
 اطالعیٍ

ٍ ٍرٍدیْای لدین  (1400ارشد ) کارشٌاسی ٍ ٍرٍدیْای لدین (99 ٍ 98) کارشٌاسی ٍرٍدیْای لدین بِ اطالع داًشجَیاى هحتزم ذَابگاّی

 :باشدى در ذَابگاُ بِ شزح سیز هیجْت اسکا 1401-1402ًام بزای ًیوسال اٍل رساًد سهاى بٌدی ٍ شزایط ثبتهی (98ٍ99ٍ1400دکتزا )

در هزاجعِ کزدُ ٍ اتَهاسیَى ذَابگاّی  ذَد بِ عبَر رهش ٍ کاربزی ًام بَدى صحیحاطویٌاى اس بزای  27/06/1401 داًشجَیاى درتارید .1

 .دّا تواس حاصل فزهایٌاهَر ذَابگاُ 04431980309صَرت بزٍس هشکل با شوارُ تلفي 

تَهاسیَى ذَابگاّی هزاجعِ جْت رسرٍ ذَابگاُ بِ ا 28/06/1401هَرخ  23:00الی ساعت  28/06/1401 صبح  هَرخ  9:00اس ساعت  .2

 .ًوایٌد

 .هزاجعِ ًوایٌد پیَست اطالعیِّا هی تَاًٌد بِ ًشجَیاى بزای اطالع اس لیوت اتاقدا .3

ابگاّْای ذَاّد بَد ٍ ذَ اتوماسیون خوابگاهیبَدُ ٍ ٍاریش ّشیٌِ آًْا اس  خودگردان ،مقطع کارشناسی. ذَابگاّْای داًشجَیاى 4

 ذَاّد بَد. پورتال دانشجویی صندوق رفاهبَدُ ٍ ٍاریش ّشیٌِ آًْا اس طزیك  ملکی ،مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراداًشجَیاى 

در صَرت  ،پس از ثبت درخواست اتاق :خوابگاههای خودگردان )دانشجویان کارشناسی(بزای پزداذت ّشیٌِ ذَابگاُ شزایط  .5

پرداخت اس طزیك  ریال ًمد1500000000پزداذت ٍ در غیز ایٌصَرت  پرداخت اینترنتیذَابگاُ را اس طزیك کاهل ّشیٌِ  ،پزداذت ًمدی

ٍ ارسال عکس چک بِ ایویل  30/09/1401ٍ  30/07/1401ّای ٍ البالی در دٍ فمزُ چک بِ تارید اینترنتی

khabgahha@yahoo.com ثبت چک در ساهاًِ صیاد در پشت چک درج ًام ٍ ًام ذاًَادگی ٍ شوارُ داًشجَیی با ٍ 

هبلغی اس طزیك اتَهاسیَى  هیچ وجهداًشجَیاى بِ  :ارشد و دکترا(کارشناسی )دانشجویان خوابگاههای ملکی. پزداذت ّشیٌِ 6

ٍ اس  گاهـپس از تایید رزرو خواب، دانشجویی صندوق رفاهپورتال ٍ فمط اس طزیك  یکجاذَابگاّی ٍاریش ًٌوایٌد. پزداذت ّشیٌِ بصَرت 

  باشد.()راٌّوای پزداذت بِ پیَست اطالعیِ هی .اًجام ذَاّد گزفت ذَابگاُ پزداذت لسوت پزداذت بدّی 

یي تکلیف هالی یعًسبت بِ ت (30/06/1401هَرخ  14:45ساعت  )تا ساعت پس اس درذَاست ذَابگاُ 48داًشجَیاى هی بایستی حداکثز تا  .7

 .اّد شددر غیز ایٌصَرت اتاق رسرٍ شدُ حذف ذَ .ذَد الدام ًوایٌد

 .در غیز ایٌصَرت درذَاست لغَ ذَاّد گزدید .ذَابگاُ ذَد را تسَیِ ًوایٌد بلیبدّی ّای لداًشجَیاى لبل اس رسرٍ ذَابگاُ حتوا بایستی . 8

فقط برای داوشجًیاوی کٍ با درخًاست مُمان یا اوتقالی آوُا مًافقت شذٌ باشذ،  اوصراف از خًابگاٌ مُلت

 بقیٍ داوشجًیان بعذ از رزري فرصت اوصراف از خًابگاٌ وخًاَىذ داشت. .می باشذ  00/00/1001تا مًرخ 

مهم: تمامی مراحل درخواست و پرداخت هسینه الساماً بایستی با مرورگر فایرفاکس 

(Mozilla Firefoxانجام گیرد. در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواه )د شد.ن 

 باشد.اسکاى در ذَابگاُ الشاهی هیسهاى ٍ ارائِ کارت ٍاکسي بزای  )دز چُارم( ياکسه کريواتشریك دس یادآٍر  توجه: *

در صورت وجود ظرفیت خالی در  :کارشناسی 7911ورودی سال دانشجویان قابل توجه  *

 ظرفیت مازاد وجود ندارد.بینی شده پیشموجود  در شرایط  خوابگاهها اسکان داده خواهند شد.

 باشد.می 09/09/1001ازگشایی تمامی خوابگاهها در تاریخ ب *
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