
 99-98روش های تقاضای خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه مفید و دانشگاه های دیگر در نیم سال دوم تحصیلی 

 

گاه مفيد)توسط دانشجویان مراكز آموزشی  نحوه تقاضای خوابگاه دانشگاه مفید: الف  (   غير از دانش

نام، دانشجو به باشد و پس از انجام مراحل ثبت: نیازی به حضور دانشجو در دانشگاه مفید نمیتذكر

 آدرس خوابگاه مربوطه مراجعه نماید.

 شروع می شود. 13/11/1398تاریخ از  98–99ثبت نام خوابگاه برای نیمسال دوم 

 تقاضای عضویت در خوابگاه:

     www.mofidu.ac.ir: سایت دانشگاه مفید به آدرسورود به  1 ←

دریافت كد )تكمیل اطالعات خواسته شده و  درخواست كاربری آزاد  ← 3  از قسمت سامانه ها، ورود به سامانه آموزش 2 ← 

 (رمز عبورو  كاربری

 ورود به سامانه ← 5 برگشت به سامانه آموزش ← 4 

گاه بوده دانشجوياني كه از رتم گذشته  :نكته  هب بعد را   ادامه دهند.  6اند از  رديف  عضو خواب

 عضویت در خوابگاهدرخواست  ←  7 تلفن همراه دانشجو ( و رمز ورود ) كد ملی دانشجو( وارد كردن كد كاربری ) ←  6 

تمامی دانشجویان حوزه تمام وقت ، در پایین صفحه اول  ) های جداگانهتكمیل اطالعات خواسته شده در فرم ← 8

 ت صفحات بعد را نیز تكمیل و ثبت نمایند.و با زدن فلش به صفحه بعدی رفته و اطالعا ( انتخاب نمایندرا 

كار )شماره تماس تایید درخواست توسط آقای نیك ← 10  ارسال درخواست :در آخرین صفحه زدن دكمه ← 9 

02532130214) 

 سامانهورود به  ← 12  مراجعه مجدد دانشجو به سامانه آموزش سایت دانشگاه مفید ← 11 

پرداخت كل مبلغ و یا حداقل یك چهارم از حوزه تمام وقت انتخابی  ← 14 گزینه پرداخت الكترونیكی خوابگاه ← 13

 دانشجوتوسط 

  افزودن انتخاب خوابگاه برادران و یا خواهران و سپس زدن دكمه ← 16  انتخاب اتاقگزینه  ← 15  

http://www.mofidu.ac.ir/


الزم است دانشجویان جهت پرداخت هزینه خوابگاه حتماً كارت بانكی كه دارای رمز دوم باشد، بهمراه خود داشته  نكته :

 باشند.

 30/01/99    :3قسط     .......   20/12/98  :2قسط زمان پرداخت اقساط بعدی:

 

 باشد. (پرداخت اقساط خوابگاه ) مخصوص دانشجویانی كه هزینه خوابگاه آنها بصورت قسطی می

     www.mofidu.ac.ir: مراجعه دانشجو به سامانه آموزش سایت دانشگاه مفید به آدرس ← 1

  ) وارد كردن كد كاربری ) تلفن همراه دانشجو ( و رمز ورود ) كد ملی دانشجو( ( سامانهورود به  ← 2 

وارد كردن مبلغ واریزی در فیلد مربوطه بصورت دستی توسط خود  ← 4گزینه پرداخت الكترونیكی خوابگاه  ← 3

 دانشجو

سرپرستی خوابگاهها جهت به ،  قسط اول نام اینترنتی از طریق آدرس فوق و پرداختپس از تكمیل ثبت توجه:

 اسكان مراجعه فرمائید.

 

 : مبلغ هزینه خوابگاهها     های ضروری :شماره تماس

   000/300/9:  هزینه خوابگاه خواهران     025 – 32130214        :مدیریت خدمات دانشجویی

   000/600/9    :    برادرانهزینه خوابگاه      025 – 32130213          :) امور خوابگاه (

     025 – 84403290       ) اندیشه (: برادرانخوابگاه 

   025 – 32706875:        ( ) فرهنگ خواهرانخوابگاه 

 

خوابگاه اندیشه –كوچه اول  –بلوار شهید كریمی  –میدان مفید  –متری صدوق  45انتهای  –قم :  رانبرادآدرس خوابگاه 

متری شهید مطهری  20انتهای  –بلوار شهید كریمی  –میدان مفید  –متری صدوق  45انتهای  –قم  : رانخوابگاه خواهآدرس 

 خوابگاه فرهنگ –

 

http://www.mofidu.ac.ir/


 

******************** 

 

 (    دانشگاه مفید دانشجویانمخصوص ) نحوه تقاضای خوابگاه : ب

 شروع می شود. 13/11/1398از تاریخ  98–99ثبت نام خوابگاه برای نیمسال دوم 

  تقاضای عضویت در خوابگاه:

  گاهدرخواست عضويت در خواب ←  2   خوابگاه امور ←  2  وميز كار دانشج ←  1 

 (.ات بعد را نيز تكميل نمائيدت صفحاطالعا باالي صفحه، فلش استفاده از با ) ات خواسته شدهتكميل اطالع ← 4

 (02532130214شماره تماس )كار تاييد درخواست توسط آقاي نيك ← 6  ارسال درخواست :زدن دكمهدر آخرين صفحه،  ← 5

 گزينه پرداخت الكترونيكي خوابگاه ← 8  امور خوابگاه  ← خود ميزكارمراجعه مجدد دانشجو به  ← 7

  اقانتخاب ات  ← دانشجو مراجعه مجدد به ميزكار ← 10هزينه خوابگاه  پرداخت كل مبلغ و يا حداقل يك چهارم از  ← 9

  افزودنو سپس زدن دكمه مربوطه انتخاب خوابگاه  ← 11

 الزم است دانشجويان جهت پرداخت هزينه خوابگاه حتماً كارت بانكي كه داراي رمز دوم باشد، بهمراه خود داشته باشند. نكته :

 30/01/99    :3قسط     .......   20/12/98  :2قسط زمان پرداخت اقساط بعدی:

جهت دريافت مجوز اسكان ،  قسط اولنام اينترنتي از طريق آدرس فوق و پرداخت پس از تكميل ثبت توجه:
 مراجعه فرمائيد. به سرپرستي خوابگاهها

 های ضروری :شماره تماس

   000/300/9:  هزینه خوابگاه خواهران     025 – 32130214        مديريت خدمات دانشجويي:

   000/600/9    :    هزینه خوابگاه برادران     025 – 32130213         :امور خوابگاه (س كارشنا)

   025 – 84403290      (: ) انديشه برادرانخوابگاه 

   025 – 32706875      :) فرهنگ ( خواهرانخوابگاه 



خوابگاه  متری شهید مطهری  20انتهای  –وار شهید كریمی بل –میدان مفید  –متری صدوق  45انتهای  –قم :  آدرس خوابگاه خواهران

فرهنگ

 خوابگاه اندیشه   -كوجه اول   بلوار شهید كریمی  میدان مفید  متری صدوق  45انتهای  قم  : آدرس خوابگاه برادران

 

 


