بنام خدا

پيوست 1

اطالعيه اسكان تابستاني دانشجويان در سال تحصيلي 69-69
بهاينوسيله به اطالع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به تعميرات تابستاني خوابگاهها و محدوديت جا فقط به متقاضیيان واجید
شرايط آيين نامه مصوب معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه (پیوست) به شرح ذيل خوابگیاه واذیرار میيذیردد و بیرا
دانشجويان غيرواجد شرايط در صورت جا خالي با مبلغ غيراز مصوب و براساس ابالغ صیددو رفیاه دانشیجويان امکیان واذیرار
وجود دارد
 -1درخواست خوابگاه توسط دانشجو در پورتال دانشجويي از تاريخ  69/3/11لغايت 69/3/30
 -1تاييد مدير ذروه و معاون آموزشي و فرهدگي دانشکده در سيستم سدف از تاريخ  69/3/11لغايت 69/4/3
 -3مراجعه دانشجويان واجد شرايط به اداره رفاه جهت واريز وجه (به شرح ذيیل) ومعرفیي بیه خوابگیاه از تیاريخ  69/4/10و
اجاره بها به صورت نقد و به حساب صددو رفاه دانشجويان واريز و غيرقابل برذشت مي باشد

اتاقهاي  2نفره

اتاقهاي  3و  4نفره

ماهیانه 070/000ریال

ماهیانه  780/000ریال

به حساب صندوق رفاه دانشجویان

توجه:
 -1مدت زمان اسکان در خوابگاهها در تابستان از تاريخ  09/4/00لغایت  09/9/00تعيين شده و متقاضيان بدون هیي

ذیرر

در تاريخ  69/9/10نسبت به تخليه اتا و تحويل کليد به دفتر سر پرستي و تسويه حسیاب اقیدام نمايدید و ايین بیازه قابیل
تمديد نمي باشد لرا با آذاهي به اين مهم ،قبل از درخواست خوابگاه با اساتيد خود هماهدگي فرمايدد چون خوابگاه در نيمه
دوم شهريور تحويل دانشجويان ورود جديد و قديم در سال تحصيلي  69-69ذردد
 -1حداقل زمان اسکان ترم تابستاني يک ماه ميباشد و درصورت اسکان کمتر از يکمیاه در خوابگیاه ،مبلیغ واريیز بیه هیي
ذدوان مسترد نميشود
 -3نتايج تائيد و يا ذدم تاييد از پرتال دانشجويان قابل رو يت مي باشد و دانشجويان ذرامي از مراجعه حضیور بیه دانشیکده
ها ،اداره رفاه و معاونت دانشجويي دانشگاه و ساير قسمت ها اکيداً خوددار فرمايدد
 -4اجار بها

خوابگاه به صورت نقد ي می بایست پرداخت گردد و قابل تقسیط نمی باشد دانشجويان ذزيز از هم اکدیون

تمهيدات الزم را مد نظر قراردهدد،

مديريت رفاه و سالمت دانشجويان

