اطالعیه مهم در خصوص دانشجویان جدیدالورود

عضویت در کانال اطالع رسانی ویژه دانشجویان ورودی 69
نکات قابل توجه:
الف) تسهیالت رفاهی :تمامي دانشجويان ميبايست جهت دريافت تسهیالت رفاهي و خوابگاهي سند
تعهدنامه محضري ارائه دهند .لذا در اين خصوص رعايت مراحل زير الزامي است:

 -1دريافت فرم تعهد محضري از سايت http://vsca.tums.ac.ir/files/taahod-mahzari.pdf
 -2تكمیل در يكي از دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور (قابل ذكر است مهر و امضاي دفتر اسناد
رسمي در فرم اولیه مورد قبول نمي باشد).
 -3تطبیق فرم تنظیم شده با سند دريافتي از دفاتر اسناد رسمي به عهده دانشجو مي باشد (قبل از
امضا سند در دفتر اسناد رسمي ،محتويات سند با فرم مذكور توسط متعهد دقیقا كنترل و سپس
امضا شود)

نکته :خواهشمند است دانشجویان در خصوص کنترل سند محضری توجه الزم را مبذول
دارند .در صورت وجود هرگونه مغایرت سند با فرم نمونه ،دانشجو به مدت یک سال از
خوابگاه و تسهیالت رفاهی دیگر محروم می گردد.

 -4ارسال اسكن سند تعهد محضري در سايت درخواست اسكان خوابگاه براي متقاضیان خوابگاه
ضروري است.
 -5اصل سند تعهد محضري را همراه با كپي جواز كسب يا حكم كارگزيني كارمند ضامن ،به امور
دانشجويي دانشكده خود تحويل نمايید و تصوير آن را نزد خود نگاه داريد.
 -6در نیمه اول آبان ماه  1316به سايت  http://refah.tums.ac.irمراجعه و اطالعات مرتبط
با سند تعهد محضري را در سايت مذكور تكمیل نمايید.
ب) کارت دانشجویی :براي تمامي دانشجويان كارت دانشجويي هوشمند صادر ميگردد كه براي
استفاده از امكاناتي نظیر :تردد به محیط دانشگاه ،اماكن ورزشي ،خوابگاه ،رزرو غذاي دانشجويي و...
به آن نیاز خواهید داشت .هزينه كارت دانشجويي هوشمند ،مبلغ  151.111ريال است كه در فرآيند
ثبت نام به صورت الكترونیكي دريافت مي شود .زمان و مكان تحويل كارتهاي دانشجويي متعاقباً از
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طريق وب سايت معاونت دانشجويي دانشگاه  http://vsca.tums.ac.irاطالع رساني خواهد
شد.
ج) اسکان در خوابگاه :دانشجويان مقاطع عمومي (به جز شبانه ،میهمان ،انتقالي ،بورسیه ،شهريه
پرداز و ساكنین استان تهران و البرز) در صورت نیاز به خوابگاه ميتوانند پس از دريافت شماره
دانشجويي در بازه زماني تعريف شده به وب سايت  http://eskan.tums.ac.irمراجعه و نسبت
به ارسال تقاضاي خوابگاه اقدام نمايید .الزم بذكر است پس از پايان مهلت ثبت نام ،مديريت امور
خوابگاه ها نسبت به تعیین خوابگاه متقاضیان واجد شرايط اقدام مي نمايد و نتیجه را مي توانید در
قسمت سابقه سكونت سايت مذكور مشاهده نمايید.
بديهي است ثبت نام به منزله درخواست خوابگاه مي باشد و مديريت امور خوابگاهها بر اساس
امكانات و آئین نامه هاي موجود ،پس از بررسي در صورت داشتن فضاي خالي به شما خوابگاه
اختصاص خواهد داد .افرادي كه به آنها خوابگاه اختصاص مي گیرد ،مي توانند به آدرس خوابگاه
معرفي شده مراجعه نمايند ،براي سكونت در خوابگاه الزم است وسايل شخصي مانند تشک ،پتو،
بالش ،مالفه و  ...را به همراه داشته باشند.
عدم ثبت نام در مهلت مقرر به منزله انصراف از خوابگاه تلقي و حداقل در نیم سال اول  16-19به
شما خوابگاه تعلق نمي گیرد.
به استناد آيین نامه اسكان ،سكونت دانشجويان در تعطیالت تابستان و نوروز در خوابگاهها اكیدا
ممنوع است .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.
تذكر :ضمناً ارسال فرم تعهد محضري مطابق بند يک اطالعیه معاونت دانشجويي در سامانه اسكان
خوابگاه الزامي است و همچنین دانشجويان دختر ميبايست ضمن دريافت فرم معرفي محارم از
سايت اسكان مديريت امور خوابگاهها و تأيید و امضاي والدين محترم ،نسبت به اسكن و ارسال آن
اقدام نمايند.
دانشجويان مقاطع تخصصي ( Ph.Dو دستیاري) متقاضي خوابگاه ،در صورت وجود ظرفیت ،امكانات
و مقدورات با مراجعه حضوري به مديريت امور خوابگاهها و اخذ معرفي نامه مي توانند از خوابگاه (با
پرداخت هزينه مصوب) بهرهمند گردند .الزم به ذكر است بخشي از هزينه هاي خوابگاه از محل
يارانه ي ويژه دانشگاه تأمین شده است.
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د) غذای دانشجویی :در صورت تمايل به استفاده از غذاي دانشجويي مي توانید پس از دريافت شماره
دانشجويي

