
 اطالعیٍ

خلیلی،  )کارشىاسی، کارشىاسی ارشس، زکتزی( ساکه سزاَای زاوشجًیی شجًیان محتزم تمامی مقاطع تحصیلیبٍ اطالع زاو

بٍ  1401-1402 زيمبزای ویمسال  َاي رسري سزا وامسمان بىسی ي شزایط ثبت ،رساوسمی ، گلستان و دانشصدر ،بهشتی، ایثار

 باشس:شزح سیز می

  ذًز بٍ اتًماسیًن  عبًر رمش ي کاربزی وام بًزن بزای اطمیىان اس صحیح 13/10/1401الی  12/10/1401زاوشجًیان زر مًرخ

امًر سزاَای زاوشجًیی تماس حاصل  04431010300ذًابگاَی مزاجعٍ کززٌ ي زر صًرت بزيس مشکل با شمارٌ تلفه 

 فزمایىس.

  11/10/1401مًرخ ( 15:45ازاری ) ساعت  الی آذز يقت 11/10/1401مًرخ  صبح 00:00اس ساعت بایستمیتمامی زاوشجًیان 

سایز زاوشجًیان متقاضی رسري، ظزفیت مًجًز زر اذتیار  اقسام ومایىس. زر صًرت عسم ري اتاق یا ياحس فعلیوسبت بٍ رس

 قزار ذًاَس گزفت.

  سراهسینه کامل  ،پس از ثبت درخواست اتاق :دانشجویان پردیسو  استیجاری سراهای خودگردانبرای پرداخت هسینه 

 گردد.میواریس  اتوماسیون خوابگاهی در پرداخت اینترنتی از قسمت بصورت نقد و

  مبلغی از طریق اتوماسیون خوابگاهی واریس ننمایند. پرداخت هسینه بصورت  هیچ وجهدانشجویان به : ملکی سراهایپرداخت هسینه

پرداخت خوابگاه  و از قسمت پرداخت بدهی  سراپس از تایید رزرو ، پورتال دانشجویی صندوق رفاهو فقط از طریق  یکجا

 باشد.()راهنمای پرداخت به پیوست اطالعیه می .انجام خواهد گرفت

  باشد.می اطالعیهلیست اجاره بهای سراها به پیوست 

 های تسویه بدهیي  مالی تکلیف تعییه بٍ وسبت ، 20/10/1401الی آذز يقت ازاری  10/10/1401اس مًرخ  بایستی زاوشجًیان

 .شس ذًاَس حذف شسٌ رسري اتاق ایىصًرت غیز زر. ومایىس اقسام قبلی

 ذًاَس بًز. بعس اس  سزاضمه َماَىگی کامل با سزپزست محتزم  03/12/1401الی  30/11/1401اس مًرخ  اتاقُا تارید جابجایی

  تارید مذکًر بٍ زرذًاستُای جابجایی تزتیب اثز زازٌ ورًاَس شس.

  اس  ،یا اوتقالی آوُا مًافقت شسٌ باشس یفقط بزای زاوشجًیاوی کٍ با زرذًاست مُماو سزااس  اوصزافمُلت

 اس اوصزاف فزصت ،رسري اس بعس زاوشجًیان بقیٍ بًزٌ ي قابل تمسیس ورًاَس بًز. 62/01/0010الی  62/01/0010مًرخ 

 .زاشت ورًاَىس ذًابگاٌ

مهم: تمامی مراحل درخواست و پرداخت هزینه الزاماً بایستی با مرورگر 

انجام گیرد. در غیر اینصورت با مشکل مواجه ( Mozilla Firefoxفایرفاکس )

 د شد.نخواه

 سزاَای زاوشجًییامًر  -با تشکز


