
 دانشجویي خودگردان در ارتباط با تحویل و تخليه سراهاي دانشجویي مدیریتاطالعيه 

 

هاي جهي آت   همچنان نگ انكمازنهتانآت  ۹۱همانگونه كه مستتضريتت به  غه توف قوت با  غه آمتت  رمهه آت مبات نستت ك وب وك ك ونا كووبه 

ش وع ابن      اتق اط غا مالم  ات اآ و غازگش  موج آوم ابن غ ماتي وجوآ آاتآ. اآاته    شجوبك غه منظوت حفظ مالمضك و كاهش احضمال  م اي آان

 غ ماتي  مواتآ ذبل تا آت اتق اط غا اتائه خهما  تتاهك آانشجوبك اعالم مك آاتآ:

  
م اهاي    - ۹ شابك  مال جاتي امكان پذب  نخواهه غوآ  لذا از     خوآگ آان غازگ شجوبك آت ن ف  شجوبان  آان ماكن خواغگاه هاي اغاذت و    آخض آان

ماعا  )         كوث   مك آت  شضن ما شضك و الزام غه آا شوآ كه غا تعاب  قهاغ   غبها م  مك  شن ه از توز ( ۹8الك  8آتخوا مه   لغاب  ۹4/3/۱۱ چبات

 .جب  قخل ه و قروبل اقاق خوآ اقهام نمابنه ۱۱/ 03/ 20 شن ه
حاضتت  غ نامه اي غ اي قخل ه كامل خواغگاه پستت ان وجوآ نهاتآولك ات اآي كه قمابل آاتنه ومتتابلشتتان تا غ آاتنه م ضواننه غا هماهنگك  آت حال 

 م پ م  ابنكات تا انجام آهنه.

  

ماكن آت خواغگاه    كل ه غ اي   -2 شجوبان  شهه ص ته جوبك   غا قوجه غه ها آان شهه   ماه آوغه م زان  انجام  الغ و م اجاته قخف ف آت نظ  گ تضه 

 .طك پ ومه اي غ گش  آاآه خواهه شه  غ اي آانشجوبانك كه طل كاتنه  اضاتك پ آاخضك

 ضمنا پس از قخل ه خواغگاه هاي م غوطه م الغ غاق مانهه قا پابان مال مجهآا مرام ه شهه و غه آانشجوبان عوآ  آاآه خواهه شه.  
 

صوص   -3 س   غه       آت خ شجوبان آت اقاق هابك كه ن مابل آان سئول ضك آت ق ال اآعاهاي احضمالك غعهي آت      و شه  م شهه غا قروبل رن اقهام ن

س   غه قروبل و قخل ه           شجوبان با نمابنهه رن ها ن شنباآ مك گ آآ همه آان ش   پ  مابل وجوآ نخواهه آا م  تتضن و اتق اط غا قخ بب با از آ

  .اقاق آت قاتبخ ذك  شهه اقهام نمابنه

  

متت پ متتضان خواغگاه هاي آانشتتجو جب  قروبل اقاق  نام  آه مك قوانه غا آاآن وكال   نمابنهه خوآ تا غه آت صتتوت  عهم امكان حيتتوت   -4

 :آانشجوبك مع تك نمابه. ش ابط وكال  غه ش ح ذبل مك غاشه

  

 .الف. آاشضن قصوب  كات  آانشجوبك ماكن اقاق

 .ب. اتائه كات  شنامابك معض   قومط نمابنهه آانشجو

 .نامه م نك غ  مع تك ت آ جب  قروبل اقاقج. آاشضن وكال  

 .آ. پذب ش كامل مسئول   و قصم ما  اقخاذ شهه

 

 جب  هماهنگك غ اي قخل ه غا م پ مضان خواغگاه قماك غگ  به: -5

 

  

 
 

 

 

 

 

 با آرزوي توفيق

 

 خواغگاه اغاذت:

 0۱35۱388020 

0۱320۱۹2۱84 

 (پس انخواغگاه انهواتي)

0۱۹۹8534022 

0۱۹۹50۱4۹2۹ 

 

 خواغگاه كوث : 

 0۱3220۹0۹85 

0۱32022۹288 

 


