
 
 

   1401-1402شدگان نوورود سال تحصیلی پذیرفتهخوابگاه  نام  اطالعیه ثبت 

 مقطع کارشناسی دانشگاه میبد                                    

 و  یروح  آرامش   حفظ  ،یمعنو  نشاط  یارتقا  در  یاژهیو  تیاهم  دانشجو،  دوم  خانه  عنوانبه  ییدانشجو  خوابگاه

  بر   دیتاک  ضمن   لذا.  دارد  انیدانشجو  یل یتحص  تی فیک  ش یافزا  و  تیشخص   یاعتال  شهیاند  و  فکر  توسعه   ،یجسم

  نیقوان تیرعا ضمن   رودیم انتظار ان؛ یدانشجو کرامت و سالمت  حفظ تیاهم به تیعنا با خوابگاه عیرف گاهیجا

 .مینمائ  تالش  خوابگاه  در امن  و سالم یطیمح حفظ  به نسبت  تخلف؛  هرگونه  از  زیپره و مقررات و
 

شدگان  پذیرفتهنام و اسکان خوابگاه ویژه زمان ثبت ،رساندمی خوابگاه غیربومیمتقاضیان  استحضاربه 

 گردد:مطابق با جدول ذیل اعالم مینوورود مقطع کارشناسی دانشگاه میبد  

 نکات مهم:

-تعلق می  غیربومی  شدگانپذیرفتهفقط به  و    باشد صورت حضوری میدانشجویی بههای  خوابگاهنام  ثبت

( میگیرد  اطالق  فردی  به  غیربومی  دانشجوی  است  ذکر  به  تا  الزم  وی  سکونت  محل  مسافت  که  شود 

 کیلومتر باشد(.  100دانشگاه میبد بیش از  

به ✓ پتو، ملحفه، بالش و ...  ازجمله تشک،   عهده خود متقاضیان خوابگاه است.تأمین وسایل شخصی 

 دانشکده/ رشته تحصیلی مقطع
 م ونازمان ثبت

 اسکان خوابگاه
 توضیحات

 کارشناسی
 ( 1401)ورودی   

 دانشکده الهیات:
 حقوق، علوم قرآن و حدیث،  

 فقه و حقوق اسالمی 

   7/7/401پنجشنبه  
 (15الی   8)از ساعت 

 بصورت حضوری  
 شدگان غیربومی( ) ویژه پذیرفته

 کارشناسی
 ( 1401)ورودی  

 :علوم انسانی  دانشکده
صنعتی، مدیریت مالی،  مدیریت  

 اقتصاد،مدیریت کسب و کار،  
 حسابداری

  7/7/401پنجشنبه  
 (15الی   8)از ساعت 

 بصورت حضوری  
 شدگان غیربومی( ) ویژه پذیرفته

 کارشناسی
 ( 1401)ورودی  

 :فنی و مهندسی  دانشکده
مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک، 

 ،مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر
 یمتالورژمهندسی موادو  

 8/7/401 جمعه
 (15الی   8)از ساعت 

 بصورت حضوری  
 شدگان غیربومی( ) ویژه پذیرفته



 
 

با   مطابقطبق روزهای اعالم شده ورود مقطع کارشناسی  غیربومی نو ن شدگارفتهیپذشود توصیه میاکیداً  ✓

داشته در دانشگاه    جدول فوق    باشند.حضور 

خوابگاه ✓ غیربومی  متقاضیان  است  امضاء فرم   ،الزم  و  تکمیل  را  ذیل  ثبت  های  هنگام  در  و  نام  نموده 

امور خوابگاه  تحویل نمایند.حضوری خوابگاه به کارشناس      ها 

 فرم تقاضای خوابگاه دانشجویی

 ورود(نوپسر    شدگانپذیرفتههای دانشجویی برادران )فرم ویژه  نامه خوابگاهآیین

 ورود(نوهای دانشجویی خواهران )فرم ویژه دانشجویان دختر نامه خوابگاهآیین

در   متقاضیان  ✓ خوابگاه  خوابگاهمی  سوالهرگونه  داشتن  صورت  غیربومی  امور  کارشناس  با  ،  هاتوانند 

اداری تماس حاصل فرمایند.در ساعا  (035-33212050یا   33212021-035)  ت 

 

 
 

 


