
 اطالعیه

ٍ ٍرٍزیْای لسین  ( 97ٍ  96ٍ ٍرٍزیْای لسین ارشس ) ( 97ٍ  96 ٍ 95 ) کارشٌاسی ٍرٍزیْای لسین بِ اطالع زاًشجَیاى هحتزم ذَابگاّی

 :باشسى زر ذَابگاُ بِ شزح سیز هیجْت اسکا 98-99ًام بزای ًیوسال اٍل رساًس سهاى بٌسی ٍ شزایط ثبتهی ( 97ٍ  96ٍ  95ٍ  94 زکتزا )

اتَهاسیَى ذَابگاّی  ذَز بِ عبَر رهش ٍ کاربزی ًام بَزى صحیحاطویٌاى اس بزای  16/05/98 الی 12/05/98 زاًشجَیاى زرتارید ّای .1

 .سّا تواس حاصل فزهایٌاهَر ذَابگاُ 04431980309زر صَرت بزٍس هشکل با شوارُ تلفي هزاجعِ کززُ ٍ 

 .تَهاسیَى ذَابگاّی هزاجعِ ًوایٌسجْت رسرٍ ذَابگاُ بِ ا 10/06/98الی آذز ٍلت ازاری  09/06/98 صبح  هَرخ  9:00اس ساعت  .2

 زاًشجَیاى بزای اطالع اس لیوت اتاق ّا هی تَاًٌس بِ سایت هعاًٍت زاًشجَیی هزاجعِ ًوایٌس . .3

ٍ  ذَابگاُ را اس طزیك پززاذت ایٌتزًتیکاهل زر صَرت پززاذت ًمسی ّشیٌِ  :بزای ذَابگاّْای ذَزگززاىپززاذت ّشیٌِ ذَابگاُ شزایط  .4

ٍ  01/10/98ٍ  01/08/98ٍ البالی زر زٍ فمزُ چک بِ تارید ّای  اس طزیك پززاذت ایٌتزًتی ریال ًمس 3,000,000پززاذت زر غیز ایٌصَرت 

 زر پشت چک ًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ شوارُ زاًشجَیی با زرج khabgahha@yahoo.comارسال عکس چک بِ ایویل 

. پززاذت ّشیٌِ ذَابگاّْای هلکی: زاًشجَیاى بِ ّیچ ٍجِ هبلغی اس طزیك اتَهاسیَى ذَابگاّی ٍاریش ًٌوایٌس. پززاذت ّشیٌِ بصَرت ًمسی 5

س گزفت. ًام کاربزی ٍ رهش عبَر ـّا صَرت ذَاّگاُـگاُ تَسط اهَر ذَابـ، پس اس تاییس رسرٍ ذَابپَرتال زاًشجَیی صٌسٍق رفاٍُ فمط اس طزیك 

 باشس.ّا هیط تیزُـکس هلی با زرج ذ

زر غیز ایٌصَرت اتاق  .عیي تکلیف هالی ذَز السام ًوایٌسساعت پس اس زرذَاست ذَابگاُ ًسبت بِ ت 48زاًشجَیاى هی بایستی حساکثز تا  .6

 .اّس شسرسرٍ شسُ حذف ذَ

 .ًوایٌس رسرٍُ اس اتَهاسیَى را زاًشجَیاى هحتزم زر اًتراب اتاق زلت ًوایٌس کِ اتالْای باس شس .7

 .زر غیز ایٌصَرت زرذَاست لغَ ذَاّس گززیس .بلی ذَابگاُ ذَز را تسَیِ ًوایٌسزاًشجَیاى لبل اس رسرٍ ذَابگاُ حتوا بایستی بسّی ّای ل. 8

فقط برای دانشجویانی که با درخواست مهمان یا انتقالی آنها موافقت  انصراف از خوابگاه مهلت

بقیه دانشجویان بعذ از رزرو فرصت انصراف از خوابگاه  .می باشذ  10/00/89تا مورخ شذه باشذ، 

 نخواهنذ داشت.

mailto:khabgahha@yahoo.com

