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 الوروداطالعیه مهم در خصوص دانشجویان جدید
 

 با سالم و آرزوي موفقيت

، ضروري نارهت یکشزپ مولع هاگشناد هب امش دورو یيوگدماشوخ ومن عرض تبريك ض 

 رد دورولاديدج نايوجشناد اب طبترم مهم ياههيعالطا و رابخا زا عالطا يارباست 
 

 79 یدورو نایوجشناد هژیو یناسر عالطا لاناک 
 

 :ديئامرف هجوت ريز تاکن هب یهاگباوخ و یهافر تاليهست صوصخ رد نينچمه .ديوش وضع
 

تعهدنامه  سندجهت دريافت تسهیالت رفاهي و خوابگاهي  بايستتمامي دانشجويان مي :رفاهی تسهیالت (الف

 :لذا در اين خصوص رعايت مراحل زير الزامي است. ارائه دهند محضري

 mahzari.pdf-http://vsca.tums.ac.ir/files/taahod دريافت فرم تعهد محضري از سايت -1

ذكر است مهر و امضاي دفتر اسناد رسمي در قابل )يكي از دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور  درتكمیل  -2

 (.فرم اولیه مورد قبول نمي باشد

قبل از امضا سند )تطبیق فرم تنظیم شده با سند دريافتي از دفاتر اسناد رسمي به عهده دانشجو مي باشد  -3

 (در دفتر اسناد رسمي، محتويات سند با فرم مذكور توسط متعهد دقیقا كنترل و سپس امضا شود

در . خواهشمند است دانشجویان در خصوص کنترل سند محضری توجه الزم را مبذول دارند :هنکت

صورت وجود هرگونه مغایرت سند با فرم نمونه، دانشجو به مدت یک سال از خوابگاه و تسهیالت رفاهی 

 .دیگر محروم می گردد

 .اضیان خوابگاه ضروري استارسال اسكن سند تعهد محضري در سايت درخواست اسكان خوابگاه براي متق -4

به امور دانشجويي  را همراه با كپي جواز كسب يا حكم كارگزيني كارمند ضامن،  اصل سند تعهد محضري -5

 .دانشكده خود تحويل نمايید و تصوير آن را نزد خود نگاه داريد

مراجعه و اطالعات مرتبط با سند  http://refah.tums.ac.irبه سايت  7131در نیمه اول آبان ماه  -6

 .تعهد محضري را در سايت مذكور تكمیل نمايید

كه براي استفاده از  گرددصادر ميمامي دانشجويان كارت دانشجويي هوشمند براي ت :کارت دانشجویی( ب

د یبه آن نیاز خواه... دانشجويي و غذاياماكن ورزشي، خوابگاه، رزرو  تردد به محیط دانشگاه، :امكاناتي نظیر

ثبت نام به صورت الكترونیكي دريافت است كه در  ريال 151.111 مبلغ ،كارت دانشجويي هوشمند هزينه .داشت

 دورولاديدج نايوجشناد يناسر عالطا لاناك از طريقاً زمان و مكان تحويل كارتهاي دانشجويي متعاقب. مي شود

 .اطالع رساني خواهد شد http://vsca.tums.ac.ir معاونت دانشجويي دانشگاه وب سايت  اي

و  ، شهريه پردازبه جز شبانه، میهمان، انتقالي، بورسیه)دانشجويان مقاطع عمومي  :اسکان در خوابگاه( ج

در بازه  پس از دريافت شماره دانشجويي دنتواندر صورت نیاز به خوابگاه مي (تهران و البرز ياهساكنین استان

مراجعه و نسبت به ارسال تقاضاي خوابگاه  http://eskan.tums.ac.irبه وب سايت زماني تعريف شده 

https://gap.im/TUMS_Students97/
http://vsca.tums.ac.ir/files/taahod-mahzari.pdf
http://refah.tums.ac.ir/
http://vsca.tums.ac.ir/
http://eskan.tums.ac.ir/
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ها نسبت به تعیین خوابگاه  الزم بذكر است پس از پايان مهلت ثبت نام، مديريت امور خوابگاه .دناقدام نماي

 .دوب دهاوخمشاهده  لباقدر قسمت سابقه سكونت سايت مذكور متقاضیان واجد شرايط اقدام مي نمايد و نتیجه 

