این نکته توجه نمود که طبق جدول درج شده تنها مجاز به خرید در سلف تعیین شده

و قبل از خرید باید سلف مورد نظر را انتخاب نمایید و در صورتیکه در یک سلف اجازه خرید نداشته 

 ر مجاز است بر روی صفحه نمایش مشاهده خواهد شد.باشید پیغام سلف غی

 ( حال نوع غذا را )خواهید رزرو کنید، کلید همان وعده را ( انتخاب سپس وعده  غذایی را که می1د

(( صفر خارج شده و به عدد تبدیل 0فشار دهید و در جدولی که روشن شده آن وعده از حالت ))

 کند.می شخصگردد که عدد ثبت شده شماره سلف را ممی

 .ه( بعد از تکمیل کلیه خریدهای خود برای هفته آینده ، کلید تایید را فشار دهید 

 بعد یا سه هفته بعد را  و( چنانچه خواسته باشید برای هفته دوم و سوم خرید نمائید کلید دو هفته

 فشار دهید و طبق بند باالتر ادامه دهید.

 

 دهد و شما ای را که در آن هستید نشان میاطالعات هفته ح( چنانچه کلید هفته جاری را فشار دهید

اید در ضمن هایی غذا رزرو کردههایی و چه سلفنمائید که برای چه روزهایی و چه وعدهمشاهده می

 شوند.مشخص می× های مصرف شده با عالمت ژتون

 هفته بعد را فشار  ط ( جهت اطالع از موجودی خود بعد از نگهداری کارت در جلوی دستگاه کلید یک

 دهید، مقدار موجودی کارت بر روی صفحه ، نمایش داده خواهد شد.

  ی ( در صورتی که موجودی شما کم باشد یا پیغام کارت نامعتبر مشاهده شد به اپراتور مراجعه

 نمائید.

 مورد های ک ( برای پس دادن غذای رزرو شده ، مجدداً کارت را جلوی دستگاه نگه دارید و کلید وعده

 یابد و سپس کلید تائید را فشار دهید.دهید، آن وعده ها از عدد به صفر تغییر مینظر را فشار 

 بایست از هفته قبل و در تمام ساعات  ایام شنبه ، یک شنبه ، ل ( نسبت به رزرو  کل غذای هر هفته می

هفته جاری دانشجو می ( اقدام گردد در ضمن در ظهر 59/11دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه )تا ساعت 

 ظهر برای دوروز بعد  ، غذارا رزرو و یا پس دهد. 59/11ساعت تواند تا 

 

 باشد(.) این مرحله بعد از افزایش اعتبار می باشدرزرو غذا از طريق اينترنت بشرح ذيل مي – 2

 الف( مراجعه حضوری به اپراتور سیستم اتوماسیون تغذیه جهت گرفتن رمز اینترنتی .

 وارد شدن به اینترنت جهت رزروب ( 

 Mozillaیا   Explorerج (  استفاده از موتور جستجوگر اکسپلورر 



 food.semums.ac.irد ( ورود به این  آدرس  

 ه ( وارد کردن شماره کارت بعنوان نام کاربر      

 ست(.و( وارد کردن رمز  که از اپراتور گرفته اید ) رمز اولیه کارت ها صفر یا یک ا     

 ز( وارد کردن کد امنیتی                  

 ح (کلیک کردن بر روی قسمت رزرو غذا                         

 ح ( انتخاب سلف مورد نظرو مجاز طبق  جدول.

 ط ( رزرو غذای هفته بعد ، دوهفته وسه هفته بعد از آن در صورت تمایل.

 ی ( تائید رزرو غذا

 ک ( خروج از سیستم 

 )) در زمان تغییر ورژن نرم افزار ممکن است در مدت زمان کوتاهی این لینک غیر فعال گردد.(( 

 

 

 

 

 

 گروه ، محل افزايش اعتبار و سلف هاي مجاز براي انتخاب غذاجدول

ف
ردي

 

هايي كه سلف محل افزايش اعتبار نام گروه

توان براي ناهار مي

 انتخاب نمود

هايي كه سلف

  توان براي شاممي

 انتخاب نمود

دانشجوی پسر  1

 خوابگاه اندیشه

اینترنت و سلف سرویس 

 مجتمع آموزشی

 دو وسهیک 

دانشجوی دختر  2

خوابگاه بوستان و 

 گلستان

اینترنت وسلف سرویس 

 مجتمع آموزشی

 یک یک و سه



دانشجوی متاهل و  3

مجرد خوابگاه ستاد 

 معاونین

 اینترنت و سلف سرویس

 مجتمع آموزشی

 چهار یک و سه 

دانشجوی غیر  4

 خوابگاهی

 اینترنت وسلف سرویس

 مجتمع آموزشی

 ------- یک و سه

دانشجوی دختر  5

پانسیون   علم  و 

 صنعت

اینترنت و سلف سرویس  

 مجتمع آموزشی

 شش یک  و سه 

دانشجویان خوابگاه  6

 سرخه برادران

اینترنت و سلف سرویس  

 مجتمع آموزشی

 پنج یک و پنج

دانشجویان سرخه  7

خوابگاه خواهران 

 مجتمع

اینترنت و سلف سرویس  

 مجتمع آموزشی

 یک یک و شش

8 

 

دانشجوی پسر 

 خوابگاه 

 دامغان

 ده نه اینترنت 

9 

 

دانشجوی دختر       

 خوابگاه دامغان

 نه               نه اینترنت 

دانشجوی غیر  10

 خوابگاهی دامغان

 ------- نه اینترنت 

دانشجوی پسر  11

 خوابگاه 

 آرادان

 سیزده دوازده            اینترنت  

دانشجوی دختر  12

 خوابگاه 

 چهارده دوازده  اینترنت 



 آرادان

دانشجوی غیر  13

 خوابگاهی آرادان

 ------- دوازده اینترنت  

 

 جدول نام و مكان هاي توزيع غذا

 نام و محل سلف سرويس يا توزيع غذا                            شماره سلف رديف

سلف سرویس مرکزی در مجتمع آموزشی سمنان                      سلف شماره یک 1

 جاده دامغان ( 4)کیلو متر  

                  محل توزیع غذا در خوابگاه اندیشه                                                 سلف شماره دو 2

 شهریور سمنان( 17)بلوار 

سرویس دانشکده توزیع غذا درسلفمحل             سلف شماره سه 3

 شهریور سمنان(17دندانپزشکی )بلوار 

محل توزیع غذا در خوابگاه ستاد معاونین                                      شماره چهارسلف  4

 ) بلوار بسیج سمنان (

 محل توزیع غذا درخوابگاه سرخه سلف شماره پنج 5

 محل توزیع غذا در دانشکده  سرخه  سلف شماره شش 6

 محل توزیع غذا در پانسیون علم وصنعت  سلف شماره هفت 7

 سرویس مرکزی دانشکده دامغانسلف سلف شماره نه 8

 محل توزیع غذا در خوابگاه  برادران دامغان شماره  دهسلف  9

 سرویس مرکزی دانشکده آرادانسلف سلف شماره دوازده  10

 محل توزیع غذا در خوابگاه  برادران آرادان شماره سیزدهسلف  11

 محل توزیع غذا در خوابگاه  خواهران آرادان سلف شماره چهارده  12

 



 

 

 

 کارکنان اداره تغذیه : 

 

 نام و نام خانوادگی                   عنوان                                                              

   در سمنان اداره تغذیه  دانشگاه                          معاونت دانشجویی فرهنگی  رئیسسعید گلچین                

44102102333                                            

    در سمنان حمد زاهدی         اپراتور سیستم اتوماسیون تغذیه سلف سرویس مجتمع       معاونت دانشجویی فرهنگیا

 02333654198  

مبینا قوچانی         کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده سرخه                     سرخه                      

02333614776      

علی اکبر مجد            کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده دامغان                 دامغان                       

02335220145     

مرتضی نادری            کارشناس سیستم اتوماسیون تغذیه دانشکده آرادن                آرادان                      

02334544841                

  

 

  

 

 هااداره رفاه واحد وام

دانشجویی، دارا شرط دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون های صندوق به دانشجویان متقاضی به(: وام1ماده ) 

نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی  بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت

 )دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم( قابل پرداخت است.

