راهنمای دانشجویان نو ورود  99در خصوص اختصاص سرای دانشجویی (خوابگاه) و دیگر خدمات رفاهی
ضمن عرض تبریک به داوطلبان موفق کنکور سراسری برای قبولی در دانشگاه بجنورد ،برای اطالع از امکانات سرای دانشجویی و دیگر خدمات رفاهی دانشگاه  ،موارد مهم
زیر را مطالعه کنند.
** توضیح ضروری و مهم:
ارایه خدمات رفاهی در خصوص خوابگاه ،تغذیه و رفت و آمد در شرایط خاص حاضر (شیوع ویروس کرونا و مجازی بودن کالس ها) و تعطیلی خوابگاه ها و
سلف سرویس ها امکان پذیر نیست و لذا توضیحات ارایه شده
زیر صرف ًا مربوط به زمانی است که سلف و خوابگاه ها بازگشایی گردد.
 -۱سرای دانشجویی
دانشگاه بجنورد با کمبود سرای دانشجویی دولتی مواجه است و امکان بهره مندی همه دانشجویان از سرای دولتی کم است .لذا پذیرفته شدگان عزیز پیش بینی های الزم
در خصوص هزینه های اسکان در سراهای غیر دولتی و اجاره منزل را داشته باشند.
 ۱-۱سراهای مورد استفاده در داخل دانشگاه و سطح شهر بجنورد به سه نوع دولتی ،خودگردان دولتی و غیردولتی (تحت نظر شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی
غیردولتی استان خراسان شمالی) تقسیم میگردد .سراهای دولتی (س رای پردیس پسران و سرای پردیس دختران) و سرای خودگردان دولتی (سرای دکتر امید و  15خرداد)
داخل دانشگاه است ،اما سراهای غیردولتی در سطح شهر بجنورد پراکندهاند که این بعد مسافت (حدود  ۴کیلومتر) توسط سرویسهای شرکت اتوبوسرانی پوشش داده
میشود.
 2-۱هزینه اقامت در سراها بسته به نوع آن که دولتی ،خودگردان دولتی و یا غیردولتی باشد متفاوت بوده و به ترتیب توسط صندوق رفاه دانشجویان ،دانشگاه و شورای
نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی استان خراسان شمالی تعیین میگردد.
سراهای داخل دانشگاه
پسرانه

دخترانه

دولتی پردیس پسرانه

دولتی پردیس دخترانه
خودگردان دولتی دکتر امید
خودگردان دولتی  15خرداد

 ۳-۱با توجه به امکانات و موقعیت سراهای غیردولتی ،دانشجو می تواند از همان سال اول نیز متقاضی سکونت در این نوع سراها باشد.
 ۴-۱تمامی سراها اعم از دولتی ،خودگردان دولتی و غیردولتی تحت نظارت می باشند .در تمامی این سراها سرپرست و نگهبان مستقر است و بر اساس آییننامه انضباطی
سراها ،کنترل تردد دانشجویان و دیگر مسائل انضباطی رعایت میشود.

سرای دولتی پردیس دختران

سرای خودگردان دولتی دکتر امید

چگونگی اختصاص سرای دانشجویی به دختران:
 ۶-۱تعدادی از دانشجویان دختر اولویتدار در سال اول با اولویت :تحصیالت تکمیلی ،نخبههای علمی ،فرهنگی و ورزشی ،رتبههای برتر کنکور ،تحت پوشش نهادهای
حمایتی و مسافت باالی  400کیلومتر در سرای خودگردان دولتی دکتر امید و  15خرداد (اتاقهای  6نفره) اسکان داده میشوند .دانشجویان دختر غیراولویتدار نیز با توجه
به بعد مسافتشان تا شهر بجنورد باید در سراهای غیردولتی اسکان یابند.
 ۷-۱از آنجائیکه ظرفیت سراهای دخترانه داخل دانشگاه به طور برابر بین دانشجویان تقسیم میشود ،هر دانشجو حداکثر چهار ترم (معادل دو سال تحصیلی) از سراهای
داخل دانشگاه استفاده می کند .دانشجویان دختری که در سال اول در سرای دکتر امید و  15خرداد باشند ،در سال های دوم و سوم تحصیل خود باید در سراهای غیردولتی
اسکان یابند و فقط در سال چهارم امکان استفاده مجدد آنها از سرای دولتی داخل دانشگاه (پردیس دخترانه) امکان پذیر است .دانشجویانی که امکان اسکان آنها در سالهای
اول و دوم مهیا نشود در سالهای سوم و چهارم در سراهای داخل دانشگاه اسکان مییابند.

