
 11/1/٩8تاریخ:                                 ٩8-٩٩سال تحصیلی  اولنام خوابگاه در نیمسال نامه ثبتشیوه                            1اطالعیه      

 داهصجٍیان دورى روزاهي  برای         

 هکات ذیل تٍجي فصمایوس:بایظت بي تظٌیالت می این موسی ازداهػجٍیان متكاضی رٍابگاى بي موظٍر بٌصى
تٍاهوس از تاریذ ؼصوع بي تدؿیل بي ؼصح زیص از می با اعتواد بي مؿٍبي ؾوسوق رفاى داهػجٍیان وزارت غلٍم، تدكیكات و فواوری داهػجٍیان واجس ؼصایط با تٍجي بي امکاهات و تػساد متكاضیانهحٍى و مدت اسکان:   -1مادى 

 س:ًای داهػجٍی  ی بصرٍردار ؼٍهرٍابگاى

 یاستفادى در سوٍات مجاز خٍابگاًمدت مقاطع تحصیلی ردیف
 بسو ورود بي داهػگاى زهیمظال ا ٨ خساک ثص کارؼواعی پیٍعتي 1

 هیمظال از بسو ورود بي داهػگاى ٤خساک ثص  کارؼواعی ارؼس هاپیٍعتي ٢

 هیمظال از بسو ورود بي داهػگاى ٨خساک ثص  تزؿؿی هاپیٍعتي ی دک تص  ٣

یین هامي هحٍى واگذاری خٍابگاى مصٍبي صودوق رفاى داهصجٍیان،  :1-1تبصرى 
 
ًای تٍاهد در صٍرت کمبٍد امکاهات حداک ثر مدت استفادى از خٍابگاىداهصجٍی  ی داهصگاى می تمعاوهبر اساس ا

 داهصجٍی  ی را کاًش دًد.

 سوٍات مجاز

 

ن با تٍجي بي امکاهات مٍجٍد داهػگاى بصای داهػجٍیان غیص بٍمی کي امکان تصدد روزاهي از مدل عکٍهت بي داهػگاى را هسارهس با رغهدٍى امتیازؼصایط واگشاری رٍابگاى داهػجٍی  ی و ضرایط واگذاری:  -٢مادى 
 
ایت بوسی ا

 گصدد:ًای زیص تٍعط داهػگاى تػیین میاولٍیت

یینًای المللی در زمیويًای بصتص در عطح ملی و بینداهػجٍیان دارای مكام -1-٢
 
وگی بص اعاس ا  ) با ارائي مظتوسات(؛ هامي مؿٍب.غلمی، ورزؼی و فًص

 ) با ارائي مظتوسات(؛داهػجٍیان تدت پٍؼغ عازمان بٌضیظتی و کمیتي امساد امام رمیوی )رى(. -٢-٢

 ص) با ارائي مظتوسات(؛داهػجٍیان ؼاًس و ایثارگ -٣-٢

 ًای تدؿیالت تکمیلی.داهػجٍیان دورى -٤-٢

در  مکاهیضى)عاماهي گلظتان رٍابگاًی(بي ؾٍرت  1٣٧1لاهٍن مؿٍب مجلط ؼٍرای اعالمی عال  ٣ مطابق دعتٍرالػمل ؾوسوق رفاى داهػجٍیان و مادى ًای مٍرد اعتفادىبٌای رٍابگاى در هیمظالت اجارىپصدار -٥-٢
 .بٌصى موس الضامی اعت، در غیص این ؾٍرت ارائي تظٌیالت رفاًی امکان پشیص هزٍاًس بٍد ٍعط داهػجٍابتسای تصم ت

 ارائي مسارک مظتوس الضامی و ضصوری اعت. ٢مادى  ٣ و ٢و  1با تٍجي بي بوسًای : ٢-1تبصرى 

 ؾسور مجٍز تزلیي مدل عکٍهت داهػجٍ السام همایس.تٍاهس هظبت بي در ؾٍرت غسم تزلیي رٍابگاى در مٍغس مكصر، مػاون داهػجٍی  ی داهػگاى می :٢-٢تبصرى 

یین :٢-٣تبصرى   گیصد.ًای مؿٍب فكط بي داهػجٍیان واجس ؼصایط دورى روزاهي در کلیي مكاطع تدؿیلی بص اعاس ؼصایط و ضٍابط اغالم ؼسى تػلق میهاميرٍابگاى مطابق ا 

امکان ارائي رٍابگاى مجصدی در  www.art.ac.ir ًمچوین پٍرتال داهػگاى بي هػاهی و دفتصچي راًومای کوکٍر  رعاهس مطابق اطالغیي داهػگاى ًوص موسرج درمی (روزاهي ) دورى98-99لابل تٍجي پشیصفتي ؼسگان  تذکر مٌم:
  ؼس.با میاین داهػگاى فالس رٍابگاى متاًلی مجمٍغي پصدیط کصج داهػگاى مٌیا بٍدى،ضموا 

ز بصرعی ًای ایوتصهتی از طصیكي عاماهي گلظتان رٍاًس بٍد. الزم بي ذکصاعت ثبت هام ایوتصهتی تػٌسی بصای عکٍهت در رٍابگاى ایجاد همی همایس و پط ا ٣3/٦/٩٧تا  ٢٣/٦/٩٨: زمان ثبت هام هامزمان و مکان ثبت -٣مادى 
 الزم واجس ؼصایط لاهٍهی اعکان در رٍابگاى تػیین می گصدد. 

