اطالعیه های امور خوابگاهها
 .12بدیه يسیلٍ بٍ اطالع می رساود داوشجًیاوی کٍ تاکىًن مًفق بٍ ثبت وام خًابگاٌ جهت
سال تحصیلی6971-79وشدٌ اود تا تاریخ  71/1/16مهلت دارود با مراجعٍ بٍ آدرس
 http://portal.srd.irوسبت بٍ ثبت وام اقدام ومایىد.
داوشجًیان عسیس تًجٍ ومایىد زمان ثبت وام مجددا تمدید ومی شًد.
 .11بدیي ٍسیلِ بِ اطالع هی رساًد داًشجَیاى هتقاضی خَابگاُ درسال تحصیلی آیٌدُ ضوي
هزاجعِ بِ آدرس ً http://portal.srd.irسبت بِ ثبت ًام اقدام ًوایٌد.
سهاى ثبت ًام69/2/10:لغایت69/2/11


تذکزات ههن


 تکمیل فرم درخًاست سکًوت بٍ مىسلٍ تعلق قطعی خًابگاٌ ومی باشذ.
 داوشجًیان ديرٌ پردیس بیه الملل مجاز بٍ ثبت وام ویستىذ.

داوشجًیاوی کٍ تاکىًن تعُذ محضری خًد را تحًیل وذادٌ اوذ بٍ درخًاست اسکان آوُا ترتیب اثر دادٌ وخًاَذشذ.



زمان تًزیع معرفی وامٍ جُت ارائٍ بٍ خًابگاٌ تاییذ شذٌ متعاقبا اعالم می گردد.



جُت کسب اطالعات بیشتر با شمارٌ ( 37923043برادران) ي (37923086خًاَران) تماس حاصل فرماییذ.



داوشجًیان اوتقالی،جابجایی،سىًاتی،بًرسیٍ ي فاصلٍ وسدیک (فاصلٍ محل سکًوت تا اصفُان کمتر

از 80کیلًمتر)در الًیت اسکان ومی باشىذ.

.10

بذیه يسیلٍ بٍ اطالع می رساوذ داوشجًیان متقاضی خًابگاٌ درسال تحصیلی آیىذٌ ضمه مراجعٍ بٍ آدرس

http://portal.srd.ir

وسبت بٍ ثبت وام اقذام ومایىذ.

زمان ثبت وام95/1/21:لغایت95/1/31
تذکرات مهم


 تکمیل فرم درخًاست سکًوت بٍ مىسلٍ تعلق قطعی خًابگاٌ ومی باشذ.
 داوشجًیان ديرٌ پردیس بیه الملل مجاز بٍ ثبت وام ویستىذ.

داوشجًیاوی کٍ تاکىًن تعُذ محضری خًد را تحًیل وذادٌ اوذ بٍ درخًاست اسکان آوُا ترتیب اثر دادٌ وخًاَذشذ.

 زمان تًزیع معرفی وامٍ جُت ارائٍ بٍ خًابگاٌ تاییذ شذٌ متعاقبا اعالم می گردد.
 جُت کسب اطالعات بیشتر با شمارٌ ( 37923043برادران) ي (37923086خًاَران) تماس حاصل فرماییذ.
 داوشجًیان اوتقالی،جابجایی،سىًاتی،بًرسیٍ ي فاصلٍ وسدیک (فاصلٍ محل سکًوت تا اصفُان کمتر
از 80کیلًمتر)در الًیت اسکان ومی باشىذ.

.9

قابل تًجٍ داوشجًیان يريدی بُمه :94جُت ثبت وام خًابگاٌ خًدگردان ياطالع ازشرایط آن از تاریخ
 94/10/25بٍ سایت معايوت داوشجًیی فرَىگیcsa.mui.ac.irمراجعٍ وماییذ.

.8

بٍ اطالع می رساوذ باتًجٍ بٍ ایىکٍ اسکان داوشجًیان جذیذالًريد مُر 94کلیٍ مقاطع يداوشجًیان میُمان
يپردیس بیه الملل ازطریق خًابگاٌ خًدگردان اوجام می گیرد درصًرت متقاضی بًدن ،جُت رزري خًابگاٌ
خًدگردان بٍ آدرس زیر مراجعٍ وماییذ:

.7

قابل تَجِ داًشجَیاى جذیذالَرٍدکلیِ هقاطغ در سال تحصیلی :99-99

اسکاى داًشجَیاى جذیذالَرٍد کلیِ هقاطغ سال تحصیلی 99-99صزفا اس طزیق بخش خصَصی
(خَابگاُ ّای خَدگزداى) اًجام هی پذیزد.

.6

قابل تَجِ داًشجَیاى جذیذالَرٍد بْوي:99داًشجَیاى جذیذ الَرٍد بْوي  99هتقاضی

خَابگاُ کِ هَفق بِ ثبت ًام ایٌتزًتی جْت خَابگاُ ًشذُ اًذ ،در سهاى شزٍع ًیوسال دٍم
(طبق تقَین آهَسشی داًشگاُ ) با هزاجؼِ بِ ادارُ اهَر خَابگاُ ّا ٍاقغ در ساختواى شوارُ 9
ًسبت بِ تکویل فزم هزبَطِ اقذام ًوایٌذ.تذکز هْن :ارائِ فزم تؼْذ هحضزی کِ در دفتز اسٌاد
رسوی تٌظین شذُ است در سهاى هزاجؼِ الشاهی است .جْت هشاّذُ ٍ پزیٌت ًوًَِ فزم تؼْذ
هحضزی ایٌجا را کلیک کٌیذ.

.9

بِ اطالع هی رساًذ داًشگاُ ػلَم پششکی اصفْاى ّیچ گًَِ تؼْذی در خصَص ٍاگذاری

خَابگاُ بِ هتقاضیاى در کلیِ هقاطغ تحصیلی ًذارد.

.9

بز اساس هادُ  59آییي ًاهِ اسکاى ٍ هادُ  8آییي ًاهِ ًقل ٍ اًتقاالت بِ ّیچ ػٌَاى بِ

داًشجَی هیْواى خَابگاُ تؼلق ًوی گیزد.
 .9با تَجِ بِ هحذٍیت فضای خَابگاّی ایي داًشگاُ ،حذاکثز تا  79درصذ سقف سٌَات تؼییي
شذُ در آییي ًاهِ ٍسارتخاًِ بِ داًشجَیاى اسکاى خَاّذ بَد.

.5

داًشجَیاى دٍرُphdو ٍدستیاری،سٌَاتی،اًتقالی ،جابجایی ،بَرسیِ ٍ فاصلِ ًشدیک (فاصلِ

هحل سکًَت تا داًشگاُ کوتز اس  88کیلَهتز) در الَیت اسکاى ًوی باشٌذ ( .هادُ )59
 .1داًشجَیاى پذیزفتِ شذُ پزدیس داًشگاُ ( با شْزیِ) جْت اخذ خَابگاُ بِ سایت شؼبِ بیي
الولل هزاجؼِ ًوایٌذ.

