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 ها و اتمام فرآیند ثبت نام:به دانشکده مراجعه حضوریارائه در مدارک مورد نیاز برای اصل 

 *مختص کلیه پذیرفته شدگان

 https://portal.saorg.ir/physicalhealth/های مراجعه به لینک( 1

/https://portal.saorg.ir/mentalhealth  پس از تکمیل  الورود دانشجویان جدیدو روان کارنامه سالمت جسم

خروجی آن را به نمایندگان امور دانشجویی در زمان ثبت نام در دانشکده  در لینک های باال کارنامه های ذکر شدهاینترنتی 

 مطالعه فرمائید(.به دقت تحویل نمایید. )فایل راهنمای موجود در سایت را 

 *فقط مختص متقاضیان خوابگاه      

 فرم تعهد اخذ خوابگاه امضاء شده اصل  (2

 ( امضاء شدهمربوطه به دانشجویان تحصیالت تکمیلیفرم تسویه حساب با مقطع قبلی )اصل  (3

 (امضاء دانشجو و ولی دانشجو)( مخصوص خواهران)فرم محارم اصل  (4

 

 در صورت عدم ارائه فرم های مذکور ثبت نام انجام نمی گردد. توجه: 

 ثبت نام خوابگاه:
 می باشد. مجاز برای خوابگاه، دانشجویان غیربومی ساکن استانهایی به غیر ازتهران و البرزتوجه: دانشجویان  -

 تمایل خود را برای اخذ خوابگاه ارسال نمایید. "تقاضای خوابگاه"قسمت  11ردیف پذیرش غیرحضوری در  در متقاضی خوابگاهدانشجویان گرامی 

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

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

ورت در ص می توانندتکمیل فرم محارم خواهران )صرفاً برای دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه( خوابگاه، تکمیل فرم تعهد 

 در مرحله ثبت نام خوابگاه شرکت نمایند.  تایید توسط مدیریت

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

 است. مختاردانشجویان متقاضی 

 روز 22الی ساعت  30/6/96 پنج شنبه مورخ صبح روز 10از ساعت  96ورودی کارشناسی ن دوره دانشجویا ،خوابگاه اندر صورت تایید متقاضی

نام کاربری شماره دانشجویی  و با ورود بوسیله : refahi.kntu.ac.ir  سامانه رفاهی دانشگاه به آدرس: با مراجعهمی توانند  31/6/96 جمعه

 . دنسبت به اخذ خوابگاه اقدام نماین refahi.kntu.ac.irسامانه رفاهی طبق دستورالعمل موجود در صفحه اول  و رمز ورود کد ملی

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

  د.نماین یانتخاب خوابگاه خود را قطع 31/6/96و  30تاریخ های در  بهاعه و اجاره پرداخت ودیصورت 

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

 خود دانشجو می باشد.( هدریافتی و عدم  انجام تکالیف مشخص شده به عهد

 می باشد.  14ساعت  01/07/96 شنبه خوابگاه از روز  شروع فرآیند تحویل*

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
file:///E:/refahi.kntu.ac.ir
file:///E:/refahi.kntu.ac.ir
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امانه س سوال خود را به شماره فرآیند ثبت نام خدمات دانشجویی با اعالم مشخصات، هر گونه سوال در مورد داشتن در صورت *

 .را در اسرع وقت دریافت دارید ارسال و پاسخ آن 3000153600

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

 

 