چگونگی اختصاص سرای دانشجویی به پسران:
 ۸-۱دانشجویان پسر در سال اول با اولویت :تحصیالت تکمیلی ،نخبههای علمی ،فرهنگی و ورزشی ،رتبه های برتر کنکور ،تحت پوشش نهادهای حمایتی و مسافت باالی
 600کیلومتر) در سرای دولتی پردیس دانشگاه (اتاقهای  ۶نفره) اسکان داده میشوند و در دیگر سال های تحصیل خود باید در سراهای غیردولتی یا منازل استیجاری اسکان
یابند .دانشجویان پسر غیراولویت دار نیز با توجه به بعد مسافتشان تا شهر بجنورد باید از همان سال اول در سراهای غیردولتی اسکان یابند.
 ۹-۱از آنجائیکه ظرفیت سرای پسرانه داخل دانشگاه به طور برابر بین دانشجویان تقسیم می شود ،هر دانشجو حداکثر دو ترم (معادل یک سال تحصیلی) از سرای داخل
دانشگاه استفاده می کند .دانشجویان پسری که در سال اول در سرای پردیس باشند ،در سال های بعدی تحصیل خود باید در سراهای غیردولتی یا منازل استیجاری اسکان
یابند .دانشجویانی که امکان اسکان آنها در سال اول مهیا نشود ،فقط در یکی از سالهای بعد در سرای داخل دانشگاه اسکان مییابند.
 -۲تغذیه
 ۱-۲هر هفته در روزهایی که فعالیت های آموزشی دانشجویان در جریان است (به غیر از ایام تعطیل) ،در سه وعده صبحانه ،نهار و شام غذا طبخ و توزیع میشود.
 ۲-۲خدمات تغذیه دانشجویان در سلف سرویس مرکزی و رستوران زیتون که در داخل دانشگاه بنا شدهاند ارائه می شود .توزیع غذا در سلف سرویس مرکزی با یارانه و
نرخ صندوق رفاه دانشجویان و در رستوران زیتون با یارانه اعطایی و نرخ دانشگاه میباشد.
 ۳-۲دانشجویان الز م است بعد از دریافت کارت دانشجویی خود که کارت تغذیه آنها نیز است ،نسبت به شارژ آن و خرید وعدههای غذایی دلخواه اقدام کنند .کلیه کارهای
مربوط به شارژ و رزرو اینترنتی غذا از سامانه تغذیه با آدرس  http://nut.ub.ac.irقابل انجام است.
 ۴-۲به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و بومی ساکن شهر بجنورد فقط وعده غذایی نهار داده می شود .این دسته از دانشجویان برای خرید و میل کردن سایر وعدههای غذایی
میتوانند به رستوران زیتون مراجعه کنند.
 -۳وام و تسهیالت دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت حمایت از دانشجویان مستعد کم برخوردار تسهیالتی به ایشان ارایه میدهد .جهت دریافت وامهای
دانشجویی صندوق رفاه ،ابتدا هر دانشجو باید طبق مراحل زیر پرونده تشکیل دهد و از پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس  http://www.bp.swf.irنسبت به
تشکیل پرونده الکترونیکی و ثبت درخواست وام اقدام نماید .بررسی درخواست ها و اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید از نیمسال دوم تا پایان زمان تحصیل
امکانپذیر است.

مراحل تشکیل پرونده:
. ۱دریافت فرم درخواست وام یا مشخصات دانشجویان از آدرس https://staffairs.ub.ac.ir
 . ۲تنظیم سند تعهد محضری (ضامن حتماً باید کارمند رسمی و یا پیمانی ادارات دولتی باشد .ضمانت بازنشستگان ،کارمندان قراردادی ،شرکتی و غیره مورد قبول نیست
 . ۳تهیه یک نسخه فتوکپی از آخرین حکم کارگزینی ضامن که نمایانگر استخدام رسمی یا پیمانی وی در دستگاه دولتی باشد.
. ۴افتتاح حساب به نام فرد وامگیرنده در بانک تجارت و درج آن در فرم درخواست وام
. ۵تکمیل فرم درخوست وام
. ۶تشکیل پرونده الکترونیکی و ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه
در مجموع سه برگ (شامل  -۱سندتعهد محضری  -۲کپی حکم کارگزینی ضامن  -۳فرم مشخصات دانشجویان یا درخواست وام) جهت تشکیل پرونده وام باید تحویل
اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه گردد.

