
 اطالعیه
و نیز نحوه قیمت گذاری اجاره بهای سرای  89-89رساند که جزئیات هزینه و درآمد سال تحصیلی ساکن در سراهای غیر ملکی میبه اطالع دانشجویان محترم 

سراها به انضمام تاریخهای مهم به شرح گردد. ضمناً نحوه واگذاری با توجه به پیش بینی هزینه ها به شرح پیوست ج اعالم می 89-88غیرملکی برای سال تحصیلی 

 باشد.زیر می

 پسرانه(خلیلی  سرای(: 
در صورت که ، ایثار سرایبلوک اول تعدادی از اتاقهای و احدهای دیگری بازگشایی خواهد شد درصورت تکمیل رزرو، و ، 21و  15(:  89و  89قدیم کارشناسی ارشد ) دانشجویان ورودیواحدهای تخصیص یافته برای  -

 قرار خواهد گرفت. 89کارشناسی ارشد و دکترای ورودی  عدم رزرو در اختیار دانشجویان

شد و دکترای کارشناسی ار در صورت عدم رزرو در اختیار سایر دانشجویان، ایثار سرایو یک اتاق از بلوک اول  19نفره واحد  4(: اتاق 89و  89و  81قدیم دکترا ) دانشجویان ورودی واحدهای تخصیص یافته برای -

 ورودی قرار خواهد گرفت.

 24و  22و  22و  25و کل واحدهای طبقه سوم و چهارم و واحدهای  96و  18و  19: واحدهای ایثار یسرافاقد شرایط اسکان در  81و ورودی  89و 89قدیم کارشناسی های تخصیص یافته برای دانشجویان ورودی واحد -

 درنظر گرفته شده است.
 

 ایثار )پسرانه(:ملکی  سرای 
در نظر  به غیر از دانشجویان مشروطی و دارای حکم قطعی کمیته انضباطیپیوست ب( جدول )مطابق  89و  89و برای دانشـجویان رتبه های اول کارشناسی ورودیهای  81 جهت اسکان دانشجویان کارشناسی ورودی -

 د در سرای خلیلی اسکان یابند.(تواننشرایط اسکان در سرای ایثار نباشند می حائز)دانشجویانی که  گرفته شده است.
 

 صدر )دخترانه(:ملکی  سرای 
 باشد.می جدید برای اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ورودی قدیم ونفر  29با ظرفیت   سراطبقه دوم  -

 انفر ب 58به تعداد  81برای ورودیهای  و ظرفیت باقیمانده (الف پیوست مطابق نفر 58) به باال 59ل ـمعدل ک با 89و  89و  81از ورودیهای ـکارشناسی ممتبرای اسکان دانشجویان  نفر 29 با ظرفیت سراطبقه اول  -

  است. درنظرگرفته شدهلویت زمان رزور وا

 .تماس حاصل نمایند 64425896268ن با شماره تلف 69/69/89الی 61/69/89توانند از تاریخ موجود میهای  وستـه سوال و یا وجود مغایرت در پیـهرگون داشتن در صورت گرامیجویان ـدانش

 

 بهشتی )دخترانه(: سرای 

 ، در نظر گرفته شده است.باشندصدر نمی یسراشرایط اسکان در  زـحائ ( که89و  89و  81ورودی قدیم ) اسیـجویان کارشنـبرای اسکان دانش -

 



   

                                                                                                    :الف  پیوست                                                                                                                             

 81دانشجویان دختر ممتاز کارشناسی ورودی 

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام ردیف

 815512522 گودرزی اکرم 5

 815942562 ابوی زاده الهام 2

 815942528 یحیی زاده غزال 2

 815942569 ایزدیار مریم 4

 815922529 کاخانی آناهیتا  1

 815222568 پوریان معصومه 9

 89ممتاز کارشناسی ورودی  دانشجویان دختر

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام ردیف

 895252561 بوریاباف سپیده سادات 5

 895922551 خسروی نازیال 2

 895922529 صادقی سیما 2

 895852529 محمدی لیدا 4

 89دانشجویان دختر ممتاز کارشناسی ورودی 

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام ردیف

 895512519 منصوری آنا 5

 895252541 نقیان حدیث 2

 895422511 نجفی زهرا 2

 895922558 سوزی شقایق 4

 895942546 نویدی مینا 1

 895942542 ولی نژاد افسانه 9

 895942551 رضوان پور آیسان 9

 895822558 حسن زاده غزاله 9

 895822522 صالحی روژین 8

 

 



 

 

