بسمه تعالی
به اطالع دانشجویان محترم خوابگاهی میرساند جزئیات نحوه محاسبه هزینه خوابگاهها به انضمام میزان مساعدت دانشگاه
به شرح جدول زیر اعالم میگردد .بدیهی است هیچ گزارش دیگری که ممکن است به صورت غیر رسمی و به طرق
مختلف در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفته باشد مورد تایید دانشگاه نیست و علیرغم افزایش قابل توجه هزینههای
جاری اداره خوابگاهها نهایت تالش برای حداقل افزایش نرخ اجاره بها و افزایش مساعدت دانشگاه انجام شده است.
گزارش ریز هزینه های خوابگاههای دانشگاه صنعتی ارومیه در سال تحصیلی 97 - 98
پیش بینی هزینه آب  ،برق و گاز برای هر نفر به ازای یک ماه

 145،200ریال

پیش بینی هزینه مایع دستشویی و مواد پاک کننده نظافتی برای هر نفر به ازای یک ماه

 30،000ریال

پیش بینی تعمیرات خوابگاه برای هر نفر به ازای یک ماه

 45،000ریال

جدول پیش بینی هزینه ها :

خوابگاه

مواد شوینده
(ریال )

تاسیسات و
تعمیرات
(ریال)

اجاره بها

انشعابات

حقوق ناخالص

( ریال )

(ریال )

پرسنل

جمع ( ریال )

خلیلی
(464

139،200،000

208،800،000

5،040،000،000

673،728،000

2،184،000،000

8،265،728،000

نفر)
بهشتی(
 168نفر)
ممتاز(
106نفر)

50،400،000

75،600،000

1،860،000،000

243،936،000

1،092،000،000

31،800،000

47،700،000

1،218،000،000

153،912،000

1،092،000،000

جمع کل یک سال تحصیلی

3،346،936،000

2،568،412،000
14،181،070،000

با توجه به هزینه تمام شده اداره خوابگاه ها در یک سال تحصیلی میانگین هزینه برای هر دانشجو در هرر نیمسرال مبلر
 9/600/000ریال میباشد.

جدول درآمدهای خوابگاه خلیلی :
اتاق  4نفره

 24اتاق

 657،600،000ریال

اتاق  6نفره

 44اتاق

 1،721،280،000ریال

اتاق  8نفره

 13اتاق

 654،160،000ریال
 3،033،040،000ریال

جمع کل یک ترم

جدول درآمدهای خوابگاه بهشتی :
اتاق  2نفره

 16اتاق

 198،400،000ریال

اتاق  4نفره

 22اتاق

 492،800،000ریال

اتاق  6نفره

 8اتاق

 254،400،000ریال
 954،600،000ریال

جمع کل یک ترم

جدول درآمدهای خوابگاه ممتاز :
اتاق  2نفره

 12اتاق

 166،800،000ریال

اتاق  4نفره

 10اتاق

 264،000،000ریال

اتاق  6نفره

 7اتاق

 264،600،000ریال

جمع کل یک ترم

 695،400،000ریال

مجموع درآمد کل خوابگاه ها در یک نیمسال تحصیلی  4/683/040/000ریال میباشد.

لیست قیمت اتاق های خوابگاه ها ترم مهر 97
نام خوابگاه

خلیلی

ممتاز

بهشتی

ظرفیت اتاق

قیمت نقدی (ریال)

قیمت اقساطی
(ریال)

درصد افزایش قیمت
نقدی نسبت به سال
گذشته

4نفره

6،850،000

7،654،000

9.7

6نفره

6،520،000

7،100،000

9.9

8نفره

6،290،000

6،900،000

9.9

2نفره

6،950،000

7،640،000

8.5

4نفره

6،600،000

7،280،000

8.1

6نفره

6،300،000

6،970،000

7.6

2نفره

6،200،000

6،850،000

9.3

4نفره

5،600،000

6،200،000

8.9

6نفره

5،300،000

5،800،000

9.7

ضمناً تالش دانشگاه بر آن است که از پرداختی دانشجویان از بابت هزینه خوابگاه ها صریانت کامرل نمایرد و برا توجره بره
شفافیت کامل در مورد دریافتی و پرداختی دانشجویان محترم همواره آمادگی برای ارائه جزئیات هزینه کررد خوابگراه هرا
وجود دارد.