 شود.گونه وامی پرداخت نمیتبصره: به دانشجویانی که فاقد کد مرکزی باشند هیچ



 ( قبل اخذ سند تعهد محضری شماره یک ممنوع است.3ماده )(: اعطای هرگونه وام و تسهیالت )خوابگاه و غیره 

 ( بازپرداخت کلیه وام4ماده :)گردد( به دانشجویان گروه پزشکی واجد های پرداختی )شامل ودیعه مسکن نمی

 شود.ت از تحصیل موکول میبگیر ... به بعد از فراغشرایط اعم از روزانه، شبانه، حقوق

 ( دانشجویانی که به هر دلیل از وام5ماده :)اند ولی های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده

صورت یکجا به صندوق رفاه بازپرداخت پرداخت وام به آنان ممنوع بوده، مکلف هستند مبالغ دریافتی را به

ین دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به پرداخت نماید. بدیهی است، ادامه پرداخت وام به ا

 های یادشده است.کامل وام

 ( پرداخت هرگونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان 7ماده :)

 است.

ی دریافت شده در سررسید مقرر هاتبصره: این قبیل دانشجویان بایستی بدهی قبلی خود را بر اساس تقسیط و فیش

پرداخت نمایند و یا در صورت تمایل بدهی خود را موکول به اتمام مقطع جدید نمایند که برای موکول کردن اقدامات 

 مشروحه ذیل الزامی است:

  دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جدید از امور آموزشی  دانشگاه  –الف 

  نمونه فرم از واحد رفاه تهیه شود(  تحویل تعهد محضری جهت مقطع جدید ) –ب 

  گواهی اشتغال و کپی تعهد محضری بانضمام درخواست جهت موکول شدن بدهی مقطع قبلی به  –ج

 صندوق رفاه دانشجویان تهران ارسال گردد. ) اصل تعهد محضری تحویل واحد رفاه شود(

 ( پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ض8ماده :) وابط بالمانع است و دانشجوی میهمان

 بایست از طریق دانشگاه مقیم )اصلی( درخواست وام نمایند.می

 ( وام تحصیلی و ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه9ماده :) نامه تشویق ها )طبق شیوه

در صورت  15/5/80مورخ  11969/31های علوم پزشکی ابالغی طی نامه شماره دانشجویانی دانشگاه

 افزایش است(.درخواست به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان حداکثر تا سه برابر قابل

 



 وام تحصيلی و مسكن:

 ( وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 10ماده :)000/000/3ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه  000/300/1 

 .ریال

 3گیرد )حداکثر تا ریال حق اوالد تعلق می 400/000: به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 1تبصره 

 فرزند(.

: دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل 2تبصره 

 مند شوند.ند از حق اوالد نیز بهرهتواندارند، با اسناد و مدارک قانونی می

 ( وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 13ماده :)000/600/2ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه  000/250/1 

 است.ریال 

 ( وام مسکن صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه14ماده :) های

ارائه نمایند با رعایت  )رسمی ودارای کد رهگیری(نامه مورد تأییدو اجارهدانشجویی سکونت نداشته باشند 

 گردد.سایر ضوابط پرداخت می

توانند در هر نیمسال تحصیلی و دو ماه در تابستان وام تحصیلی و مسکن تبصره: دانشجویان واجد شرایط روزانه می

 در صورت وجود اعتبارات الزم دریافت نمایند.

 ( مدت 17ماده :)های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر استفاده از وام

 است:

 نیمسال تحصیلی 4حداکثر  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته: -*

 نیمسال تحصیلی 8حداکثر                         دوره کارشناسی پیوسته: -*

 نیمسال تحصیلی 14حداکثر                          دوره دکترای عمومی:-*

: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان شبانه و دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که ماده فوق به 1تبصره 

 ها اشاره نشده، ممنوع است.آن

مذکور جزء دوره مندرج در ای از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت : چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره2تبصره 

 تواند استفاده نماید.محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می 17ماده 

 : پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع می باشد .  3تبصره 

 ( پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و18ماده :)  با

 هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.کنندگان کمکدریافت

 ها با رعایت ضوابط مربوطه بالمانع است.پرداخت سایر وام

 گیرد.کارمزد تعلق می %4های تحصیلی و مسکن (: به وام19ماده )



 

 

 وام بنيادعلوی :

 دستور العمل اجرایی استفاده از تسهيالت اعطایی

 از دانشجویان محروم مستعد و متعهدبنياد علوی در حمایت 

 کلیات -فصل اول

 (: تعریف: اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل به شرح زیر می باشد:1ماده)

 وزارت: وزارت بهئاشت درملن و آموزش پزشکی -

 بنیاد: بنیاد علوی -

 صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -

 گاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالیدانشگاه: دانش -

دانشجویان: دانشجویان دوره روزانه و شبانه شاغل به تحصیل در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی  -

 }به استثناء پردیس خودگردان )بین الملل({

 معاونت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی -

 چه امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوینرم افزار: نرم افزار سیستم یکپار -

 وام: وام بنیاد علوی -

(: وام دانشجویان متقاضی، مروط به دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت 2ماده)

 نیاز مالی و دو شرط ذیل قابل پرداخت است.

 به باال( 5ت باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ) ضریب محرومی .3

  در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 14معدل  .4

وام به دانشجویی تعلق می گیرد که تمتمی شرایط یک و دو باال را داشته باشد به همراه یکی از شرایط ماده  -1تبصره 
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 نرم افزار مجاز می باشد.(: اعطای وام تنها پس از اخذ نامه کسر حقوق از ضامن دانشجو و اسکن آن در 3ماده)

جهت ضمانت وام بنیاد نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته دستگاههی دولتی  -2تبصره

 پذیرفته می شود.

 در نامه کسر از حقوق به عنوان تضمین می بایست، عنوان نامه به بنیاد علوی زده شود. -3تبصره

 ائید معاونت دانشگاه معتبر خواهد بود.(: در خواست وام با ت4ماده )



(: پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بالمانع است، دانشجویان میهمان نیز باید از 5ماده )

 طریق دانشگاه مبداء در خواست وام نمایند.

اند، ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده، (: دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی استفاده نموده 6ماده )

 مکلف هستند مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به امور رفاهی دانشجویان بنیاد علوی باز پرداخت نمایند.