 ب : پیوست                                                                                                                  

 89اول کارشناسی ورودی دانشجویان پسر رتبه 

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام ردیف

 895252559 ذلقی سجاد  5

 895192522 کیائی مهدی 2

 895292544 علی پور امیرحسین 2

 895942524 کریمی اوچ تپه پویا 4

 895822549 کریمی علویجه مهدی 1

 89دانشجویان پسر رتبه اول کارشناسی ورودی 

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام ردیف

 895512525 سلطانی امیر 5

 895292596 معروف خانی امیر محمد  2

 895222546 گلشنی سید علیرضا 2

 895922549 یزدانی محمد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست ج :                                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد    
  

   

 
 خوابگاه خلیلی

        

 89درآمد یک ترم سال  89قیمت واقعی سال  89درآمد یک ترم سال  89قیمت سال  ظرفیت تعداد
میانگین هزینه پرسنل برای 

 هر نفر در یک ترم
 با احتساب یارانه  89قیمت سال 

درصد افزایش اجاره بها 

 89نسبت به سال 

با  89درآمد یک ترم سال 

 احتساب یارانه

21 4 9916666 991666666 9818966 981896666 

2459255 

9818966 59/2 981896666 

42 9 9126666 5992596666 9129596 2266291296 9129596 51/4 5842291296 

52 9 9266666 911266666 9246466 919665966 9246466 54/8 912665966 

492 
  

2622296666 
 

2812249996 
   

2485249996 

     
9999989214 

  
 9999919214 89درآمد کل شهریه سال 

 
 خوابگاه بهشتی

        

 89درآمد یک ترم سال  89قیمت واقعی سال  89درآمد سال  89قیمت سال  ظرفیت تعداد
میانگین هزینه پرسنل برای 

 هر نفر در یک ترم
 با احتساب یارانه  89قیمت سال 

درصد افزایش اجاره بها 

 89نسبت به سال 

با  89درآمد یک ترم سال 

 احتساب یارانه

59 2 9266666 589466666 9568966 218169266 

2459255 

9568966 54/9 229169266 

22 4 1966666 482966666 9224966 944192466 9224966 52/8 119192466 

9 9 1266666 214466666 9822466 222911266 1822466 55/8 294911266 

599 
  

841966666 
 

5229944966 
   

5699944966 

     
2429194219 

  
 2561924219 89درآمد کل شهریه سال 

          

89درآمد کل شهریه خوابگاه   9892296956 
    

 56224496956 ریالی دانشگاه 5،245،566،666+ مساعده  89درآمد شهریه خوابگاه
 

 89درآمد کل 
  

درصد میانگین موجودی 56درآمد سالیانه با سود   211952651 
 

55646682921 
  

 166666666 درآمد مهمانسرا
    

 96666666 درآمد دانشجویان مهمان شبانه
 

 
  

 4245566666 ریال( 2،666،666،666ریال + هزینه پرسنل  5،245،566،666)مساعده  89مجموع یارانه دانشگاه سال 
    

 2459255 میانگین سهم هر دانشجو از یارانه در هر ترم
    



 

 هزینه     
 

  

 
 خوابگاه خلیلی

       

 

تنظیف و تاسیسات و 

 تعمیرات
 سرانه ماهانه اجاره سالیانه اجاره سالیانه انشعابات ساالنه 

سرانه ماهانه تنظیف و تعمیرات به 

 ماه 56ازای 

 56سرانه ماهانه انشعابات به ازای 

 ماه
 هزینه پرسنل

سرانه ماهانه هزینه پرسنل به 

 ماه 56ازای 

 11455 265288 868685 1646666666 219666666 826666666 89سال 
 

 

 245925 5966666666 99484 245119 5586499 9966666666 269266666 5559666666 89سال 

    
 8922266666 89پیش بینی کل هزینه 

   

 
 خوابگاه بهشتی

       

 

تنظیف و تاسیسات و 

 تعمیرات
 سرانه ماهانه اجاره سالیانه اجاره سالیانه انشعابات ساالنه 

سرانه ماهانه تنظیف و تعمیرات به 

 ماه 56ازای 

 56سرانه ماهانه انشعابات به ازای 

 ماه
 هزینه پرسنل

سرانه ماهانه هزینه پرسنل به 

 ماه 56ازای 

 98299 262195 822958 5996666666 516666666 156666666 89سال 
  

 245925 5266666666 569542 294299 5569542 2222666666 596666666 952666666 89سال 

    
 4224666666 89پیش بینی کل هزینه 

   

         

 54649266666 89هزینه کل 
   

 55649266666 هزینه کل غیر از پرسنل
   

 


