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ساصهاى سٌجص دس کلیِ هقاطغ تحصییلی ٍ   8998ّا دس دفتشچِ آصهَى سشاسشی سال هطابق اًتطاس ضشایط ٍ ضَابط ػوَهی ٍ اختصاصی داًطگاُ

داًطیگاُ بیشای    ،سساًذبِ اطالع هی 98-99هصَبِ ّیأت سئیسِ داًطگاُ ٍ بِ هٌظَس تسْیل دس سکًَت داًطجَیاى ٍسٍدی ّوچٌیي با استٌاد بِ 

بیِ داًطیجَیاى ٍا یذ ضیشایط      خَابگاُ استیجاسی با اسائِ یاساًِاقذام بِ اختصاظ  8998سال اى هتقاضی خَابگاُ پزیشفتِ ضذُ سفاُ حال داًطجَی

لیزا   ، خَاّیذ ًویَد   اقذام ٍ دستَسالؼول صٌذٍق سفاُ داًطجَیاى ًسبت بِ هؼشفی ٍ پزیشش داًطجَ دس خَابگاُ هزکَسًوَدُ کِ بش اساس ضَابط 

 : هطشٍحِ ریل تَ ِ ًوایٌذبِ ًکات  گشاهی ضشٍست داسد هتقاضیاى

اهکاى تشدد سا بشای داًطجَیاى ی ٌّش دس ضْش تْشاى بَدُ ٍ ّای داًطگاّدس هحذٍدُ پشدیسّای استیجاسی هَقؼیت  غشافیایی خَابگاُ .8

  ًوایذ.تسْیل هی

 ّای داًطگاُ ٌّش خَاّذ بَد. ّا تَسط بخص خصَصی ٍ تحت ًظاست هذیشیت اهَس خَابگاُهذیشیت ایي خَابگاُ .2

 ضَد. ّا اػوال هیّای داًطجَیی داًطگاُ ٌّش ًیض دس ایي خَابگاُضَابط ٍ هقشسات خَابگاُ .9

 باضٌذ. ّای استیجاسی فَق، داًطجَیاى داًطگاُ ٌّش هیاُکلیِ داًطجَیاى ساکي دس خَابگ .4

ّای داًطگاُ ٌّیش ٍ هطیابق هقیشسات ٍ    سػایت ضَابط هشتبط با ٍسٍد ٍ خشٍج دس ایي خَابگاُ )غیبت،تاخیش،تؼجیل( ّواًٌذ سایش خَابگاُ .5

 ّا سساًذُ خَاّذ ضذ. ٍ بِ اطالع خاًَادُ باضذهشبَط هیّا آئیي ًاهِ

ّای داًطیگاُ ٌّیش ػویل    ّا ّواًٌذ سایش خَابگاُاسائِ خذهات هاًٌذ تَصیغ غزای داًطجَیی ٍ ایٌتشًت دس ایي خَابگاُ داًطگاُ ًسبت بِ .6

 ًوایذ.هی

ّای گزضیتِ ٍ بیش اسیاس    باضذ بِ  ْت تکویل ظشفیت ٍسٍدیخَابگاُ دختشاًِ ضْیذ قشیب کِ اص هجوَػِ خَابگاُ هلکی داًطگاُ هی .7

َستال داًطگاُ ٍ هطابق دفتشچِ آصهَى اسائِ خَابگاُ دس کشج بَدُ ٍلی چٌاًچِ داًطیجَی دختیش هتقاضیی    هٌذسج دس پ 2اطالػیِ ضواسُ 

خَابگیاُ   2باضذ با اٍلَیت داًطجَی هقطغ کاسضٌاسی ٍ بش هبٌای آئیي ًاهِ اضاسُ ضذُ دس اطالػییِ ضیواسُ   بشای خَابگاُ استیجاسی هی

 گیشد. تؼلق هی

ّای استیجاسی بیش اسیاس قیَاًیي ٍ هقیشسات داًطیگاُ      ی، دس صَست ٍ َد ظشفیت هاصاد دس خَابگاُپس اص اسکاى داًطجَیاى کاسضٌاس .8

ّای داًطجَیاى هقاطغ اسضذ ٍ تحصیالت تکویلی اقذام ٍ پس اص آى، اساهی ٍا ذیي ضیشایط اػیالم خَاّیذ    ًسبت بِ بشسسی دسخَاست

 ضذ. 

ّای الصم ٍا ذیي ضشایط اػالم ًوایذ ٍ پس اص بشسسیًطگاُ ایجاد ًویّای داًطجَیاى هتقاضی تؼْذی بشای داتکویل فشم ٍ دسخَاست .9

 باضذ. با داًطجَیاى هقطغ کاسضٌاسی هی ًیض ٍ اٍلَیت گشددهی

( بیِ هٌظیَس   8999-8411ّای کشج ٍ استیجاسی دس سال تحصیلی آیٌیذُ ) ّای ساکٌیي خَابگاُضَد اهکاى بشسسی دسخَاستیادآٍس هی .81

ّای هلکی دس تْشاى پس اص اسائِ دسخَاست ٍ هٌَط بِ اسصییابی ػولکیشد داًطیجَ تَسیط ضیَسای داًطیجَیی       خَابگاُاًتقال ایطاى بِ 

ُ      داًطگاُ دس دستَس کاس قشاس هی ّیا ٍ  گیشد ٍ ضَسا بش اساس ػولکشد سفتاسی ٍ سػاییت قیَاًیي ٍ هقیشسات ٍ ًظین ٍ اً یباط دس خَابگیا

کِ ضشٍست داسد داًطجَیاى بِ ایي ًکتِ تَ ِ ٍیژُ داضتِ باضیٌذ ٍ صیشفا     ،داًذبشسسی هیّای الصم دسخَاست داًطجَ سا قابل استؼالم

 تقاضای کتبی تؼْذی بشای اًتقال ایجاد ًخَاّذ کشد. 

 

 ها امور خوابگاه                                                                                                                                     

  مدیزیت دانشجویی                                                                                                                                    