 اد علویشرایط وام بنی  -فصل دوم

در اولویت  (2(: دانشجویان حائز یکی از شرایط ذیل با تایید مراجع ذیربط به همراه تمامی شرایط ماده )7ماده )

 دریافت وام بنیاد علوی می باشند.

 نفران اول تا سوم مسابقات قرانی دانشگاههای کشور -

 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی -

 بسیجی فعال با تائید ارگانهی ذیربط -

 ماه حضور در جبهه( 6رزمنده) حداقل  -

 ماه حضور در جبهه 6همسر و فرزند رزمنده با حداقل  -

 آزاده -

 همسر و فرزند آزاده -

 جانبازی( %50جانباز )حداقل  -

 جانبازی %50همسر و فرزند جانباز با  -

 همسر و فرزند شهید -

 موارد خاص با تلئید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی -

ط را در نرم (: دانشگاهها می بایست، ضمن رعایت ضوابط مندرج در فصل اول، لیست دانشجویان واجد شرای8ماده )

 افزار صندوق ایجاد و کل لیست را در یک نسخه چاپ و به انضمام نامه پوششی ارجاع و ارسال نمایتد.

 علوی دمبلغ وام و مدت زمان استفاده از وام بنیا -فصل سوم

 (: مبلغ وام تحصیلی:9ماده )

 ریال 000/000/6دانشجویان مجرد هر ترم 

 یالر 000/000/8دانشجویان متاهل هر ترم 

 (: مدت استفاده از وام برای دانشجویان براساس مقطع تحصیلی به شرح ذیا می باشد:10ماده )

 نیمسال تحصیلی 4مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  -

 نیمسال تحصیلی 8مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر  -

 نیمسال تحصیلی 14مقطع دکترای حرفه ای حداکثر  -



 نیمسال تحصیلی 8خصصی وتخصص حداکثر دکترای ت -

 

 باز پرداخت -فصل چهارم

(: بازپرداخت وام بنیاد علوی شش ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط )حداکثر تعداد اقساط برای 11ماده )

 کلیه دانش آموختگان بیست قسط و حداقل هر قسط یک میلیون ریال ( می باشد.

پرداخت دانشجویانی که در مفاطع باالتر پذیرفته می شوند مطابق دستورالعمل نحوه : در خصوص باز 4تبصره 

 بازپرداخت تسهیالت اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عمل خواهد شد.

ک تحصیل (: امور دانشجویی دانشگاه می بایست هرگونه تغییر در وضعیت دانشجو اعم از اخراجی، تر12ماده )

انصرافی، انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیل  را با رعایت ضوابط پداخت و در قالب فرم های میزان بدهی در نرم افزار 

ثبت نماید. الزم به ذکر است اگر دانشجو در سال های متفاوت در یک دانشگاه میهمان بود مقاطع میهمانی جداگانه ایجاد 

ته در یک مقطع در چند دانشگاه بوده باشد بایستی قبل از صدور فرم میزان بدهی، و اعالم گردد. چنانچه دانش آموخ

 پیگیری الزم در زمینه تکمیل پایان تحصیل آن مقطع توسط دانشگاه صورت پذیرد.

(: اقالم اطالعاتی در فرم مربوط به نامه کسر از حقوق/ آدرس پستی، تلفن ثابت و همراه و در صورت وجود 13ماده )

لکترونیکی ضامن در پرونده دانشجویان تکمیل گردد، نامه کسر از حقوق و فرم میزان بدهی در نرم افزار اسکن آدرس ا

 گردد.

(: اگر دانشجو در مقاطع یکسان دو پرونده در یک دانشگاه داشته باشد) مثال پرونده انتقالی و فارغ التحصیلی 14ماده )

 ه اطالعات پرداختی در جمع آوری اطالعات جمع می گردد.در یک دانشگاه( در زمان ثبت پایان تحصیل کلی

 قابل اجراست. 20/8/94و از تاریخ  تبصره تنظیم 4ماده و  14فصل و  4این دستور العمل مشتمل بر 

 

 وام ضروری:

 ( وام ضروری به دانشجویان دوره20ماده :) های روزانه که درنتیجه رویدادهای مواجه با مشکل مالی

ماه یک نوبت به شرح ذیل وام ضروری  12یک سال از شروع تحصیل و رعایت فاصله  شوند، پس ازمی

 شود.پرداخت می

 ریال  000/000/6مبلغ                             مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته -

 ریال  000/000/6مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته     مبلغ  -

 ریال 6./000/000مبلغ                                                         مقطع دکتری عمومی -             



  ریال 000/000/10و تخصص )دستیاران( مبلغ  (PHD)مقاطع  دکتری تخصصی  - 

 ( به دانشجویان واجد شرایط زیر30ماده :)ریال  2000000تا دو برابر مبلغ پایه)  20؛عالوه بروام ضروری ماده

 گردد.(  پرداخت می

 های کشوردانشگاه وپژوهشی نفرات اول تا سوم )تیمی و انفرادی( المپیاد ورزشی 

 المللی و جهانی دانشجویینفرات اول تا سوم )تیمی و انفرادی( مسابقات ورزشی بین 

 های کشورنفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه 

 المللینفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین 

 های علوم پزشکی کشورنفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی  و علوم پایه دانشگاه 

 

 های ها، دانشکدهدیده در بالیای طبیعی )سیل، زلزله و ...( که در یکی از دانشگاهدانشجویان حادثه

 ها در زلزله خسارت دیده باشند.خانواده آنعلوم پزشکی مشغول به تحصیل بوده و خود یا 

 دیده در سوانح و تصادفات.دانشجویان حادثه 

 های خاص و پرهزینه.دانشجویان مبتال به بیماری 

 باشند یک نوبت وام ضروری به میزان دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات می

 گردد .  ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می 000/000/7

 ( به وام31ماده :) گیرد. کارمزد تعلق می %4های ضروری 

 

 ودیعه مسكن: 

 ( ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل32ماده :) های که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه روزانه

دارای کد رهگیری ارائه نمایند، بعد از  –نامه مورد تأیید و رسمی دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره

 گیرد.بار در طول تحصیل تعلق   میگذشت حداقل یک نیمسال از شروع تحصیل و فقط برای یک

 ( به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه33ماده :)شرط داشتن میانگین معدل حداقل ای به

 گردد.ودیعه مسکن پرداخت می 12

 گردد.ودیعه مسکن پرداخت می 12شرط داشتن میانگین معدل حداقل ای بهدکتری حرفه 

 ( به دستیاران تخصصی و 34ماده :)PHD  و کارشناسی ارشد بالفاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن

 گردد.پرداخت می

 ( ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی حداکثر 35ماده :)

ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی )کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و 000/000/90

 ریال است. 000/000/120دستیاران تخصصی( 

 ( به ودیعه مسکن پرداختی 36ماده :)گیرد.کارمزد تعلق می %4 

 ( مبلغ پیش38ماده :)نامه و بازدید در برگ جارهپرداخت و تاریخ قرارداد تمدید شده و مدت اجاره با توجه به ا

 رؤیت از محل اسکان دانشجو و رایانه ثبت گردد.