 -۴رفت و آمد دانشجویان از شهر به دانشگاه و برعکس
دانشجویان جهت تردد از شهر بجنورد به دانشگاه و برعکس باید کارت شرکت اتوبوسرانی را از باجه مربوطه تهیه کنند و پس از شارژ آن با کشیدن کارت بلیط از خدمات
سرویسها استفاده کنند.
مسیر خط سه راهی ارکان
نام خط

مبداء

مقصد

مسیر

سه راه ارکان

چهارراه ارتش

سه راه ارکان

بلوار استقالل  -بلوار امام خمینی(ره)  -میدان کارگر  -خیابان شهید چمران  -سه راه امام علی(ع)
دانشگاه بجنورد  -سه راهی ارکان و بالعکس

جدول ایستگاه های مسیر خط چهارراه ارتش به سه راهی ارکان
موقعیت در خط

آدرس

ردیف مکان ایستگاه
1

چهارراه ارتش

رفت و برگشت

نبش چهارراه ارتش

2

چهارراه پارک شهر

رفت و برگشت

ابتدای بلوار استقالل جنوبی

3

مرکز مخابرات امام علی(ع)

رفت و برگشت

بلوار استقالل جنوبی قبل از چهارراه استقالل

4

هتل کوروش

رفت و برگشت

بلوار امام خمینی شرقی-چهارراه پست (باسکول)

5

بانک ملت

رفت و برگشت

میدان کارگر ابتدای خیابان شهید چمران

6

قبل از چهارراه حنایی

رفت و برگشت

خیابان چمران تقاطع خیابان جمهوری و آزادی

7

قبل از چهارراه شهدا

رفت و برگشت

خیابان شهید چمران مقابل بانک صادرات

8

بعد از چهارراه شهدا

رفت و برگشت

خیابان شهید چمران نبش کوچه انتظار ابتدای بیمارستان تامین اجتماعی

9

نبش کوچه شهید حسنی

رفت و برگشت

خیابان شهید چمران بعد از بیمارستان تامین اجتماعی

10

سه راه امام علی(ع)

رفت و برگشت

ابتدای بلوار خلیج فارس

11

روستای خداقلی

رفت و برگشت

جاده بجنورد به اسفراین جنب پل عابر پیاده

12

روستای اهلل وردی خان

رفت و برگشت

جاده بجنورد به اسفراین قبل از پل زیرگذر

13

روستای اهلل وردی خان

رفت و برگشت

جاده بجنورد به اسفراین بعد از پل زیر گذر مقابل تلمبه خانه آب (انبار شرکت آب و فاضالب)

14

دانشگاه بجنورد

رفت و برگشت

مقابل در جدید (اصلی) دانشگاه

15

دانشگاه بجنورد

رفت و برگشت

مقابل در قدیم دانشگاه

 -۵تربیت بدنی و فوق برنامه
جهت فعالیت های ورزشی و فوق برنامه دانشجویان و همچنین شرکت در مسابقات و عضویت در تیمهای دانشگاه اداره تربیت بدنی دانشگاه -که در محل سالن ورزشی
سالوک داخل دانشگاه مستقر است -تمهیدات زیادی اندیشیده است .لطفا برای مشاهده این برنامههای این اداره به آدرس  https://sports.ub.ac.irمراجعه کنید.
 -۶مشاوره و سالمت دانشجویان
در خصوص مسایل روحی ،روانی و سالمت جسم و روان دانشجویان ،مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی -که مکان آن در داخل دانشگاه است -برنامههای زیادی در نظر
گرفته است؛ از جمله طرح پایش سالمت جسم و روان دانشجویان که خاصه برای تمام دانشجویان ورودی جدید انجام میشود .برگزاری انواع جلسات روانشناختی و

مشاوره و برنامهها و کارگاه های مرتبط با سالمت روح و جسم دانشجویان نیز از دیگر برنامههای این حوزه است .مشاوران این مرکز عالوه بر حضور در دانشگاه در تمامی
انواع سراهای دانشجویی نیز حضوری فعال دارد .لطفا برای مشاهده برنامههای این مرکز به آدرس  https://counseling.ub.ac.irمراجعه کنید.
راهنمای تماس با بخشهای مختلف حوزه امور دانشجویی دانشگاه بجنورد
شماره تماس

نام بخش

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۷

دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۴

دفتر مدیریت امور دانشجویی

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۸

اداره خدمات رفاهی و دانشجویی

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۹

سرای دانشجویی پسران

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰

سرای دانشجویی دختران

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۶

تغذیه

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۵

وام

۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱۰-۷

مرکز بهداشت و مشاوره

۰۵۸۳۲۲۰۱۲۰۲-۴

اداره تربیت بدنی

دریافت شماره تماس دیگر واحدهای دانشگاه بجنورد از آدرس  https://ub.ac.ir/about/phonesامکانپذیر است.
آدرس پورتال دانشگاه: www.ub.ac.ir
رایانامه امور دانشجویی: daneshjo@ub.ac.ir
کانال امور دانشجویان دانشگاه بجنورد در شبکههای اجتماعی : @khabgahpardis

