 - 3اداره امور خوابگاهها

صندوق رفاه برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

تامین رف اه و آسایش در خوابگاه به اداره امور خوابگاهها محول
شده است  .خوابگاه محیطی است که دانشجوی غیر بومی
دانشگاه ضمن پرداختن به آموزش  ،در آنجا زندگی می کند و
در واقع بخش مهمی از زندگی دانشجوی غیربومی در خوابگاه
می گذرد .

ماده  -33با توجه به شان دانشجو  ،رعایت پوشش مناسب و بر

ماده  -33دانشجویانیکه مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت
می نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر ( حداکثر ده
روز پس از آغاز ترم تحصیلی ) هزینه کامل نیمسال تحصیلی
بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنها
محاسبه خواهد شد.
ماده  -33سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیالت تابستان ،
بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران
ممنوع می باشد .

الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود
رفتار می نماید باید در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور و
بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد .
آدرس خوابگاههای دانشجویی :
نام خوابگاه

آدرس خوابگاه

سرپرست

1

شماره  1خواهران
نسیبه

بلوار خزر -نرسیده به میدان خزر-جنب
مجتمع پزشکی طوبی

خانم احسانی فر

2

شماره  3خواهران
سمیه

بلوار طالقانی – خیابان سلمان فارسی-
فلکه دوم  ،کوچه شهید کاکویی

خانم معمایی

3

شماره  4خواهران

بلوار امیر مازندرانی – خیابان مهدی آباد
–جنب فروشگاه بسیجیان

خانم رزاقی

خیابان صبا –نبش کوچه شهید لطفی

آقای غالمی

ردیف

ماده  -52دانشجویان سنواتی در کلیه رشته ها  ،دانشجویان
مقاطع  phdو رزیدنتی  ،میهمان ،جابجایی  ،انتقالی  ،بورسیه
سازمان های نظامی اعم از ارتش  ،سپاه  ،نیروی انتظامی و سایر
سازمان ها از الویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی باشد  ،اما
در صورت وجود ظرفیت و امکانات و مقدورات با نظر کمیته
اسکان و اخ ذ هزینه های تمام شده ارائه خوابگاه بال مانع می
باشد .

مبنای موازین اسالمی  ،عرف و هنجارها برای تمامی دانشجویان

4

شماره

5

برادران

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شهدای هفت تیر
5

شماره  6خواهران
کوثر

6

شماره 7
شهید رجایی

7

شماره 1

1

خیابان  15خرداد ،تقاطع سعدی،
کوچه محتشم

خانم میرزاده

برادران

جاده دریا – کیلومتر  -11مجتمع
دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

آقای عابدی

برادران

جاده دریا – کیلومتر  -11مجتمع

آقای عابدی

شهید مطهری

دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

شماره  11خواهران
(خودگردان)

آمل -خیابان امام رضا (ع) -کوچه فرسیو
رضوان 11

مدیریت امور دانشجویی

خانم نادری

ماده  : 2 32در صورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق

راهنمای دانشجویان ورودی جدید

خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم  ،مجوز سکونت وی
در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شــد و هزینه
کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات

سال تحصیلی 4951-59

مقدمه :

دانشجویان جهت استفاده از خدمات تغذیه ای می توانند با ارائه

دانشجوی گرامی  ،ضمن عرض تبریک به جنابعالی به سبب

برگه انتخاب واحد ،کارت تغذیه ،دریافت نموده  ،سپس با طی

پذیرفته شدن در آزمون سراسری و ابراز خوشحالی ازانتخاب این

مراحل زیر نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.

دانشگاه  ،خواهشمند است برای آشنایی بیشتر با مدیریت امور

*دانشجویانـی که از سلف سرویس مجتمع دانشـگاهی پیامبر

 -1وام تحصیلی

دانشجویی فرم مربوطه را مطالعه فرمائید.

اعظم (ص) و دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری استفاده

 -2وام مسکن

مدیریت امور دانشجویی :

می کنند ،می توانند بوسیله کارت شتاب بانکی از طریق شارژ

یکی از واحدهای فعال در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی ،

اینترنتی و یا بصورت خرید اینترنتی اقدام به رزرو غذا نمایند.

می باشد .وظایف این مدیریت  ،نظارت بر اجرای خط و مشی

جهت رزرو به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و یا

 -4وام ضروری

های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی است .این مدیریت

سایت  food.ac.irمراجعه نمایید.

 -5وام عمره مفرده و عتبات عالیات

دارای سه اداره به شرح ذیل می باشد :

*دانشجویان دانشکده های پرستاری آمل  ،پیراپزشکی آمل و

 - 5اداره رفاه

انواع تسهیالت در سال تحصیلی 3394-92

 -3وام تبصره 2

 -6وام دانشجویان ممتاز و نمونه

 - 3اداره تغدیه

پرستاری بهشهر پس از دریافت کارت تغذیه ،مبلغ حداقل

دانشگاه علوم پزشکی مازندران با دارا بودن چهار مجموعه

151111ریال به حساب  2171435131116نزد بانک ملی

 -7وام المپیاد قرآنی  ،فرهنگی و ورزشی و پژوهشی

غذاخوری به شرح ذیل  ،خدمات تغذیه ایی را مطابق آئین نامه

واریز و فیش را جهت شارژ کارت تحویل اپراتور اتوماسیـون

 -1وام امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی

تغذیه به دانشجویان ارائه می نماید :

سلف سرویس دانشکده مربوطه نمایند .سپس می توانند در

الف) مجموعه غذاخوری زیتون واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر

محل سلف سرویس نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.

 – 1بیمه حوادث

اعظم(ص)جهت استفاده دانشجویان دانشکده های پزشکی،

*هزینه صدور کارت تغذیه با دانشجویان می باشد.

داروسازی ،بهداشت ،پیراپزشکی و دندانپزشکی

*کلیه دانشجویان می توانند تا  72ساعت قبل نسبت به رزرو یا

 -11ودیعه مسکن

ب) مجموعه غذاخوری دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

انصراف غذا اقدام نمایند.

ا -همه تسهیالت اعطایی مشمول  %4کارمزد میشوند .

ج) مجموعه غذاخوری دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل

*دانشجویان ساکن خوابگاه شام و صبحانه را در خوابگاه تحویل

د) غذاخوری دانشکده پرستاری بهشهر

میگیرند.

 -11وام دانشجویان حادثه دیده و مبتال به بیماری خاص
تذکرات :

 -2دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند پس از اتمام

*دانشجویان ساکن خوابگاه جهت تحویل شام و صبحانه در

تاریخ اجاره نامه باید نسبت به استردادمبلغ دریافتی و یا تمدید

خوابگاه باید معرفینامه از خوابگاه داشته باشد.

اجاره نامه اقدام نمایند.

