
 
 

 بسمه تعالی   

 4اطالعیه شماره 

 قابل توجه دانشجویان خوابگاهی
                         

                نکرده اند   اقدام 1400 – 1401خوابگاه سال تحصیلی  جهت درخواستدانشجویانی که  آن دسته ازبدینوسیله به اطالع  
. الزم به ذکر م اتاقی، طبق زمان های اعالم شده ذیل اقدام نمایندمی رساند، جهت ثبت درخواست خوابگاه و انتخاب گروه و ه

 است بازه زمانی ذیل قابل تمدید نمی باشد.
 

 زمان درخواست خوابگاه 
 

 کلیه مقاطع 
 

 

 27/3/1401الی   24/3/1401
 

 

 زمان بررسی درخواست ها

 31/3/1401الی    28/3/1401
 

 

   
 انتخاب گروه و هم اتاقی  مقطع

 5/4/1401الی    4/4/1401 رشناسی کا
 7/4/1401الی    6/4/1401 کارشناسی ارشد

 9/4/1401الی    8/4/1401 دکتری 
 

 

   اتاق انتخاب 

 15/4/1401   الی    13/4/1401

 صبح جهت انجام فرآیند درخواست باز می باشد. 8: سایت از ساعت  نکته

 کرات مربوط به خوابگاه حضرت زینب )س(تذ تذکرات مربوط به خوابگاه امام حسین )ع(

دانشجویانی که هزینه خوابگاه در طول تحصیل را پردخت نکرده انددد،    -
 برای آنها ثبت درخواست امکان پذیر نمی باشد. 

 را انتخاب نمایند. 4دانشجویان مقطع دکتری فقط می توانند بلوک    -
 یک مقطع باشد. انتخاب گروه و هم اتاقی باید از یک ورودی و    -
 اتاق های دکتری چهار نفره می باشد .    -
 بین دو ترم طرح تجمیع اتاق ها اجرا خواهد شد.    -
 بین دو ترم تقاضای جابجایی نفرمایید.   -
پرداخت اجاره بها خوابگدداه و تحویددل فددیخ پرداختددی در بدددو ورود   -

 خوابگاه به دفتر سرپرستی الزامی می باشد.
ویان بومی و شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد. در صورت وجود به دانشج   -

 به دفتر اداره خوابگاهها مراجعه شود. 15/7/1401از تاریخ ظرفیت خالی 
در انتخاب اتاق و هم اتاقی دقت الزم صورت گیرد، امکان جابجایی اتاق   -

 امکان پذیر نمی باشد.
 

نکرده اند، برای آنهددا  پردخت ول تحصیل رادانشجویانی که هزینه خوابگاه در ط  -
 ثبت درخواست امکان پذیر نمی باشد. 

 را انتخاب نمایند. 9دانشجویان مقطع دکتری فقط می توانند بلوک    -
 انتخاب گروه و هم اتاقی باید از یک ورودی و یک مقطع باشد.   -
 نمی شود. خارج و ترتیب اثر داده بلوک های قدیم از مجتمع خوابگاهی   -
 به بعد ( 6اتاق های دکتری سه نفره خواهد بود. ) از ترم    -
 بین دو ترم طرح تجمیع اتاق ها اجرا خواهد شد.    -
 بین دو ترم تقاضای جابجایی نفرمایید.   -
پرداخت اجاره بها خوابگاه و تحویل فیخ پرداختی در بدو ورود خوابگاه به دفتر   -

 سرپرستی الزامی می باشد.
 . 7 – 8شناسی ها ، بلوک کلیه کار   -
اتاق امکددان زم صورت گیرد، امکان جابجایی در انتخاب اتاق و هم اتاقی دقت ال  -

 پذیر نمی باشد.

 برای گروه هایی که کامل باشند، اتاق باز خواهد شد. .1
 به تعداد تقاضا ظرفیت اعالم خواهد شد.  .2

 به دانشجویان سنواتی خوابگاه تعلق نمی گیرد. .3

 ی خالی در صورتی که دانشجو از ورود دانشجوی دیگر ممانعت نماید، بعهده دانشجوی ممانعت کننده می باشد.هزینه تخت ها .4
 

 تذکرات کلی : 
        مایند.الزم به ذکر است دانشجویان گرامی قبل از درخواست خوابگاه نسبت به بارگذاری کارت واکسن دیجیتالی و پرداخت بدهی خوابگاه خود اقدام ن -1
 ر غیراینصورت با درخواست آنان مخالفت خواهد شد.د
 به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمایند.   15/7/1401دانشجویان سنواتی از   -2
 فرصت دارند به اداره امور خوابگاهها اعالم نمایند. در غیراینصورت، امکان حذف هزینه ثبت شده وجود ندارد.  10/7/1401جهت انصراف تا تاریخ  -3
ل از موعد افرادی که قبال با درخواست خوابگاه ایشان مخالفت شده بود، در صورت پرداخت بدهی خوابگاه و بارگذاری کارت واکسن در سامانه بوستان قب -4

 انتخاب گروه به اداره امور خوابگاهها اعالم نمایند.
 اداره خوابگاههای دانشجویان دانشگاه                                                                                                                                                                           

 
 

 