 نامه نخواهد بود.پرداخت مندرج در اجاره: وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش1تبصره 



 گیرد.اند ودیعه مسکن تعلق نمیبها پرداخت ننمودهپرداخت اجاره پیش : به دانشجویان که وجهی بابت2تبصره 

 گیرد.که زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می: درصورتی3تبصره 

 ( به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می39ماده :)گیرد.نمایند ودیعه مسکن تعلق نمی 

 ( دانشجویانی که متارکه می40ماده :)باشند.نمایند ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی  می 

 گیرد.(: به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی42ه )ماد 

 ( منزل اجاره43ماده :)ای محل تحصیل که قابل تردد بایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیهای می

 هستند باشند.

 ( دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده44ماده :)ن التحصیل شده و یا مدت اجاره آنااند، چنانچه فارغ

 نمایند باید میزان ودیعه دریافتی را عیناً واریز نمایند.ای را تخلیه میاجارهیافته و منزل پایان

 

 : ودیعه مسکن نخبگان
 

*هدف :به منظور حمایت ازنخبگان و استعداد های برتر؛حائزین مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیادبا 

 قرض الحسنه می نماید.همکاری صندوق اقدام به اعطای ویعه مسکن به صورت 

*این وام به نخبگان دارای معرفی نامه از بنیاد که ساکن خوابگاه نباشندوبه شرط اجاره مسکن پرداخت می 

 شود..

 ***میزان و شرایط پراخت وام 

 *دانشجوی واجد شرایط با معرفی نامه رسمی از صندوق به معاونت معرفی می گردد.

 معرفی بنیاد می باشد. *مبلغ ودیعه مسکن بر اساس تشخیص و

*دانشجوی نخبه فاقدخوابگاه که مسکن اجاره ای در اختیار دارد؛می توانداز وام بیمه مسکن نخبگان فقط یک 

 بار در طول تحصیل استفاده نماید.

 *منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل باشد.

لغ ودیعه مسکن مندرج در اجاره نامه *ویعه مسکن پرداختی تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده و باید مب

 معادل سقف وام ودیعه مسکن یا بیشتر از ان باشد.

 *دریافت همزمان وام وودیعه مسکن نخبگان وسایر وام های صندوق بال مانع است./

 

 وام بيمه:

 ( دانشجویان در صورتی که فاقد هر گونه پوشش بیمه سالمت هستند می توانند با مراجعه به 47ماده  :)

 سامانه اینترنتی سازمان بیمه سالمت به آدرس

  ( salamat.ir WWW.bime  . به صورت رایگان ثبت نام نمائید و از مزایای بیمه پایه بهره مند گردند ) 

 

http://www.bime/
http://www.bime/


 

 

 

 

 

  تعاریف -1ماده 

 الف( دانشجوی ممتاز باید حائز یکی از شرایط زیر باشد:

 کشور.های اول تا سوم کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش ( برگزیدگان رتبه1-الف 

 برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی با 2-الف )

معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، دارو سازی و 

 دندانپزشکی 

 

 های علمی و صنعتی ایران.( برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تأیید سازمان پژوهش3-الف 

  دارندگان مدال المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت  4الف ) 

  مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری 5الف )

 وزارت بر اساس ضوابط مربوطه .

 ارمزد کسر می گردد .% ک 4تبصره : از سرانه وام تحصیلی و ضروری میزان  -

 نامه تشویق  ب( دانشجوی نمونه: دانشجوی نمونه کشوری، دانشجویی است که )طبق شیوه

توسط ستاد  15/5/80مورخ  11969/11های علوم پزشکی ابالغیه طی نامه شماره دانشجویان دانشگاه

تخاب و نامه مذکور( انصورت کشوری )موضوع آیینتشویق دانشجوی نمونه وزارت متبوع به

 شود.هرساله معرفی می

  گیرندگانشرایط عمومی و آموزشی وام -2ماده 

 ها.ل دستورالعمل اجرایی استفاده از وامالف( مطابق با فصل او 

 توانند درخواست وام نمایند.ب( دانشجویان ممتاز بعد از یک نیمسال تحصیلی می 

  دانشجویان ممتاز ضروری است.در زمان ارائه درخواست وام برای  17ج( داشتن معدل 

  مبلغ و نوع و نحوه پرداخت تسهیالت رفاهی -3ماده 

 الف( وام تحصيلی: 

 گیرد.وام تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می 

 ب( وام ضروری:

 گیرد.وام ضروری سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط تعلق می 

منظور دستورالعمل اعطای تسهيالت رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه به

های تحصيلی و معيشتی دانشجویان ممتاز و بخشی از هزینهکمک به تأمين 

 نمونه این دستورالعمل به شرح مواد زیر تدوین گردیده است:



  کارمزد کسر می گردد . 4وام تحصیلی و ضروری میزان تبصره : از سرانه % 

 

 

 دستورالعمل اعطای کمک خاص به دانشجویان

های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که در اثر بالیای طبیعی )سیل، منظور کمک به تأمین بخشی از هزینهبه       

باشند، این دستورالعمل گردند و یا حائز شرایط خاص میزلزله و ...( حادثه و بیماری دچار خسارت و مشکالتی می

 تدوین گردیده است.

  کمک خاص تعریف دانشجوی واجد شرایط -1ماده 

 گیرد.کمک مذکور به دانشجویان حائز شرایط زیر تعلق می

 دیده در بالیای طبیعی )سیل، زلزله و ...(الف( دانشجویان حادثه

 دیده در سوانح و تصادفاتب( دانشجویان حادثه

 های خاص و پرهزینهج( دانشجویان مبتالبه بیماری

 دانشجویاند( سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه 

  هزینهمیزان کمک -2ماده 

 گیرد.ریال کمک بالعوض تعلق می5000000الذکر یک نوبت حداکثر به میزان به دانشجویان فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مند کردن اجرای قانون بودجه کل کشور مبنی بر پرداخت وام شهریه به دانشجویانی منظور فراهم آوردن و نظامبه     

 باشند این دستورالعمل تدوین گردیده است.که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه می

های مورد تأیید وزارت در همه مقاطع پذیرفته سراسری سامان سنجش و آزموندانشجویانی که در آزمون  -1ماده 

باشند در چارچوب این دستورالعمل از مزایای مربوطه شوند و برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه میشده یا می

خوابگاه موظف به گردند. و مجاز به استفاده از سایرتسهیالت صندوق نمی باشد و در صورت استفاده از مند میبهره

 پرداخت نقدی می باشند .

