فرایند ثبت نام و تسویه حساب
ثبت نام
الف ) دانشجویان جدیدالورود :
اسکان دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع سال تحصیلی صرفا ا زطریق بخش خصوصی (خوابگاههای خود گران یا استییجاری
انجام می پذیرد .که با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه و تکمیل اطالعات خوابگاه و ثبتت نتام قابتل انجتام
می باشد.
ب) دانشجویان ساکن در خوابگاه:
قبل از اتمام سال تحصیلی ضمن مراجعه به سایت معاونت دانشجویی ) (www. Csa. Mui.ac. irنسبت به ثبت نام خوابگتاه
سال تحصیلی آینده اقدام نموده و خوابگاه موردنظر خودرا انیخاب می کنند.
ج) روشهای تعیین خوابگاه و تعیین هم اتاقی:
دانشجویان ساکن در خوابگاه انیخاب توسط خود دانشجو صورت می گیرد به این ترتیب که ضتمن ثبتت نتام خوابگتاه در امتور
دانشجویی با مراجعه به دفیر خوابگاه فرم تعیین هم اتاقی را از مسئول خوابگاه تحویل گرفیه و هم اتاقی های خود را به دلختواه
و تفاهم یکدیگر انیخاب می کنند.
فرآیند تسویه حساب:
با مراجعه به مسئول خوابگاه اتاق مربوط و کارت سکونت خوابگاه راتحویل نمایند و مستئول خوابگتاه تتاری ختروج دانشتجو و
معرفی نامه نامبرده را به اداره امور خوابگاهها تحویل می نمایند.
توضیح:
مسئول خوابگاه اتاق را طبق چک لیست امکانات اتاق که توسط دانشجو درابیدای سکونت در خوابگاه مربوطه امضاء شده تحویل
می گیرد و درصورت ایجاد خسارت طبق آئین نامه انضباطی هزینه مربوطه محاسبه و از دانشجویان ساکن اتاق دریافتت متی
شود.
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