اطالػیِ ّای ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا


قابل توجه دانشجویان پزدیس دانشگاه

داًشجَیاًی کِ هتوایل تِ اسکاى در خَاتگاُ ّای خَدگزداى هتوزکش ّستٌذ ٍ در سایت هؼاًٍت
داًشجَیی فزٌّگی ثثت ًام کزدُ اًذ جْت رسرٍ خَاتگاُ ٍ اتاق خَد(جْت ًیوسال دٍم 96-97تِ
سایت  khabgahi.comهزاجؼِ ًواییذ.



قابل توجه دانشجویان پزدیس دانشگاه

تِ اطالع هی رساًذ حَسُ هؼاًٍت داًشجَیی فزٌّگی داًشگاُ در ًظز دارد اس ًیوسال دٍم -97
1396تزای اسکاى داًشجَیاى پزدیس،خَاتگاُ ّای خَدگزداى هتوزکش پیش تیٌی ًوایذ.لذا کلیِ
داًشجَیاى هتماضی تا تاریخ 96/10/10فزصت دارًذ تا هزاجؼِ تِ سایت ً csa.mui.ac.irسثت تِ ثثت
ًام همذهاتی الذام ًوایٌذ.



قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه ها

داًشجَیاًی کِ سمف سٌَات تحصیلی آًْا در ًیوسال اٍل 96-97تِ اتوام هی رسذ ٍ اساهی آًْا اس
تاریخ 96/10/16درخَاتگاُ ّا ًصة شذُ است لثل اس پایاى تزم جاری جْت تسَیِ حساب تِ دفتز
خَاتگاُ هزاجؼِ ًوایٌذ.



قابل توجه دانشجویان پسز روسانه ورودی مهز  ۶۹ساکن در خوابگاه های خودگزدان:
داًشجَیاى هتماضی اسکاى درخَاتگاُ ّای داًشگاُ ضوي هزاجؼِ تِ سایت هؼاًٍت داًشجَیی فزٌّگی
ً Csa.mui.ac.irسثت تِ تکویل ٍ ارسال فزم درخَاست سکًَت الذام ًوایٌذ.

 تذکزات هْن
داًشجَیاى هتماضی تؼذ اس ثثت ًام ایٌتزًتی اس تاریخ  96 /11/1لغایت  96/11/10تا در دست داشتي

*

دٍلطؼِ ػکس پشت ًَیسی شذُ ٍکپی صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ تِ ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا ٍالغ در ستاد
هزکشی داًشگاُ،ساختواى شوارُ ،4طثمِ ّوکف،اتاق  105هزاجؼِ ًوایٌذ.
*

داًشجَیاًی کِ فزم تؼْذ هحضزی خَد را ارائِ ًذادُ اًذ در الَیت اسکاى ًوی تاشٌذ.

*

تکویل فزم درخَاست سکًَت تِ هٌشلِ تؼلك لطؼی خَاتگاُ ًوی تاشذ.

*

داًشجَیاى دٍرُ پزدیس تیي الولل ٍ هیْواى هجاس تِ ثثت ًام ًوی تاشٌذ.

*

داًشجَیاى جاتجایی،اًتمالی ٍفاصلِ ًشدیک(داًشجَیاًیکِ هحل سکًَت آًْا تا اصفْاى کوتز اس

80کیلَهتز تاشذ).در الَیت اسکاى ًوی تاشٌذ.
جْت کسة اطالػات تیشتز تا شوارُ ّای  031-37923043تواس حاصل فزهاییذ.



قابل توجه دانشجویان جدیدالورودمهز۶۹متقاضی خوابگاه

تذیي ٍسیلِ تِ اطالع هی رساًذ داًشجَیاًَرٍدی هْز  96کِ تاکٌَى تؼْذ هحضزی خَد را تحَیل
ادارُ رفاُ داًشجَیاى ًذادُ اًذ ضزٍریست ضوي هزاجؼِ تِ دفتز اسٌاد رسوی آى را تکویل ٍ در
سهاى اًتمال تِ خَاتگاُ ّای تحت پَشش داًشگاُ آى را ارائِ ًوایٌذ.السم تِ یادآٍری است
داًشجَیاى هتماضی خَاتگاُ در ًیوسال دٍم96-97در صَرت ػذم ارائِ تؼْذ هحضزی در الَیت
اسکاى ًوی تاشٌذ.تزای دریافت ًوًَِ فزم تؼْذهحضزی تِ ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا یا سایت هؼاًٍت
داًشجَیی فزٌّگی هزاجؼِ ًواییذ.



