
 بسمه تعالی

 قابل توجه دانشجویان خوابگاهی
                        

هی سساًذ جْت هی تاشٌذ  87 – 88تذیٌَسیلِ تِ اعالع ولیِ داًشجَیاًی وِ هتماضی خَاتگاُ تشای سال تحصیلی  
وش است تاصُ صهاًی ثثت دسخَاست خَاتگاُ ٍ اًتخاب گشٍُ ٍ ّن اتالی عثك صهاى ّای اعالم شذُ الذام ًوایٌذ. الصم تِ ر

 ریل لاتل توذیذ ًوی تاشذ.
 

 زمان درخواست خوابگاه 
 12/1/87الی  12/1/87 همغع واسشٌاسی 

 14/1/87الی  13/1/87 همغع واسشٌاسی اسشذ
 16/1/87الی  15/1/87 همغع دوتشی 

 

 زمان بررسی 

 22/1/87الی  17/1/87
 

 انتخاب گروه و هم اتاقی 
 4/2/87الی  3/2/87 همغع واسشٌاسی 

 6/2/87الی  5/2/87 همغع واسشٌاسی اسشذ
 8/2/87الی  7/2/87 همغع دوتشی 

 

 انتخاب اتاق تمام مقاطع  

 28/2/87الی  27/2/87
 

 صثح جْت اًجام فشآیٌذ دسخَاست تاص هی تاشذ. 97 سایت اص ساعت  نکته

 گاُ حضشت صیٌة )س(تزوشات هشتَط تِ خَات تزوشات هشتَط تِ خَاتگاُ اهام حسیي )ع(

داًشجَیاًی وِ ّضیٌِ خَاتگاُ دس عَل تحصیل سا پشدخت ًىرشدُ اًرذ       -
 تشای آًْا ثثت دسخَاست اهىاى پزیش ًوی تاشذ. 

 سا اًتخاب ًوایٌذ. 3داًشجَیاى همغع دوتشی فمظ هی تَاًٌذ تلَن    -
 اًتخاب گشٍُ ٍ ّن اتالی تایذ اص یه ٍسٍدی ٍ یه همغع تاشذ.    -
 اتاق ّای دوتشی چْاس ًفشُ هی تاشذ .    -
 تیي دٍ تشم عشح تجویع اتاق ّا اجشا خَاّذ شذ.    -
 تیي دٍ تشم تماضای جاتجایی ًفشهاییذ.   -
پشداخت اجاسُ تْا خَاتگاُ ٍ تحَیل فیش پشداختی دس تذٍ ٍسٍد خَاتگراُ    -

 تِ دفتش سشپشستی الضاهی هی تاشذ.
تِ داًشجَیاى تَهی ٍ شثاًِ خَاتگاُ تعلك ًوی گیشد. دس صرَست ٍجرَد      -

 تِ دفتش اداسُ خَاتگاُ هشاجعِ شَد.   24/6/87ظشفیت خالی اص تاسیخ  
دسغیشایٌصرَست  دس اًتخاب اتاق ٍ ّن اتالی دلرت الصم صرَست گیرشد       -

 جاتجایی اتاق اهىاى پزیش ًوی تاشذ.

               عررَل تحصرریل سا پشدخررت   داًشررجَیاًی وررِ ّضیٌررِ خَاتگرراُ دس   -
 ًىشدُ اًذ  تشای آًْا ثثت دسخَاست اهىاى پزیش ًوی تاشذ. 

 سا اًتخاب ًوایٌذ. 8داًشجَیاى همغع دوتشی فمظ هی تَاًٌذ تلَن    -
 اًتخاب گشٍُ ٍ ّن اتالی تایذ اص یه ٍسٍدی ٍ یه همغع تاشذ.   -
تشتیرة اثرش دادُ             تلَن ّرای لرذین اص هجتورع خَاتگراّی خراس  ٍ        -

 ًوی شَد. 
 تِ تعذ ( 5) اص تشم اتاق ّای دوتشی سِ ًفشُ خَاّذ تَد.    -
 تیي دٍ تشم عشح تجویع اتاق ّا اجشا خَاّذ شذ.    -
 تیي دٍ تشم تماضای جاتجایی ًفشهاییذ.   -
پشداخت اجاسُ تْا خَاتگراُ ٍ تحَیرل فریش پشداختری دس ترذٍ ٍسٍد        -

 ش سشپشستی الضاهی هی تاشذ.خَاتگاُ تِ دفت
 .7ولیِ واسشٌاسی ّا تلَن   -
دسغیشایٌصرَست  دس اًتخاب اتاق ٍ ّن اتالی دلت الصم صرَست گیرشد      -

 اتاق اهىاى پزیش ًوی تاشذ. جاتجایی

 تشای گشٍُ ّایی وِ واهل تاشٌذ  اتاق تاص خَاّذ شذ. .2
 تِ تعذاد تماضا ظشفیت اعالم خَاّذ شذ.  .1

 ی خَاتگاُ تعلك ًوی گیشد.تِ داًشجَیاى سٌَات .2
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