بگاهها بر اساس امكانات و آئین خوابگاه مي باشد و مديريت امور خواي است ثبت نام به منزله درخواست بديه

افرادي كه به  .نامه هاي موجود، پس از بررسي در صورت داشتن فضاي خالي به شما خوابگاه اختصاص خواهد داد

براي سكونت در  ،مراجعه نمايند آنها خوابگاه اختصاص مي گیرد، مي توانند به آدرس خوابگاه معرفي شده

 .را به همراه داشته باشند ...پتو، بالش، مالفه و تشک، الزم است وسايل شخصي مانند خوابگاه 

به شما خوابگاه  17-18عدم ثبت نام در مهلت مقرر به منزله انصراف از خوابگاه تلقي و حداقل در نیم سال اول 

 .تعلق نمي گیرد

. ها اكیدا ممنوع است سكونت دانشجويان در تعطیالت تابستان و نوروز در خوابگاه ،نامه اسكان آيینبه استناد 

براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در صورت ثبت پروپوزال، فقط براي يک بار بعد از ترم چهارم، 

 .درخواست خوابگاه تابستانه قابل بررسي در شوراي اسكان مي باشد

الزامي  اسكان خوابگاهي مطابق بند يک اطالعیه معاونت دانشجويي در سامانه ارسال فرم تعهد محضر: تذكر

محارم از سايت اسكان مديريت امور معرفي بايست ضمن دريافت فرم و همچنین دانشجويان دختر مي است

 .اسكن و ارسال آن اقدام نمايندتأيید و امضاي والدين محترم،  هب تبسن ،خوابگاهها

متقاضي خوابگاه، در صورت وجود ظرفیت، امكانات و ( و دستیاري Ph.D)تخصصي دانشجويان مقاطع 

امور خوابگاهها و اخذ  مراجعه حضوري به مديريت ،ناكسا هناماس قيرط زا تساوخرد زا سپ ،مقدورات

 .مند گردندبهره( با پرداخت هزينه مصوب)مي توانند از خوابگاه  ،همان معرفي

پس از دريافت شماره  مي توانید غذاي دانشجوييدر صورت تمايل به استفاده از  :غذای دانشجویی( د

نسبت به شارژ حساب كارت  راهنمامراجعه و طبق   http://food.tums.ac.ir به وب سايت دانشجويي

 .(در هنگام رزرو اينترنتي حتماً به تاريخ رزرو دقت فرمائید).و رزرو غذاي هفته هاي بعد اقدام نمايید

 .را مطالعه نمايید دانشجويان آيین نامه تغذيهبراي كسب اطالعات بیشتر مي توانید

 .استرزرو غذا براي هفتۀ بعد فقط از روز شنبه تا سه شنبه هر هفته میسر  :1تذكر

 .تهیه و توزيع غذا فقط بر اساس آمار رزرو شده انجام خواهد شد: 2تذكر

 . كه رزرو انجام گرفته قابل تحويل است سيورس فلسوعده غذايي رزرو شده فقط در همان  : 3تذكر

 .استرزرو و تحويل شام و صبحانه فقط براي دانشجويان ساكن خوابگاه امكان پذير  : 4تذكر

در سلف دانشكده پزشكي، تا قبل از دريافت كارت دانشجويي هوشمند، مي توانید با استفاده از وب  :5تذكر

 .كیوسک، ژتون كاغذي وعده رزرو شده را چاپ نموده و غذاي خود را تحويل بگیريد

در وعده ناهار مي توانند از  در صورت اضافه بودن غذا تنها  دانشجوياني كه موفق به رزرو غذا نشوند :6تذكر 

 .مراجعه به مسئول سلف و خريد غذا به صورت روزفروش، غذا دريافت نمايند اب 14تا  13:45ساعت 

پیش بیني هاي صورت گرفته بر اساس تعداد غذاي رزرو  هك اجنآ زابا توجه به محدوديت تعداد غذا و   :7تذكر 

  زمان اعالم شده روزفروشم رزرو، از مراجعه به مسئول سلف قبل از در صورت عد ،دريذپيم ماجناشده، 

 .اجتناب نمايید

http://vsca.tums.ac.ir/Portals/0/pdf/Eskan.pdf
http://food.tums.ac.ir/
http://vsca.tums.ac.ir/files/food-rahnama.pdf
http://vsca.tums.ac.ir/Portals/0/pdf/Taghzieh.pdf