  گیرندگانشرایط عمومی وام -2ماده 

 دارا بودن اولویت نیاز مالی -1-2

 با ضامن معتبر قبل از دریافت وام سپردن تعهد محضری -2-2

  شرایط آموزشی -3ماده 

 وقت(شجوی تمامعنوان داننام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی )بهثبت -2-3

 تواند درخواست وام نماید.دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می -3-3

 وام شهریه:

  های هر مقطع به شرح ذیل است: تناسب شهریه و هزینهاعطا بهمبلغ وام ) سقف وام قابل -4ماده 

 1-4-  هر ریال در چهار نوبت 000/000/10دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ ،

 ریال. 000/500/2مبلغ نوبت حداکثر 

 2-4-  ریال در هشت نوبت  هر نوبت، حداکثر  000/000/56دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته مبلغ

 ریال. 000/000/7مبلغ 

 2تبصره « ر»دستورالعمل نحوه پرداخت وام )شهریه( به دانشجویان از محل بند 

قانون بودجه سال  2تبصره  11بند « ج»کل کشور و جزء  1384قانون بودجه سال 

ر:کل کشو 1385  



 3-4-  ریال در چهار نوبت هر  100000000دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته تا مبلغ

 ریال   25000000نوبت حداکثر مبلغ 

 4-4-  ریال در هشت نوبت هر نوبت حداکثر  000/000/200دانشجویان دوره دکتری تا مبلغ

 ریال  000/000/50

 5- 4 -  ریال در پنج نوبت هر نوبت حداکثر  000/000/200دانشجویان تخصصی دولتی )آزاد( مبلغ

 ریال. 000/000/50مبلغ 

 

 گردد.نماید بابت شهریه دانشجو واریز می: وام به حسابی که آموزش دانشگاه اعالم می1تبصره 

کنند موظف  به بازپرداخت اصل و کارمزد وام دریافتی آموختگانی که از وام شهریه استفاده می: دانش2تبصره 

 % کارمزد کسر می گردد (  4باشند. ) از سرانه وام شهریه میزان می

 توانند استفاده نمایند.گونه وام دیگری نمیباشند از هیچ: دانشجویانی که مشمول دریافت وام شهریه می3تبصره 

 ها و تسهيالت دریافتی شرایط بازپرداخت وام

 بایست قبل از استفاده از هرگونه وام و یا خوابگاه سند تعهد محضری وزارت متبوعه را کلیه دانشجویان می

دقت مطالعه و تحویل معاونت های اسناد رسمی در سطح کشور تنظیم و مفاد آن را بهدر یکی از دفترخانه

 دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نمایند. 

 ام فراغت از تحصیل، اوراق بازپرداخت را از دانشگاه محل تحصیل دریافت بایست در هنگکلیه دانشجویان می

شده در هر یک از اوراق اقدام به پرداخت ماه بعد از فراغت از تحصیل و با توجه به سررسید تعیین 6و حداکثر 

 مبلغ مندرج در آن نمایند. 

 و یا از پرداخت آن استنکاف ورزند آموختگانی که مبلغ مندرج هر یک از اوراق را با تأخیر پرداخت دانش

 گردند. مشمول جریمه برابر مقررات می

  دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک جای کل مبلغ دریافتی به

 باشندصندوق رفاه دانشجویان می

  ت یا اتمام سربازی و یا حین ماه بعد از فراغ 6که حداکثر آموختگان متقاضی ادامه تحصیل درصورتیدانش

توانند با سپردن تضمین کافی های خویش در مقطع بعدی پذیرفته شوند  میبازپرداخت منظم بدهی

 های خویش را به بعد از اتمام تحصیل در مقطع جدید موکول نمایند. بازپرداخت بدهی

 

 نام واحد پذیرش و ثبت

 جوتنظیم و تکمیل پرونده دانشجویی توسط دانش – 1

دریافت نمونه فرم تعهد محضری توسط دانشجویان جهت تنظیم در دفاتر ثبت و اسناد با مدارک مربوطه و تحویل  – 2

 به واحد رفاه در زمان مقرر.



 های دانشجویی ارائه تعهد محضری الزامی است.تبصره: در صورت اسکان در خوابگاه و تقاضای وام

 (.–کپی کارت ملی  –صفحه اول و دوم اخذ مدرک موردنیاز ) کپی شناسنامه  – 3

کلیه درخواست تسهیالت و وام های دانشجویی از طریق پرتال تسهیالت دانشجویی انجام می گردد که از دو طریق  -4

 به شرح زیر  قابل دسترسی می باشد .

 پرتال تسهیالت دانشجویی   -معاونت دانشجویی  –سایت دانشگاه  –الف 

 از طریق آدرس : -ب

136. Srd.ir/longin.asp  x  univ  = http://portal  

2104كهزاد جوادي فر:داخلي مسئول رفاه: آقاي  

2098:داخلي  كارشناس رفاه: خانم اعظم نقاشيان  

معاونت دانشجويي فرهنگي –ستاد مركزي دانشگاه –بلواربسيج -ميدان معلم–***ادرس و شماره تماس:سمنان   

33441022 -33441021شماره تلفن :  

 كمك كارشناس رفاه: خانم سكينه رستميان 

مجتمع اموزشي دانشگاه–جاده دامغان  5كيلومتر  –آدرس و شماره تماس: سمنان  -  

  33654178 -33654217شماره تلفن و فاكس:  –

http://portal/


 هااداره امور خوابگاه

  :معرفی خوابگاه 

استراحت، مطالعه، تفریح ... و در حالت کلی محل زندگی دانشجویان است و با توجه به اینکه ساعات  خوابگاه محل

شود لذا کارکنان و گردد در حقیقت خانه دوم دانشجو محسوب میزیادی از اوقات دانشجویان در آنجا سپری می

ورود شما دانشجویان عزیز به آمد گویی و عرض خیرمقدم و گرامی داشت ها ضمن خوشمدیریت امور خوابگاه

یافته به شما گرامیان، تان در خوابگاه صادقانه خواهند کوشید تا فضای خوابگاهی اختصاصدانشگاه و حضور گرامی

نوبه خود سهمی هرچند اندک در پیشبرد علم و دانش این مرزوبوم محیطی امن، آرام و مناسب جهت زندگی باشد تا به

ها ضوابط و مراحل های خوابگاهرسانی کلیه اطالعات مربوط به امکانات، هزینههیل اطالعمنظور تسداشته باشند به

 دهیم.ها و غیره را در اختیار شما دانشجویان قرار میاسکان در خوابگاه

 هر دانشجویی که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشد باید در پرتال به آدرس ذیل ثبت نام نماید .

 الت دانشجویی : آدرس پرتال تسهي

 پرتال تسهیالت دانشجویی   -معاونت دانشجویی فرهنگی  –سایت دانشگاه  –الف 

 از طریق آدرس : -ب

136. Srd.ir/longin.asp  x  univ  = http://portal  

 ساختمان خوابگاهی:

صورت پراکنده در سطح سرخه و آرادان  به -دامغان-سمنانساختمان خوابگاهی دارد که در  13دانشگاه در حال حاضر 

خوابگاه واقع در  3ها محل اسکان دانشجویان متأهل است و شهر یا متمرکز در پردیس دانشگاه قرار دارند که یکی از آن

در  صورت خصوصی )پانسیون( زیر نظر دانشگاه است. و یک خوابگاهآرادان  جهت اسکان دانشجویان دختر و پسر به

 سمنان جهت دانشجویان دختر به صورت خصوصی )پانسیون ( زیر نظر دانشگاه اداره می شود .

