
 99-00مربوط به ثبت نام سراهای  دانشجویی در سال  1اطالعیه شماره 

 ٍ هبقجل ( 98هتقبضی خَاثگبُ) ٍرٍدی سبل رٍساًِ هجبسقبثل تَجِ داًشجَیبى 

 

ثزای سبل تحصیلی رسبًذ کِ ثجت ًبم ٍ اًتخبة اتبق  هی رٍساًِ هجبسثِ اعالع کلیِ داًشجَیبى عشیش 

ثِ  ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ظزفیت اسکبى  ٍشَد  ثصَرت الکتزًٍیکی اًجبم هی 00-99

اًجبم ًذٌّذ،  ٍ در هَعذ هقزر داًشجَیبًی کِ هزاحل ثجت ًبم را کبهل

اهَر در صَرت ٍجَد ظزفیت ،  هحل اسکبى ایي ًَع  داًشجَیبى را  گیزد. خَاثگبُ تعلق ًوی

 .ذ ًوَدسزاّبی داًشجَیی تعییي خَاّ

 تَجِ

 داًشجَیبىتبل صٌذٍق رفبُ ت ًبم  ، در پَرداًشجَیبى السم است  قجل اس اًجبم هزاحل ثج:  1

) داًشجَیبًی کِ قجال ذ.تشکیل پزًٍذُ خَد اقذام   ًوبیٌ ًسجت ثِ  bp.swf.ir  ثِ ًشبًی

 ذ ( .ًوی ثبش هجذد  ثِ تشکیل پزًٍذُ پزًٍذُ خَد اقذام ًوَدُ اًذ  ًیبس ًسجت ثِ تشکیل

 خَاثگبُ خَاّذ ثَد. ء: تبییذ ثجت  درخَاست هٌَط ثِ پزداخت ثذّی اجبرُ ثْب  2 

جْت درخَاست خَاثگبُ ثِ اهَر سزاّبی داًشجَیی هزاجعِ شجبًِ ٍ سٌَاتی : داًشجَیبى  3 

 ًسجت ثِ اسکبى ایشبى ثزحست اٍلَیت اقذام شَد . 99ًوَدُ تب در صَرت ٍجَد ظزفیت در هْزهبُ 

 

 



 

 هزاحل ثجت ًبم:

 

 درخَاستتبییذ 

 تَسظ

 اهَر خَاثگبُ

 اردیجْشت 20 -7

 

 

ثجت درخَاست         

 ( ) اس عزیق پزتبل

 توسط

 داًشجَ

 اردیجْشت 20- 7

پرداخت بدهی قبلی و 

 هسینه خدهات رفاهی

در پورتال دانشجویی 

 دانشگاه کاشاى

pooya.kashanu.ac.

ir 

داًشجَ
 

 اًصزاف اس خَاثگبُ  

صزفب تَسظ 

داًشجَ اس عزیق 

 پزتبل 

 هْز 10تب 

 

اصالح ٍ 

 تکویل 

 گزٍُ ًبقص

 

داًشجَ ٍ 

 سزگزٍُ

 

 

 اًتخبة اتبق

 

 سزگزٍُ

 

 خزداد  31 – 11

 

تشکیل ٍ تبئیذ 

 گزٍُ

 تَسظ

 داًشجَ

21 - 31 

 اردیجْشت

 

http://pooya.kashanu.ac.ir/
http://pooya.kashanu.ac.ir/


 شزح هزاحل ثجت ًبم :
 )غیز قبثل توذیذ(99اردیجْشت هبُ  20لغبیت  7اس تبریخ ؛ ثجت درخَاست خَاثگبُ اس عزیق پَرتبل داًشجَیی -1

 تَجِ:

  نوایند.قبل از شروع فرآیند ثبت نام، دانشجویاى هحترم از باز بودى پورتال دانشجویی خود اطویناى حاصل 

 دانشجویاى الزم است در ابتدا با هراجعه به سایت bp.swf.ir  پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویاى( نسبت(

 به تشکیل پرونده در پورتال صندوق رفاه دانشجویاى اقدام نوایند.

 

: دانشجویاى در صورت جستجو در قسوت تشکیل پرونده و هشاهده اطالعات شناسناهه ای و دانشگاهی)دانشگاه  1 توجه

 کاشاى( خود، دیگر نیاز به تشکیل پرونده ندارند.

صندوق رفاه زهانی برای دانشجو فعال هی گردد که پرونده شوا به تایید اداره رفاه دانشجویی  2: پورتال فاز  2 توجه

هی باشد که در صورت فراهوش کردى از آیتن تعبیه شده در صفحه بور شوا هواى کد هلی اه رسیده باشد. کلوه عدانشگ

 استفاده نوایید.

