
  باسمه تعالي

  95-96تحصيلي سال  دومسال نيمهاي خودگردان در  شرايط واگذاري خوابگاه

 راهنماي -1ر اساس و بسيستم گلستانشرايط زير در خصوص رزرو خوابگاه از طريق به و با توجه  25/10/95لغايت  28/09/95، از تاريخ 95-96سال تحصيلي  دوم عالقمندان جهت استفاده از خوابگاه خودگردان در نيمسال

  .به دقت مطالعه فرماييدرا تا آخر شرايط آن و متن زير  ،دانشجويان گرامي لطفا قبل از انتخاب خوابگاه.اقدام نمايندپرداخت الكترونيكي راهنماي -2رزرو خوابگاه و 

  

نام   جنسيت

  خوابگاه

هزينه يك ترم 

  )ريال(اقامت 

تخفيف دانشگاه 

  )ريال(

مبلغ پرداختي توسط 

  )ريال(دانشجو 

مبلغ پرداختي موقع   مبلغ رزرو

  )ريال(تحويل خوابگاه 

سالن مطالعه 

  و نمازخانه

ظرفيت اتاق   آسانسور

  )نفر(

ظرفيت 

  )نفر(سوييت 

  آدرس  مدت اسكان

  خيابان جامي  يك ترم  12  6  )5و  3طبقه (دارد   دارد  000/000/1  000/000/3  000/000/4  000/000/2  000/000/6  كاكتوس  خواهران

  شهرك كوثر  يك ترم  16  4و  6  )5و  3طبقه (دارد   ندارد  000/700/1  000/000/3  000/700/4  000/500/2  000/200/7  اقبالي  خواهران

  شهرك كوثر  يك ترم  16  4و  6  )5و  3طبقه (دارد   داردن  000/200/1  000/000/3  000/200/4  000/000/2  000/200/6  وفادار  خواهران

  خيابان جامي  يك ترم  12  6  )5و  3طبقه (دارد  دارد  000/000/1  000/000/3  000/000/4  000/000/2  000/000/6  سحر  خواهران

جنب پمپ  - بعثت. خ  يك ترم  --  6  --  دارد  000/000/1  000/000/3  000/000/4  000/000/2  000/000/6  حسيني  برادران

  بنزين علي آباد

  

  :تذكرات مهم

  

در صورت عدم واريز مبلغ رزرو، رزرو صورت نگرفته و  .ضروري است) 25/10/95(شده در اطالعيه  تا تاريخ ذكر الكترونيكي رزرو بر اساس راهنماي پرداختبراي واگذاري خوابگاه، واريز مبلغ  - 1

  .باشد مسووليت بر عهده دانشجو مي

انتخاب ساير .به اداره امور خوابگاهها مراجعه نماينددر صورت تمايل به تعويض اتاق دانشجويان . به منظور رفاه حال دانشجويان توصيه مي شود متقاضيان ترجيحاً اتاق نيمسال اول را انتخاب نمايند- 2

  .اتاق ها بدون هماهنگي با اداره امور خوابگاهها مجاز نمي باشد

  .هيچ گونه تخفيف ديگري اعمال نخواهد شددانشگاه  اوليهبا عنايت به كمك متقاضي خوابگاه خودگردان بوده و داراي سنوات مجازروزانهدانشجويانكليه تخفيف شامل  - 3

  . خواهد شد تخفيف داده شده از سوي دانشگاه، اعمالنصف مبالغ شبانهبراي دانشجويان - 4

  .بندي نخواهد شد بوده و اجاره بها قسطقابل عودت ن تاريخ و بعد از آن بودهقابل عودت  01/11/95مبالغ واريزي در صورت انصراف متقاضيان تا تاريخ  - 5

  . پيامك كنيد50002486859لطفا نام و نام خانوادگي و نام خوابگاه را با ذكر كلمه انصراف به شماره  ،از خوابگاه انصرافپس از واريز هزينه و در صورت  - 6

  . مسووليت بر عهده خود دانشجو خواهد بوددر صورت تكميل ظرفيت پس از تاريخ ياد شده امكان رزرو مقدور نبوده و  ،ديت خوابگاه خودگردانبا توجه به محدو - 7

  .ريال به اجاره بها اضافه خواهد شد 000/600ر صورت راه اندازي اينترنت مبلغ دو بودهبدون احتساب اينترنت  ،مبلغ اجاره بهاي خوابگاه - 8
  .دهاي مرتبط از طريق سيستم گلستان و سايت دانشگاه بخش اطالعيه هاي دانشجويي اعالم خواهد شاطالعيه-9

  .تمديد نخواهد شد و جابجايي اعضاي اتاق پس از تاييد نهايي مقدور نمي باشد هدمهلت داده ش- 10

  

  ٢٨/٩/٩۵– دانشگاهمديريت امور دانشجويي   
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