
 ثبت نام خوابگاه:فرایند 

 .می باشد دانشجویان غیربومی ساکن استانهایی به غیر ازتهران و البرزمجاز برای خوابگاه، دانشجویان توجه: 

تمایل خود را برای اخذ  "تقاضای خوابگاه"قسمت  11ردیف دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه در پذیرش غیرحضوری در 

 خوابگاه ارسال نمایید.

تکمیل عملیات درخواست خوابگاه در ردیف بعدی برای دانشجوی متقاضی امکانپذیر می گردد.  "بله"گزینه پس از انتخاب 

 –شامل تکمیل و تایید اطالعات خوابگاهی دانشجو  "مراحل درخواست خوابگاه"در این مرحله می بایست ضمن تکمیل 

 –یل فرم تعهد خوابگاه، تکمیل فرم تعهد، تسویه حساب با مقطع قبلی )برای مقاطع تحصیلی تحصیالت تکمیلی( تکم

تکمیل فرم محارم خواهران )صرفاً برای دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه( می توانند در صورت تایید توسط مدیریت در 

 مرحله ثبت نام خوابگاه شرکت نمایند. 

م شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته: با توجه به امکانات خوابگاهی، دانشگاه تعهدی مبنی بر تأمین طبق اطالعیه اعال

خوابگاه برای همه دانشجویان دوره روزانه ندارد و بر حسب اولویت تخصیص خوابگاه انجام خواهد شد. در این راستا اولویت 

 ضیان تا حد امکان از خوابگاه های خودگردان استفاده خواهد شد.اختصاص بر اساس رتبه های ورودی بوده و برای سایر متقا

*** طبق مقررات اداره خوابگاه های دانشگاه با توجه به ظرفیت خوابگاه ها در پذیرش و عدم پذیرش 

 است. مختاردانشجویان متقاضی 

صبح روز پنج شنبه مورخ  11از ساعت  69ورودی  کارشناسی ارشددر صورت تایید متقاضیان خوابگاه، دانشجویان دوره 

و با  refahi.kntu.ac.irمی توانند با مراجعه سامانه رفاهی دانشگاه به آدرس:   32/9/69روز جمعه  32الی ساعت  32/9/69

طبق دستورالعمل موجود در صفحه اول سامانه رفاهی  ینام کاربری شماره دانشجویی و رمز ورود کد ملورود بوسیله : 

refahi.kntu.ac.ir نسبت به اخذ خوابگاه اقدام نمایند . 

در دانشجویان می توانند  refahi.kntu.ac.irام در سامانه رفاهی و پس از   دریافت پیدر صورت تایید مراحل ثبت نام 

  د.نماین یانتخاب خوابگاه خود را قطع 82/6/26و  82تاریخ های در  عه و اجاره بهاپرداخت ودیصورت 

عدم اطالع از پیام دریافتی و مسئولیت  دانشجو می بایست به طور مکرر به سامانه رفاهی مراجعه نماید و ،جهت مشاهده پیام)

 خود دانشجو می باشد.( هعدم  انجام تکالیف مشخص شده به عهد

)ورود به خوابگاه صرفاً با کارت دانشجویی  صبح می باشد. 11ساعت  21/9/69شروع فرآیند تحویل خوابگاه از روز جمعه *

 انجام می گردد(.

فرآیند ثبت نام خدمات دانشجویی با اعالم مشخصات،  سوال *در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد 

 ارسال و پاسخ آن را در اسرع وقت دریافت دارید. 0333510633خود را به شماره سامانه 

 *از هر گونه مراجعه حضوری برای انجام خدمات دانشجویی پرهیز فرمائید.
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