شرح حال اداره امور خوابگاهها
تامین رفاه و آسایش دانشجویان در خوابگاه به اداره امور خوابگاه ها محول شده است .خوابگاه محیطی
است که دانشجوی غیر بومی دانشگاه ضمن پرداختن به آموزش ،در آنجا زندگی می کند و در واقع بخش
مهمي از زندگي دانشجوي غیر بومي در خوابگاه مي گذرد .به دلیل اهمیتي که دوران دانشجويي دارد و به
لحاظ تاثیري که محیط بر شخصیت افراد مي گذارد ايام سکونت در خوابگاه ها يکي از مهم ترين ايام زندگي
دانشجو است.
ایامی که گاهی پایه گذار شخصیت آینده دانشجو می شود .ایامی که دانشجو تجربه گران قیمت
زندگي اجتماعي و حضور در مجامع عمومي را کسب مي کند .سکونت در خوابگاه فرصتي را براي دانشجو
ايجاد مي کند .که بتواند استقالل در زندگي و پذيرش مسئولیت اداره زندگي را درک کند .فرصتي که چون
همزمان با كسب دانش و قبول تعهد انجام وظیفه اي است كه قرار است در آينده عهده دار آن باشد بسیار
مغتنم و باارزش است .بدون شك اين واقعیت را بايد پذيرفت كه زندگي در جمع و در محیطي عمومي بنام
خوابگاه روحیه اي مناسب اين نوع زندگي را مي طلبد .دوران سكونت در خوابگاه براي دانشجوياني كه از نقاط
مختلف كشور عزيزمان در يك مجموعه گرد هم آمده و با هم زندگي مي كنند و هدف مشتركشان انجام رسالت
مهم خدمت انسان ها است مي تواند زمینه ساز مودت ها و برادي ها باشد.

ساختمان های خوابگاهی
دانشگاه در حال حاضر ۷ساختمان خوابگاهی دارد که  ۲ساختمان آن بصورت متمرکز در مجتمع دانشگاهی پیامبر
اعظم (ص) و  ۵خوابگاه دیگر بصورت پراکنده در سطح شهر قرار دارند  .اسکان دانشجویان دختر در  ۴ساختمان و دانشجویان
پسر در  ۳ساختمان می باشد .

مشخصات و آدرس رئیس اداره امور خوابگاه ها
آقای ناصر قربانیان
آدرس  :ساری میدان امام (ره) سه راه جویبار  ،ابتدای بزرگراه بسیج  ،ساختمان مرکزی  ،طبقه دوم
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