 

  و هاقبل خواهد بود .  98بدهی خوابگاه هربوطه به سال باز شدى ثبت درخواست خوابگاه هنوط به پرداخت 

 

 گروه بندی

 توسط سرگروه

 لغایت 21

 اردیبهشت 31

 

http://bp.swf.ir/


 جت گبُ ، ثبیذ در ایي هزحلِ ًسجت ثِ ثپس اس عی هزاحل فَق، کلیِ داًشجَیبى هتقبضی خَاث

سزثزگ اهَر داًشجَیی       اهَر خَاثگبُ      درخَاست ) ل داًشجَئی درخَاست خَاثگبُ اس عزیق پَرتب

 اقذام ًوبیٌذ. ( خَاثگبُ

  ُکٌذ. ّیچگًَِ تعْذی ثزای ٍاگذاری خَاثگبُ ثِ داًشجَ ایجبد ًویثجت درخَاست خَاثگب 

  ثزای اعالع اس هیشاى ثذّی یب ثستبًکبری، ثِ حسبثذاری هعبًٍت داًشجَیی هزاجعِ ٍ یب ثب شوبرُ توبس

 توبس حبصل فزهبییذ. 031- 55912267ٍ  031 – 55912261
 ( اًجبم هی سزثزگ هبلی     پزداخت الکتزًٍیکیپزداخت اس عزیق پَرتبل داًشجَیی ) .شَد 

 

 
 

 )غیز قبثل توذیذ(99اردیجْشت هبُ 31اردیجْشت هبُ لغبیت  21اس تبریخ ثٌذی اٍلیِ؛ گزٍُ -2

  ِدر ایي هزحلِ داًشجَیبى ثبیذ ًسجت ثِ تشکیل ٍ تکویل گزٍُ ّبیی ثب ظزفیت اتبق ثب تَجِ ث

 اقذام ًوبیٌذ. در پبیبى اعالعیِ ظزفیت اتبقْبی هجوَعِ سزاّبی داًشجَییجذٍل 

 ٍُثِ فبیل ٍ ثقیِ افزاد ثِ عٌَاى سیزگزٍُ اًجبم خَاّذ شذ) ثجت ًبم یک داًشجَ ثِ عٌَاى سزگز

 (.راٌّوبی ثجت ًبم خَاثگبّْبی داًشجَیی در پَرتبل داًشجَیی هزاجعِ شَد

  سزگزٍّْب السم است قجل اس تشکیل یب تکویل گزٍُ اس پزداخت ثذّی افزاد گزٍُ اعالع داشتِ تب در

 ًشًَذ.ثبسُ سهبًی تشکیل یب تکویل گزٍُ ثب هشکل هَاجِ 

 

 )غیز قبثل توذیذ(99خزداد هبُ 10خزدادلغبیت  1اس تبریخّب؛  اصالح ٍ تکویل گزٍُ -3

 .در صَرت ثزٍس ّزگًَِ هشکل ثِ هسئَلیي  سزاّبی داًشجَیی  هزاجعِ گزدد 

  ٍُهسئَلیت تشکیل گزٍُ را دارد ٍ در صَرتی کِ در هَعذ هقزر اقذام ًٌوبیذ،اهَر خَاثگبّْب سزگز

 در قجبل ٍاگذاری خَاثگبُ ثِ ایشبى را ًخَاّذ داشت.ّیچ هسئَلیتی 



 پیگیزی ًوبیذ تب افزاد هذعَ ًسجت ثِ تبییذ عضَیت خَد در گزٍُ اقذام ًوَدُ  سزگزٍُ السم است

 .ثبشٌذ، تب در ٌّگبم اًتخبة اتبق دچبر هشکل ًگزدًذ

 

 )غیز قبثل توذیذ(99هبُخزداد  31خزداد لغبیت 11اس تبریخاًتخبة اتبق: -4

  داًشجَیبى دقت ًوبیٌذ کِ اٍلَیت اًتخبة اتبق ثب گزٍّبی کبهلی  است کِ سٍدتز

 . ًسجت ثِ اًتخبة اتبق خَد اقذام ًوبیٌذ

 ِثبشذ . :   تحَیل اتبق ثِ داًشجَیبى ّوشهبى ثب شزٍع سبل تحصیلی جذیذ هی تَج 

 ًکتِ: 

  ّوشهبى ثب اعالم صٌذٍق رفبُ  99-00اجبرُ ثْبی خَاثگبُ در ًیوسبل اٍل ٍ دٍم سبل تحصیلی

خَاثگبّْبی خَد گزداى(  ثِ حسبة صٌذٍق رفبُ  َ)ثِ جشداًشجَیبى هستقیوب تَسظ داًشج

 داًشجَیبى ٍاریش خَاّذ شذ . )ثب تَجِ ثِ فبیل راٌّوبی پیَست(

  داًشجَیبًی کِ در هَعذ هقزر ًسجت ثِ پزداخت اجبرُ ثْب اقذام ًٌوبیٌذ، ضوي اعوبل هحذٍدیتْبی

سبلْبی ثعذی ٍ ...(، ثِ حسبثذاری داًشجَئی  وبلی )ثستي پَرتبل، عذم اٍلَیت در اسکبى در ًیناحت

 یب صٌذٍق رفبُ ثذّکبر خَاٌّذ شذ.