 خوابگاه متأهلين: 

 واحد )سوئیت( است.  16دارای 

 ها:آدرس خوابگاه

  :333328230-33328639روبروی کلینیک خاتم االنبیاء   -شهریور  17بلوار  -سمنانخوابگاه اندیشه 

  33654195 – 33654175مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  -جاده دامغان 5خوابگاه بوستان: کیلومتر 

  33654194- 33654204مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  -جاده دامغان 5خوابگاه گلستان: کیلومتر 

 ساختمان قدیم ستاد دانشگاه علوم پزشکی  –بلواربسیج -خوابگاه متأهلین: سمنان  

http://portal/


  شیرینی طبقه فوقانی  -بلوار مولوی –میدان سعدی  –پانسیون علم و صنعت دخترانه سمنان : سمنان

 33348353فروشی آیدین تلفن : 

  جنب بیمارستان والیت سایت دانشکده بهداشت   -علیجاده چشمه –خوابگاه دخترانه کوثر: دامغان 

  35231173شماره تماس:  

 ( دامغا1خوابگاه پسرانه قدس :)35242447تر از انبار مصالح شماره تماس: پایین -بلوار شهید مطهری -ن 

 ( دامغان2خوابگاه پسرانه قدس :)- 35235118پشت ساختمان شهرداری شماره تماس: -خ شهید فالحی 

 33614944ساختمان قدیم درمانگاه شهدای سرخه -خوابگاه سالمت سرخه: میدان بهشتی سرخه   

 داورآباد -د: آرادانخوابگاه دخترانه داورآبا 

  34544917پانسیون سپید تلفن :  –کوچه شهید رامه  –میدان معلم  –پانسیون سپید دخترانه آرادان : آرادن  

  ساختمان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی  –خیابان بهشت  –پانسیون پسرانه آرادن : آرادان میدان ایثارگران

  34544841آرادان تلفن : 

 هر اتاق:امكانات موجود در 

جاکفشی است تهیه و تأمین لوازم شخصی  -این امکانات شامل تخت و کمد به تعداد ساکنین اتاق، موکت، پرده، یخچال

 بر عهده خود دانشجویان است. بالش (  –تشک  –ملحفه  –ازجمله لوازم خواب ) پتو 

 ها:امکانات موجود در فضاهای عمومی خوابگاه

 گازاجاق

 تلویزیون

 و ...کامپیوتر 

 واحد اسكان: 

 اند از:از سه بخش واحد اسکان خواهران، برادران و متأهلین تشکیل یافته است ازجمله وظایف این واحد عبارت

o  بررسی درخواست های پر شده در پرتال 

o سال تحصیلی برای واجدین شرایط یمصدور مجوز استفاده از خوابگاه جهت هر ن 

o هاماه در خوابگاهو بهمن اسکان دانشجویان جدیدالورود مهرماه 

o  اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه تابستانی در صورت ارائه واحد تابستانی و وجود امکانات و مقدورات با

 مجوز از اداره خوابگاهها 

o التحصیلحساب برای دانشجویان فارغصدور برگه تسویه 

o دغدغه برای سکونت دانشجویان  ایجاد شرایط مناسب وبی 

o اق دانشجویان متقاضی در طی سال تحصیلی در صورت امکان جابجایی ات 

o  دانشجویان متقاضی یا نیازمند مشاوره به اداره مشاوره ارجاع 

o  بررسی درخواستهای دانشجویانی که مدت اقامت مجاز آنها به پایان رسیده است در صورت ظرفیت خالی

 متقاضی اسکان می باشند .

o وارده به خوابگاه  تعیین خسارت 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكی سمنان :

مدت زمان تحصيلی اسكان تعلق می گيرد و در صورت ظرفيت  %50با توجه به افزایش تعداد دانشجو و کمبود امكانات 

 به اسكان آنها اقدام خواهد شد .خالی طی مراحل و ضوابط نسبت 

 

  آئین نامه دانشجو موظف است پس از ثبت نام در پرتال و تایید اداره آموزش و شورای اسکان  22طبق ماده

 نسبت به دریافت مجوز اقدام نماید .

  شود و درجلسه به دانشجویان تحویل داده میاتاق و اثاثیه در بدو ورود به خوابگاه طبق صورت -13ماده 

شود. مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال جلسه تحویل گرفته میمطابق صورت پایان هر نیمسال تحصیلی

 گیرنده خواهد بود. تحویلی به عهده شخص یا اشخاص تحویل

  گیرد. خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در حد امکان و مقدورات تعلق می -20ماده 

های نظامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر دانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان :23-1

ها در کمیته اسکان باشند. در صورت وجود ظرفیت تقاضای آنها از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمیسازمان

 طرح و بررسی خواهد شد.

شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از اداره امور شجو به آن معرفیتعویض اتاقی که دان -24ماده 

 ها میسر خواهد بود. خوابگاه

  اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل، بنا بر ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد،  -25ماده

 د. گردد اقامت نمایهایی که به وی تعیین میدانشجو موظف است در مکان

ها است و دانشجویان ساکن در اتاق حق مخالفت با افراد : تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه25-1

 اند ندارند. جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده

  نمایند در صورت عدم انصراف در موعد دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می -26ماده

 ها محاسبه خواهد شد. مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنمقرر هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره

 های دانشجوییانضباطی خوابگاه –نامه مقررات عمومی خالصه آیين

 های علوم پزشكی کشوردانشگاه



  از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب:  تواننددر صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می -28ماده

نیمسال، کارشناسی ارشد  8نیمسال، کارشناسی  پیوسته و دکترای تخصصی  4کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند. 14ای نیمسال، دکترای حرفه 5ناپیوسته 

در حال مکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد. تواند در صورت کمبود ظرفیت و امی: کمیته اسکان 28-1

زمان تحصیل می باشد و در صورت وجود ظرفیت  %50حاضر با توجه به کمبود ظرفیت و امکانات مدت مجاز اسکان 

 کان می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.سخالی طی مراحل و موافقت و صدور مجوز ا

  گونه عذر موجه خوابگاه را تخلیه ه به خوابگاه در موعد مقرر بدون هیچشددانشجوی معرفی : چنانچه29ماده

ها شده از طرف حراست دانشگاه/ دانشکده رئیس یا سرپرست اداره خوابگاهننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی

های پیگیری ای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصالح جهتجلسهو مسئول نوبت خوابگاه طی صورت

 شود.بعدی گزارش می

  ماهه اول و دوم  6ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه -31ماده

تواند ها، کمیته اسکان میسال به شرح ذیل است البته برحسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه

 زایش دهد.شده را کاهش یا افزمان تعیین

 

 

: الزم است ساعت غیرمجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در 3-2

کاری کلیه موارد را به اطالع دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست نوبت موظف است در پایان هر نوبت

 ها برساند. اداره خوابگاه مسئول

شده و غیبت از خوابگاه موجب ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین: سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه3-3

لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و کمیته اسکان ضمن اطالع به خانواده دانشجو با هماهنگی مرکز مشاوره 

 گیری خواهد نمود. خوابگاه تصمیمنسبت به ادامه سکونت وی در 

شده ورود و خروج، به تمام منظور حفظ امنیت، در پایان زمان تعیین: سرپرست نوبت خوابگاه الزم است به31-4

ثبت و ها را در دفتر مربوطه ها مراجعه نموده و رعایت احترام ضمن رؤیت دانشجویان حضوروغیاب آنطبقات و اتاق

 موارد غیبت را بررسی، پیگیری و گزارش نماید 

 پسران دختران

 ماهه دوم 6 ماهه اول 6 ماهه دوم 6 ماهه اول 6

 خروج ورود خروج ورود خروج ورود خروج ورود

ساعت  1

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  2

بعد از 

 اذان صبح

ساعت  2

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  1

بعد از 

 اذان صبح

ساعت  2

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  2

بعد از 

 اذان صبح

ساعت  3

بعد از 

اذان 

 مغرب

ساعت  1

بعد از 

 اذان صبح



آئین نامه حضور و غیاب در خوابگاه از طریق سیستم اثر انگشتی  35نظور حفظ امنیت ، با توجه به ماده به م -

 می باشد که دانشجو موظف است در ساعت تعیین شده حضور و غیاب خود را با ثبت اثر انگشت اعالم نماید . 

