
 اطالعیـه                       

 متقاضی خوابگاه دانشجويان  جهتو قابل            

 ِزهاى بازگشايی رساًذ، داًشگاُ هیبذ هیّای هتماضی خَابگاُ واجذ شرایطداًشجَياى کلیِ  اعالع بـ

از  خَابگاٍُ ٍاريس ٍجِ ايٌترًتی ًام ثبتّوچٌیي، زهاى  .باشذهی 81/60/8068ّا، جوؼِ هَرخ خَابگاُ

 80/60/8068 هَرخ شٌبِچْار 22ايت ساػت ـلغ 80/60/8068 هَرخ شٌبِدٍرٍز صبح  10ساػت 

  .باشذهی

 :دفرماين توجهويان محترم به نکات زير دانشجالزم است 

 1400 ٍرٍدی سال ّای دکتری،توام رشتِ 1400 ٍ 1333، 1331ّای سال ٍرٍدی غیربومی دانشجویان 

ّای کارشٌاسی کِ در توام رشتِ 1400 ٍ 1333، 1331ّای ٍ ٍرٍدی سال ارشذ ّای کارشٌاسیرشتِتوام 

ًام ثبتبِ  هجاز، اًتخاب ٍاحذ خَاٌّذ کرددر ساهاًِ گلستاى  1401-1402سال تحصیلی  اٍلسال ًین

سامانه جذیذ بِ  ٍرٍددر هَػذ همرر با هَظفٌذ ايي دستِ از داًشجَياى  .خَاٌّذ بَدخَابگاُ  ايٌترًتی

تالش شذه  خٌابگاهجذیذ سامانو در ) خَابگاُ الذام ًوايٌذ وجهواریز ٍ  اًتخاب اتاقًسبت بِ  (خرد)خوابگاه 

انذ ً بزای اکثز در آن اسکان داشتوتزم گذشتو کو ىایی ، اتاقپسز ًاجذ شزایط، بزای اکثز دانشجٌیان حتی المقذًراست 

   (.انتخاب شٌد ،نذاهی کو تزم گذشتو پیشنياد دادىایاتاقًاجذ شزایط، دختز دانشجٌیان 

صَرت حضَری در کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتری بِ( 1401) الورود غیربومی جذیذًام خَابگاُ داًشجَياى ثبت -

 فرمٍ اهضای الزم است ايي دستِ از داًشجَياى با تکویل . ٌّگام هراجؼِ آًْا بِ داًشگاُ اًجام خَاّذ گرفت

الزم بِ رکر ) ًام خَابگاُ الذام ًوايٌذّا ًسبت بِ ثبتٍ هراجؼِ بِ کارشٌاس اهَر خَابگاُ خَابگاُ ًاهِآيیي

 100شَد کِ هسافت هحل سکًَت ٍی تا داًشگاُ هیبذ بیش از بِ فردی اعالق هی غیربومی داًشجَیاست 

 .(کیلَهتر باشذ

در ساهاًِ  1401-1402سال تحصیلی  اٍلسال کِ در ًین غیربومی سنواتیًام خَابگاُ داًشجَياى ثبت -

. صَرت حضَری در ٌّگام هراجؼِ آًْا بِ داًشگاُ اًجام خَاّذ گرفتبِ، اًتخاب ٍاحذ خَاٌّذ کردگلستاى 

 م شذُ از سَی صٌذٍق رفاُ داًشجَياىٍ عبك هبلغ اػال خَابگاُهازاد  ظرفیت صَرت درالزم بِ رکر است، 

 . خَاّذ گرفت اًجامًام خَابگاُ ايي دستِ از داًشجَياى رت ػلَم، ثبتٍزا

در اػالم شذُ از سَی صٌذٍق رفاُ داًشجَياى ٍزارت ػلَم  "نرخ جذیذ"هغابك با  ًام خَابگاُّسيٌِ ثبت -

 ظرفیتتعذاد نوع و  بر اساسًام خَابگاُ ثبت هبلغالزم بِ رکر است . باشذهی 1401-1402سال تحصیلی 

 .شَدتؼییي هیبا احتساب يک ترم  اتاق

 ادامه مطالب در صفحه بعد



 .استداًشجَياى خَابگاّی ػْذُ خَد بِ... بالش ٍ هلحفِ، چَى تشک، پتَ، ّن وسایل شخصیتأهیي  -

 ُاًذ هجاز اًجام دادُ( دٍز 3)ّای داًشجَيی فمظ برای داًشجَياًی کِ ٍاکسیٌاسیَى کاهل استفادُ از خَابگا

    (.بِ جس افرادی کِ هٌغ پسشکی دارًذ ٍ يا زهاى تسريك دٍرُ بؼذی ٍاکسي آًْا فرا ًرسیذُ باشذ)است 

  ًسبت بِ  16/06/1401الی  14/06/1401کِ در بازُ زهاًی  ٍاجذ شرايظداًشجَياى داًشگاُ در لبال اسکاى

 .خَابگاُ الذام ًٌوايٌذ، ّیچ تؼْذی ًذارد واریز وجهثبت ًام ٍ 

  ِلبل از هَػـذ (خـرد)در ساهاًِ خَابگاُ  داًشجَياى غیرحضَری ًامثبت يٌذفرآ راٌّوایاعالػیِ هربَط ب ،

 . ًام در سايت داًشگاُ لرار خَاّذ گرفتثبت

  ّاکارشٌاس اهَر خَابگاُتَاًٌذ با هی سَالّرگًَِ داشتي داًشجَياى ٍاجذ شرايظ هتماضی خَابگاُ در صَرت ،

 .تواس حاصل فرهايٌذدر ساػات اداری ( 035-33212021) دختآلای ػظیوی

 

  دانشگاه میبد امور دانشجويیمديريت                                                                                                          