قابل توجه دانشجویان خواهز ورودی مهز۶۹

تذیي ٍسیلِ تِ اطالع هی رساًذ هطاتك هادُ 54ٍ36آییي ًاهِ اسکاى ٍهمزرات ػوَهی
خَاتگاُ ّا السم است فزم هخصَص تستگاى ٍ افزاد هجاس تِ هاللات تا داًشجَ اس ادارُ اهَر

خَاتگاُ ّا یا اس سایت تْیِ ٍ تَسط ٍلی لاًًَی تکویل ٍ اهضا گزدد ٍ تا پایاى آتاى()96/8/30
تِ صَرت حضَری یا اس طزیك پست تحَیل ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا گزدد.
آدرس ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا جْت ارسال اس طزیك پست :هیذاى آسادی،داًشگاُ ػلَم
پششکی ستاد هزکشی ،ساختواى شوارُ  ،4ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا(اتاق شوارُ،105کذ
پستی)15815/1313:



قابل توجه دانشجویان جدیدالورودمهز۶۹متقاضی خوابگاه

ضوي ػزض تثزیک هَفمیت تحصیلی ،تَجِ شوا ػشیشاى را تِ ًکات سیز جلة هی ًوایین.
 .1داًشجَیاى جذیذالَرٍد دختز کلیِ هماطغ هتماضی اسکاى در خَاتگاُ استیجاری تایستی تؼذ
اس ثثت ًام ایٌتزًتی داًشگاُ ٍ اخذ شوارُ داًشجَیی ًسثت تِ تکویل ٍ ارسال فزم درخَاست
سکًَت در خَاتگاُ الذام ًوایٌذ .جْت هشاّذُ ٍتکویل فزم ایٌجا را کلیک ًواییذ.
کلیِ هتماضیاى ٍاجذ شزایط السم است جْت استفادُ اس تسْیالت رفاّی ًسثت تِ تٌظین فزم
تؼْذ هحضزی در دفتز اسٌاد رسوی الذام ًوَدُ ٍ در سهاى هزاجؼِ آى را تِ ادارُ رفاُ
داًشجَیاى ارائِ ًوایٌذ.جْت هشاّذُ ٍپزیٌت ًوًَِ فزم تؼْذ هحضزی ایٌجا را کلیک ًواییذ.
جْت کسة اطالػات تیشتز تا شوارُ ّای 031-37923086ٍ031-37923043تواس حاصل فزهاییذ.
 تذکزات مهم:
 داًشجَیاى هتماضی خَاتگاُ تؼذ اس ثثت ًام ایٌتزًتی ٍدر سهاى هزاجؼِ تِ داًشگاُ تا در دست داشتي
دٍلطؼِ ػکس پشت ًَیسی شذُ تِ ادارُ اهَر خَاتگاُ ّا ٍالغ در ستاد هزکشی داًشگاُ،ساختواى
شوارُ ،4طثمِ ّوکف،اتاق  105هزاجؼِ ًوایٌذ.
 داًشجَیاًیکِ در سهاى هزاجؼِ فزم تؼْذ هحضزی خَد را ارائِ ًٌوایٌذ در الَیت اسکاى ًوی تاشٌذ.
 تکویل فزم درخَاست سکًَت تِ هٌشلِ تؼلك لطؼی خَاتگاُ ًوی تاشذ.
 داًشجَیاى دٍرُ پزدیس تیي الولل ٍ هیْواى هجاس تِ ثثت ًام ًوی تاشٌذ.
 داًشجَیاى جاتجایی،اًتمالی ٍفاصلِ ًشدیک(داًشجَیاًیکِ هحل سکًَت آًْا تا اصفْاى کوتز اس
80کیلَهتز تاشذ).در الَیت اسکاى ًوی تاشٌذ.

 .2داًشجَیاى جذیذالَرٍد پسز کلیِ هماطغ هتماضی اسکاى در خَاتگاُ خَدگزداى هی تَاًٌذ تا هزاجؼِ تِ
سایت ً www.khabgahi.comسثت تِ ثثت ًام خَاتگاُ خَدگزداى(ػذالت یا شْیذّوت) الذام
ًوایٌذ.
شوارُ تواس هذیز خَاتگاُ خَدگزداى ػذالت ٍشْیذّوت09131705606:آلای تزکواًِ