  ها در منازل خویشاوندان ساکن در شهر محل تواند بعضی شبجویان ساکن در خوابگاه میدانش -32ماده

ها با طور موقت اقامت نمایند. الزم است قبالً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آنتحصیل و در شهرهای مجاور به

 دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید اولیای قانونی دانشجو رسیده باشد. 

شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، : مدت مسافرت باید قبالً تعیین32-2

حضور خود را به سرپرست نوبت خوابگاه اعالم نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی )مراجعه به منزل پدری( یا 

نوبت خوابگاه تحویل نماید. در غیر این صورت الزم  خویشاوندان )مراجعه به منزل خویشاوندان( رسیده به سرپرست

 ها برساند. است سرپرست نوبت مراتب را کتباً به اطالع رئیس )مسئول( اداره امور خوابگاه

تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعالم و در صورت : رئیس اداره خوابگاه می32-3

 ربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسی نماید. مسئوالن ذی لزوم پس از هماهنگی با

  با توجه به شأن دانشجو رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسالمی، عرف و هنجارهای  -33ماده

در  نماید بایداجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می

 محدوده قوانین و مقررات جاری کشور باشد. 

نما، زیرپیراهنی و ... ( که مغایر با آداب اسالمی تبصره: ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف )تنگ، کوتاه، بدن

های ها ممنوع بوده و در خوابگاهطورکلی در فضاهای عمومی خوابگاهبهشئون دانشجویی و عرف جامعه است 

 ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. ز ورود افراد بدحجاب به درون خوابگاهخواهران ا

  اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.  جابجایی یا انتقالهرگونه  -34ماده 

  استفاده از وسایل نظیر  -35مادهVCD ویدئو، تلویزیون، رادیوضبط و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با ،

 پذیر است. ها امکانشده از طرف اداره امور خوابگاهرعایت شرایط تعیین

  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود )از قبیل ایجاد سروصدا،  -36ماده

های مختلف و تلویزیون و ...( ممنوع است. همچنین برگزاری مراسم و جشنازحد صدا رادیو درگیری، بلند نمودن بیش

ها و اخذ فقط با کسب مجوز اداره امور خوابگاهخارج از برنامه امور فرهنگی دانشگاه/دانشکده توسط دانشجویان، 

 . تعهد مبنی بر رعایت شئون اجتماعی و اسالمی مؤثر است

  به اماکن هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرفساکن خوابگاهرفتار و کردار دانشجویان  -37ماده

 باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان نشود.مسکونی مجاور می

  برداری از محیط داخلی منظور حفظ امنیت شئون دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس و فیلمبه -38ماده

از دوربین عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ خوابگاه دانشجویان و استفاده 

 ها ممنوع است. مجوز از اداره امور خوابگاه

  روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از اسراف ویا زیاده -39ماده

های گازی و یا وسایلی که ایمنی زر، گرماساز، اضافه کردن المپوسایلی نظیر کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فری

آوری الزم طورکلی ممنوع بوده و عالوه بر جمعنمودن غذا در داخل اتاق بهاندازند، طبخ یا گرم خوابگاه را به خطر می

ب موکت و ... به سوزی، تخریمربوطه، هزینه مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مرتبط بر آن همچون: آتش

 کننده خواهد بود. عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده



اند هنگام خروج از اتاق تمامی وسایل برقی، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق تبصره: دانشجویان موظف

 خود را خاموش نمایند.

  ها ممنوع مجوز از اداره خوابگاه هرگونه تغییر و یا تعویض قفل، تغییر و جابجایی اموال بدون اخذ -40ماده

 است. 

  منظور وجه اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در صورت بروز مشکل بههیچدانشجو به -41ماده

صورت کتبی و شفاهی به مسئول خوابگاه اعالم نماید. مسئولیت پیگیری از خسارت احتمالی الزم است مراتب را به

ا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ها یاعالم نیازمندیعدم 

 ساکنین اتاق است. 

  دار سکونت در خوابگاه و ارائه آن در مواقع لزوم ضروری است. همراه داشتن کارت عکس -42ماده 

  اخل اتاق دانشجو ندارد و گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی دسرپرستی خوابگاه هیچ -43ماده

 دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود است. 

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست نوبت خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به 

 موضوع رسیدگی شود. 

  اماکن دانشگاهی ازجمله استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی  -44ماده

 خوابگاه ممنوع است. 

  های غیرمجاز، دینگهداری و استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و          سی -45ماده

گردان، کلیه ابزار موسیقی، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و روان

های صادره از سوی شورای انضباطی نامه و دستورالعملممنوع است و با متخلفین بر اساس آئینطورکلی به

 دانشجویان رفتار خواهد شد. 

بایست ابزارآالت موسیقی خود را هنگام ورود تحویل دفتر خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه تبصره: دانشجویان می

 دریافت نمایند.

  ها ضمن هماهنگی با مسئول و با در صورت لزوم و مشاهده موارد مشکوک رئیس اداره خوابگاه -46ماده

شده از طرف دانشگاه/ دانشکده مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد،ساک، کیف، چمدان نماینده معرفیحضور 

 و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند. 

  یک از دانشجویان حق برخورد نامه و مقررات رفتار نماید هیچچه دانشجویی برخالف آئینچنان -47ماده

 وی را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.  لفظی یا فیزیکی با

  تبصره: هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت

 یا مقصرین دانشجو از خوابگاه خواهد شد. مقصر

  مجوز اقامت در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع  -48ماده

تواند لغو گردد، تشخیص عدم صالحیت بر عهده شورای انضباطی یا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه / زمانی می

 دانشکده است.

  نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت ها بر اساس آئینصنفی خوابگاه شورای -49ماده

ها در رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاهدانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت

 نماید. ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت میچارچوب 



  انشجو در خوابگاه: شرایط مالقات بستگان د -50ماده 

 شده تردد در خوابگاه است. : ساعات مالقات حداکثر تا پایان زمان تعیین50-1

دار معتبر و یا شناسنامه ی مرد باید از محارم باشد و کارت شناسایی عکسکننده: در خوابگاه دختران مالقات50-2

تر مربوطه را تکمیل و امضاء نماید، )فرم مربوط خود را به سرپرست نوبت ارائه نماید و فرم مخصوص مالقات و یا دف

کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداری به مالقات

 شود(.

خوابگاه : در خوابگاه دختران، همسر دانشجو متأهل هنگام مالقات الزم است شناسنامه خود را به سرپرست نوبت 50-3

کننده مرد را قبل از وسرپرست نوبت خوابگاه موظف است مشخصات مالقات-کارت شناسایی کافی نیست -ارائه نماید

اعالم به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو )که قبالً در فرم مخصوص قید شده است( تطبیق و در صورت 

 ها گزارش نماید. امور خوابگاه مالقات جلوگیری و مراتب را به رئیس ادارهمغایرت از 

 شده است انجام خواهد شد. : مالقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین منظور تعیین50-4

  ها تعیین و اعالم تناسب فصول و شرایط، توسط اداره خوابگاهساعت سکوت عمومی در خوابگاه به -51ماده

 گردد. می

  ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجاتاز کارکنان، مسئولین خوابگاه ها اعمکلیه ساکنین خوابگاه -52ماده 

باشند و چنانچه فرد یا افرادی خالف آن اقدامی نمایند موارد خالف در مراجع ذیصالح قانونی دانشگاه/ نامه میاین آئین

 دانشکده قابل پیگرد خواهد بود. 