به

وب

سايت

http://food.tums.ac.ir

مراجعه

و

طبق

راهنما

 http://vsca.tums.ac.ir/files/food-rahnama.pdfنسبت به شارژ حساب كارت و رزرو غذاي هفته
هاي بعد اقدام نمايید(.در هنگام رزرو اينترنتي حتماً به تاريخ رزرو دقت فرمائید).
براي كسب اطالعات بیشتر مي توانیدآيین نامه تغذيه دانشجويان را مطالعه نمايید.
تذكر :1رزرو غذا براي هفتۀ بعد فقط از روز شنبه تا سه شنبه هر هفته میسر است.
تذكر :2تهیه و توزيع غذا فقط بر اساس آمار رزرو شده انجام خواهد شد.
تذكر : 3وعده غذايي رزرو شده فقط در همان سلفي كه رزرو انجام گرفته قابل تحويل است.
تذكر : 4رزرو و تحويل شام و صبحانه فقط براي دانشجويان ساكن خوابگاه امكان پذير است.
تذكر :5در سلف دانشكده پزشكي ،تا قبل از دريافت كارت دانشجويي هوشمند ،مي توانید با
استفاده از وب كیوس ک ،ژتون كاغذي وعده رزرو شده را چاپ نموده و غذاي خود را تحويل بگیريد.
تذكر  :6دانشجوياني كه موفق به رزرو غذا نشوند تنها در صورت اضافه بودن غذا در وعده ناهار مي
توانند از ساعت  13:45تا  14به مراجعه به مسئول سلف و خريد غذا به صورت روزفروش ،غذا
دريافت نمايند.
تذكر  :9با توجه به محدوديت تعداد غذا و پیش بیني هاي صورت گرفته بر اساس تعداد غذاي رزرو
شده ،در صورت عدم رزرو ،از مراجعه به مسئول سلف قبل از زمان اعالم شده روزفروش و
درخواست غذا اجتناب نمايید.
هـ) سنجش سالمت و معاینات پزشکی :براي تمامي دانشجويان جديدالورود ،طرح سنجش سالمت و
معاينات پزشكي با هدف شناسايي دانشجويان نیازمند به مراقبت ويژه و امكانات درماني ،برگزار مي
گردد .جهت ثبت نام و تعیین نوبت بايد نیمه دوم مهرماه  1316به وب سايت
 http://parsad.tums.ac.irمراجعه نمايید .تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر
 11111424و  11111425مي باشد .شركت كلیه دانشجويان در اين طرح الزامي است.
و) تسهیالت دانشجویی صندوق قرض الحسنه دانشجویان :موسسه قرض الحسنه دانشجويان ايران تحت
نظارت بانک مركزي ،آماده ارائه تسهیالت دانشجويي به تمامي دانشجويان عزيز است .جهت كسب
اطالعات بیشتر مي توانید به  http://www.isfa.irمراجعه نمايید.
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