
 اطالعیـه
 متقاضی خوابگاه دانشجويان  جهتو قابل

ًام خَابگاُ رساًذ، ثبتداًشگاُ هیبذ هی ّایهتماضی خَابگاُ شرایطواجد داًشجَياى کلیِ  اعالع بـِ

 هَرخ دٍشٌبِرٍس  پایان ساعت اداریتا  02/21/1021 هَرخ شٌبِ رٍسصبح اس بصَرت الکتزًٍیکی 

 ٍ (کارینو)سامانه خوابگاه با هزاجؼِ بِ تَاًٌذ هی شزايظٍاجذ هتماضیاى لذا  .شَداًجام هی 00/21/1021

 .ًام خَابگاُ الذام ًوايٌذًسبت بِ ثبتهزار تومان  032 با پزداخت هبلغ

 :دفرماین توجهویان محترم به نکات زیر دانشجالزم است  -

 ّای توام رشتِ 1400 سالٍرٍدی  ،دکتزیّای توام رشتِ 1400 سال ٍرٍدی غیربومی دانشجویان

سال ًیندر  فٌی ٍ هٌْذسی کِ ّای کارشٌاسیتوام رشتِ 1400تا  1397ّای سالٍ ٍرٍدی  ارشذ کارشٌاسی

درسی ثبت شذُ است، حك ثبت ًام ٍاحذ بزای آًْا ساهاًِ گلستاى در  1400-1401سال تحصیلی دٍم 

تا داًشگاُ هیبذ بیش ٍی کِ هسافت هحل سکًَت  شَداعالق هیبِ فزدی  غیربومی دانشجوی) .خَابگاُ دارًذ

 (.باشذکیلَهتز  100اس 

هشخص خَاّذ  ًام خَابگاُبؼذ اس اتوام سهاى ثبت ّای داًشجَيیّای خَابگاُیتٍ سَئّا اتاق و ظرفیتنوع  -

      .ساهاًِ خَابگاُ لغؼی خَاٌّذ کزد خَد را در ًامثبتفمظ  داًشجَياى، در ايي هزحلِشذ، بٌابزايي 

داًشگاُ در لبال باشذ ٍ هیدر ساهاًِ خَابگاُ ّشار تَهاى  230ًام خَابگاُ هٌَط بِ پزداخت ّشيٌِ ثبت -

خَابگاُ ٍ ٍاريش ٍجِ ًسبت بِ ثبت ًام  22/01/1401الی  20/01/1401 سهاًی در باسُ کِداًشجَياًی اسکاى 

 .ًذاردالذام ًٌوايٌذ، ّیچ تؼْذی 

 .ػْذُ خَد هتماضیاى خَابگاُ استبِ... بالش ٍ هلحفِ، پتَ، ّوچَى تشک،  تأهیي ٍسايل شخصی -

 ُهجاس  اًذاًجام دادُ( دٍس 3)ّای داًشجَيی فمظ بزای داًشجَياًی کِ ٍاکسیٌاسیَى کاهل استفادُ اس خَابگا

    (.ك دٍرُ بؼذی ٍاکسي آًْا فزا ًزسیذُ باشذٍ يا سهاى تشري ششکی دارًذبِ جش افزادی کِ هٌغ پ)است 

  بزای  03/21/1021هَرخ  ،ٍاجذ شزايظ داًشجَياى دکتزی ٍ کارشٌاسی ارشذ باسگشايی خَابگاُ بزایسهاى ٍ

اعالػیِ سايت با بك اغه)ّای حضَری آًْا شزٍع کالساس يک رٍس لبل  ،فٌی ٍ هٌْذسیکارشٌاسی داًشجَياى 

 .ذباشهی (گلستاى

 آًْا حضَری ًشذُ است، هتؼالبا اػالم خَاّذ شذدرسی ّای ی کِ ٌَّس کالسداًشجَياًًام خَابگاُ سهاى ثبت. 

 تَاًٌذ با هی خَابگاُيا ٍاريش ٍجِ ثبت ًام  داًشجَياى ٍاجذ شزايظ هتماضی خَابگاُ در صَرت ّزگًَِ هشکل در

تواس در ساػات اداری ( 09132568009يا 035-33212021) دخت، آلای ػظیویّاکارشٌاس اهَر خَابگاُ

 .حاصل فزهايٌذ

  دانشگاه میبد دانشجويیامور مديريت                                                                                                          