 مراحل اخذ مجوز اقامت در خوابگاه

کیلومتری شهرستان سمنان( متقاضی خوابگاه بایستی نسبت به  30جدیدالورود غیربومی )تا محدوده دانشجویان 

 انجام مراحل ذیل اقدام نمایند.

 نامه از اداره کل آموزش دانشگاه و انتخاب واحد. معرفی 

 نام و ثبت هاي تحويلي از واحد پذيرشتنظيم سند تعهد محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور طبق برگه

 معاونت دانشجويي.

 ها و امضاء فرم تعهد رعایت مقررات و قوانین خوابگاه توسط دانشجو و ارائه تکمیل درخواست و پرسشنامه

 مدارک الزم.

  ثبت نام در پرتال 

  صدور مجوز اقامت در خوابگاه. ) می بایست در پرتال درخواست داده و پس از بررسی در صورت موافقت در

 به اخذ مجوز از اداره خوابگاهها اقدام نمایند(. پرتال نسبت

  دانشجویان دانشکده بهداشت پس از تشکیل پرونده جهت خوابگاه و امکانات رفاهی به دانشکده مذکور معرفی

 گردند. می

 دانشجویان سنوات قبل نسبت به ثبت نام در پرتال نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند 

 بها خوابگاهميزان اجاره

 می باشد:بها خوابگاه دانشجویان مجردی بر مبنای میزان وام مسکن مجردی به شرح ذیل اجاره نرخ
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هزینه ماهیانه  ظرفیت اتاق
 مبلغ به ريال

 407000 نفره 6 6 626000 نفره 1 1

 390000 نفره 7 7 582000 نفره 2 2

 350000 نفره 8 8 501000 نفره 3 3

 313000 نفره 9 9 466000 نفره 4 4

 10 437000 نفره 5 5
در مورد اتاقها و سالنهايي كه به واسطه شرايط اضطراري موقتاٌ به 

خوابگاه تبديل مي شوند، چنانچه تعداد دانشجويان در هر اتاق يا 

 نفر باشد . 9سالن بيشتر از 
175000 

 ریال است. 8500000ماهانه مبلغ  94-95 تحصيلیميزان وام مسكن مجردی از سال 

 توجه:نکات قابل

  خالی و پر نمودن تقاضای دانشجو در خوابگاه در شروع هرسال تحصیلی در صورت داشتن ظرفیت مجوز

 . پرتال پس از تائید صادر و تمدید می گردد 

 نمایند )انتقالی، مهمانی، انصراف، اقامت در شهر با دفتر دانشجویانی که به هر علت خوابگاه را ترک می

حساب با دفتر حساب نمایند و مجوز دریافتی را پس از تسویهخوابگاه در اسرع وقت با خوابگاه تسویه

حتی در صورت عدم سکونت  حسابخوابگاه به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند در صورت عدم تسویه

 برابر قابل احتساب است.  10بها خوابگاه تا اجاره

 توانند از وام مسکن که هر نیمسال نمایند میدانشجویان غیربومی که در سطح شهر مبادرت به اجاره منزل می

 گردد استفاده نمایند درخواست از طریق دانشکده مربوطه پیگیری گردد. پرداخت می

   مقاطع تحصیلی کاهش زمان استفاده از خوابگاه با توجه به مدت محدودیت اسکان در خوابگاهبا توجه به

 یافته است . 

 گیرد.ها به دانشجویان میهمان، انتقالی خوابگاه تعلق  نمیبه علت محدودیت ظرفیت خوابگاه 

 از خوابگاه استفاده  زمان تحصیل %50تواند فقط از ها دانشجویان محترم میبا توجه به محدودیت خوابگاه

 تواند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: نماید. دانشجویان واجد شرایط می

 3کارشناسی ارشد:  –نیمسال  5دکتری تخصصی:  –نیمسال  4کارشناسی پیوسته:  –نیمسال  2کاردانی: 

 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند. 7ای دکتری حرفه –نیمسال 

 متأهلين:خوابگاه 

 است.  یدرصد مبلغ وام مسکن متأهل 100حداقل  ینبها خوابگاه متأهلمیزان اجاره

حساب باید توسط دانشجویان بهریال است که 1150000بها متأهلین مستقل و دارای امکانات  مبلغ میزان اجاره -

 صندوق رفاه واریز گردد.

 افزایش است.ابلق %20بها خوابگاه متأهلین تا  با تشخیص معاونت اجاره -

 



 

 خوابگاه خوهران سمنان پرسنل 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 33654175 مسئول خوابگاه خواهران زهرا میرکو خوابگاه بوستان

 33654175 کارشناس خوابگاه میترا طاهریان خوابگاه بوستان

 33654175 کارشناس خوابگاه  فرحناز قوشچیان خوابگاه بوستان

 33654175 متصدی خوابگاه  بدری افضلی  خوابگاه بوستان

 33654204 کارشناس خوابگاه صدیقه یزدی نژاد خوابگاه گلستان

 33654204 متصدی خوابگاه محبوبه رستمیان خوابگاه گلستان

 33654204 متصدی خوابگاه  شهناز عسگری خوابگاه گلستان

 

 

 پرسنل خوابگاه برادران سمنان 

 شماره تماس سمت نام پرسنل خوابگاهنام 

 33328230 مسئول خوابگاه برادران  احمد ترکیان خوابگاه اندیشه

 33328230 متصدی خوابگاه  سید عباس موسویان خوابگاه اندیشه

 33328230 متصدی خوابگاه  مهدی سلطانی خوابگاه اندیشه

 پرسنل خوابگاه دختران  کوثر دامغان : 

 شماره تماس سمت پرسنلنام  نام خوابگاه

   صدیقه قدمی کوثر 

   طیبه ربیع زاده  کوثر

   صدیقه فالحتی نژاد کوثر 

 

 دامغان  1خوابگاه پسران قدس 

 دامغان  2خوابگاه پسران قدس 

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 35235118 -ناظم–مسئول خوابگاه  سعید مظاهری زاده  2قدس 



 سرایدار 

             

 

 پانسيون پسرانه رفاه آرادان    

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 34544841 مسئول پانسیون مرتضی نادری رفاه

 پانسيون دخترانه سپيد آرادان                

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 34544917 مسئول پانسیون فرزانه نظری سپید

 34544917 ناظمه منصوره نادری فر سپید

 34544917 ناطمه  کاشانی سپید

 

            

 خوابگاه سرخه  

 شماره تماس سمت نام پرسنل نام خوابگاه

 33614944 امور دانشجویی خوابگاه سید عباس آقاپور سالمت 

 33614944 ناظم  محمد مراد خانی سالمت

 33614944 ناظم  مجید رومه ای  سالمت

 33614944 ناظم امیر ایرانبخش  سالمت

 

 