 تاریخ ثبت نام مقاطع های روزانهورودی ردیف

 42/6/89 کارشناسی و دکترا 55 1

 42/6/89 کارشناسی، ارشذ و دکترا 56 2

  46/6/89 کارشناسی، ارشذ و دکترا 57 3

 42/6/89 کلیه مقاطع انتخاب واحذ با تاخیر 4

 پط از تاریذ یاد ؼسى داهػگاى ًیچگٍهي تػٌسی بصای اعکان متكاضیان در رٍابگاى هسارد. تذکر مٌم:
 عي لطػي غکط( -4تکمیل فصم تػٌس هامي رٍابگاى، ارائي بصگي اهتزاب واخس،  -2 تکمیل فصم دررٍاعت عکٍهت در رٍابگاى، -1)هام: مسارک مٍرد هیاز ثبت -٤مادى 

هػجٍیان وزارت غلٍم، تدكیكات و بٌای رٍد را تظٍیي و یا عصرعیس دفتصچي الظاط مكاطع لبلی رٍد را پصدارت هومٍدى باؼوس بي غلت مظسود ؼسن عیظتم از طصیق ؾوسوق رفاى دادیٍن اجارىؼایان ذکص اعت داهػجٍیاهی کي 
 موسی از رٍابگاى را هزٍاًوس داؼت.فواوری امکان بٌصى

اهتزاب مؿٍبي ًیات رئیظي همی تٍاهوس   مطابق ٩8-٩٩ بي خظاب ؾوسوق واریض كصدى باؼوس در غیص ایوؿٍرت در عال تدؿیلی ی فٍق می بایظت اجارى بٌای رٍابگاًی رٍد را تشكص مٌم: كلیي داهػجٍیان متكاضی ورودیٌا
مٍزؼی همایوس و ًمچوین از تظٌیالت رٍابگاًی بٌصى موس ؼٍهس   .واخس ا 

وری مٌم 
 
كلیي داهػجٍیان ملضم بي پصدارت اجارى بٌای رٍابگاى بي ؾٍرت هكسی در  1٥/٦/٩٤مٍرخ  ٩3٩٨/1/1٣3 ًیات اموا ؾوسوق رفاى داهػجٍیان وزارت غلٍم بي ؼمارىمطابق چٌل و پوجمین جلظي  :1یادا

اى اجارى بٌای مشكٍر را از داهػجٍیان ارش و بي خظاب ؾوسوق رفاى داهػجٍیان بي ؾٍرت رٍابگ ًا مٍظفوس لبل از عكٍهت در لشا داهػگاى ،ابتسای ًص هیمظال تدؿیلی می باؼوس و در ایوؿٍرت مػمٍل تزفیف اجارى می ؼٍهس
  ، در غیص ایوؿٍرت از تظٌیالت رفاًی دیگص ماهوس تغشیي و ... مدصوم رٍاًوس ؼس.و ایوتصهتی واریض همایوس پصدارت باهکی فیغ

      کارؼواعی و دک تصی(  9ارؼس و  5)تصم  .اغالم می گصددًمضمان با ؼصوع كالس ًا  ٢٧/٦/٩٨بازگػای  ی رٍابگاًٌا از تاریذ 
وری مٌم 

 
عازمان امٍر  18/7/95مٍرخ  88383/4کارؼواعی و دک تصا ارائي رسمات رٍابگاًی و تغشیي بي داهػجٍیان با تٍجي بي ظصفیت رٍابگاًٌا طبق بزػوامي  9ارؼس و  5ًای داهػجٍیان عوٍات اضافی تصم :٢یادا

کارؼواعی و دک تصا هیض پط از ارائي دررٍاعت مطابق بزػوامي مشکٍر بصرعی رٍاًس ؼس ولی  18ارؼس و  6ًای کمیل فصم ؼٍرای داهػجٍی  ی بصرعی و پصدیط کصج اعکان رٍاًوس یافت. ضموًا داهػجٍیان تصمداهػجٍیان با ت
ن بي تػزیؽ ؼٍرا رٍاًس بٍد. تػصفي  ًای ا 

وری مٌم 
 
  باؼس.موٍط بي پصدارت اجارى بٌا در عاماهي گلظتان رٍابگاًی می 98-99ال اول ثبت هٌای  ی رٍابگاى در هیمظ: ٣یادا

وری مٌم 
 
 رٍابگاًی در عاماهي گلظتان خشف و داهػجٍی خائض ؼصایط جایگضین رٍاًس ؼس. عاغت پط از ثبت هام اولیي  24در ؾٍرت غسم پصدارت اجارى بٌای رٍابگاى در هیمظال مشکٍر تكاضای داهػجٍ تا : ٤یادا

 با تصكر                                                                                                                                                              
 ًایمدیریت امٍر خٍابگاى                                                                                                                                                           

 حٍزى معاوهت داهصجٍی  ی                                                                                                                                                           

 خٍابگاىمجاز مدت استفادى در سوٍات  مقاطع تحصیلی ردیف
 ٩٧و  ٩٦ و ٩٥        بٌمن یًا یورود از پیٍعتي ) روزاهي(کارؼواعی  1

  97و  96          بٌمن یًا از ورودی کارؼواعی ارؼس هاپیٍعتي ) روزاهي( ٢

  ٩٧و   ٩٦و ٩٥      بٌمن یًا از ورودی تزؿؿی هاپیٍعتي ) روزاهي( ی دک تص  ٣

 

http://www.art.ac.ir/