  ثبشذ. گزٍُ ثٌذی ٍ اًتخبة اتبق(، غیز قبثل توذیذ هی –ثبسُ سهبًی ثجت ًبم خَاثگبُ ) ثجت درخَاست 

  ثِ داًشجَیبًی کِ در سهبى هقزر عجق رٍال  ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت اسکبى در سزاّبی داًشجَیی ،

 .اعالم شذُ اقذام ًٌوبیٌذ، خَاثگبُ تعلق ًخَاّذ گزفت

 یب ثِ لیست گزٍُ  گزٍّْبی ًبقص هیتَاًٌذ جْت تکویل گزٍُ خَد ثِ هسَلیي سزاّبی داًشجَیی

 هزاجعِ ًوبیٌذ. ّبی ًبقص در پزتبل داًشجَیی ) تَسظ سزگزٍُ ( 

 ً بقص پس اس سهبى هقزر تَسظ هسَلیي  سزاّبی داًشجَیی  ثب تَجِ ثِ اًتخبة اتبق گزٍّْبی

 ظزفیت خبلی ٍ اجبرُ ثْبی هتٌبست ثب هحل اسکبى  اًجبم خَاّذ گزفت. 

 ثبشذ. هی   99هْزهبُ  10اس خَاثگبُ تب تبریخ  فزجِ اًصزاف-5       



  اًصزاف اس خَاثگبُ ثصَرت الکتزًٍیکی اًجبم هیگزدد . هتقبضیبى اًصزاف هیتَاًٌذ  اس عزیق پَرتبل

( اًصزاف خَد  سزثزگ اهَر داًشجَیی       اهَر خَاثگبُ درخَاست اًصزاف / تسَیِ ثب خَاثگبُداًشجَیی ) 

 را ثجت ًوبیٌذ.

 

 
 

 ًکتِ: 

  ثبس پزداخت ٍجِ   ،  هشخصدر صَرت عذم اعالم اًصزاف در ثبسُ سهبًی

پزداختی اهکبًپذیز ًجَدُ ٍ داًشجَ ّشیٌِ اجبرُ ثْبی خَاثگبُ را ثِ 

 حسبثذاری داًشجَئی یب صٌذٍق رفبُ ثذّکبر خَاٌّذ شذ.

 

  مدیریت امور دانشجویی



 خواهران و برادران سراهای دانشجویی  جدول ظرفیت اتاق های مجموعه

 خواهران سراهای دانشجویی 

 توضیحات ظرفیت اتاق مقطع خوابگاهنام 
نوع 

 خوابگاه

  وفرٌ 7  کارشىاسی (4سپیذٌ کاشاوی)بلًک 
صىذيق 

 رفاٌ

 99برای  يريدی  وفرٌ 7 کارشىاسی (5پريیه اعتصامی)بلًک 
صىذيق 

 رفاٌ

  وفرٌ 5  کارشىاسی (6هاجر)بلًک 
صىذيق 

 رفاٌ

  وفرٌ 5 کارشىاسی/ ارشذ (7بهار)بلًک
صىذيق 

 رفاٌ

 (8)بلًک مریم 

  وفرٌ 5 ارشذ
صىذيق 

 رفاٌ

 وفرٌ 4 دکتری

اوتخاب اتاق صرفا 

برای مقطع دکتری با 

مقاطع دیگر مجاز 

 باشذ. ومی

صىذيق 

 رفاٌ

 وفرٌ 4 ارشذ/ دکتری امامی

اجارٌ /   99يريدی 

بهاء بصًرت 

 خًدگردان

 خًد گردان

 وفرٌ 10ي  6 - باباخلیل 

اجارٌ /   99يريدی 

بهاء بصًرت 

 خًدگردان

 خًد گردان

 وفرٌ 10ي  6  عصار

/ اجارٌ   99يريدی 

بهاء بصًرت 

 خًدگردان

 خًد گردان



 برادران سراهای دانشجویی 

 مقطع نام خوابگاه
ظرفیت 

 اتاق
 توضیحات

نوع 

 خوابگاه

  وفرٌ 7 کارشىاسی (1شهریار)بلًک 
صىذيق 

 رفاٌ

 (2حسیه پًر)بلًک 

   
 ارشذ

  
  وفر7ٌ

صىذيق 

 رفاٌ

 وفرٌ 5 دکتری

اوتخاب اتاق برای مقطع 

دکتری با مقاطع دیگر 

 .باشذ مجاز ومی

صىذيق 

 رفاٌ

  وفرٌ 7 کارشىاسی (3کلیم کاشاوی)بلًک 
صىذيق 

 رفاٌ

 خًدگردان 98فقط يريدی  وفرٌ 5 کارشىاسی شهیذ احمذی ريشه

 وفرٌ 5 - سرای خیرساز  ترکیان 
 99صرفا يريدی 

 
 خًدگردان

 وفرٌ 4 - سرای خیر ساز  مبیىی 

 

 99صرفا يريدی 

 

 

 خًد گردان

هاشمیان   خیرساز  سرای  - 
 10ي  6

 وفرٌ 

صرفا يريدی 

99 

 

 خًدگردان

 
 
 


