فزایند پذیزش و اسکاى دانشجویاى در خوابگاه های هشارکتی :
بِ اطالع هی سساًذ ایي داًطگاُ فاقذ خَابگاُ هلکی هی باضذ لیکي بِ هٌظَس بشطشف کشدى ًیاص داًطجَیاى غیش بَهی
هبادست بِ ػقذ قشاسداد با خَابگاّْای هطاسکتی با ظشفیت هحذٍد ًوَدُ است کِ قسوت ػوذُ ّضیٌِ ّای ایي خَابگاّْا
تَسط داًطگاُ ٍ بخطی اص ایي ّضیٌِ ّا ًیض تَسط داًطجَ پشداخت هی گشدد.
داًطجَیاى هتقاضی خَابگاُ هی بایست پس اص ثبت ًام دس سیستن آهَصضی سواء بِ سایت "سیستن جاهغ اتَهاسیَى داًطگاّی یاس "
بِ آدسس ریل هشاجؼِ ٍ دس قسوت " پیص ثبت ًام" اطالػات الصم سا تکویل ًوایٌذ .
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تذکز :



اًجام " پیص ثبت ًام" بِ هٌضلِ ٍاگزاسی خَابگاُ بِ داًطجَ ًوی باضذ ٍ حتوا بایذ تَسط اداسُ خَابگاّْا تاییذ گشدد
داًطجَیاى آهَصش آصاد دس الَیت ٍاگزاسی خَابگاُ ًوی باضٌذ لزا اهکاى پیص ثبت ًام بشای آًاى ٍجَد ًخَاّذ داضت .

 پزیشش ٍ اسکاى دسخَابگاّْای هطاسکتی بشاسا س الَیت بٌذی ضشایط داًطجَیاى صَست هی گیشد
 داًطجَیاى هقین استاى تْشاى ٍ البشص ًیض پس اص اسکاى داًطجَیاى غیشبَهی دس الَیت ٍاگزاسی خَابگاُ قشاس خَاٌّذ گشفت.
پس اش طی هساحل پیش ثبت نام  ،بسزسی و الویت بندی توسط ادازه خوابگاهها انجام هی گیسد و دز صوزت تایید  ،اس ام اس بسای دانشجو ازسال خواهد
شد تا با هساجعه هجدد به سایت " سیستن جاهع اتوهاسیوى دانشگاهی یاس " و وازد نوودى نام کازبسی ( :شوازه دانشجویی ) و کلوه عبوز ) 1 ( :
جهت اداهه زوند ثبت نام و وازیص شهسیه ( سهن دانشجو ) الدام نوایید ( .پیگیسی تاییدیه نیص اش طسیك هساجعه به سایت هن اهکاى پریس است )

هبلغ شهزیه خوابگاه جهت  1تزم اسکاى در نیوسال اول سال تحصیلی  ( 97- 98سهن دانشجو )  4500000ریال هعادل

( چهار صدو پنجاه هشار توهاى ) هی باشد .
تزکش هْن :
دس صَست ػذم تاییذ" پیص ثبت ًام" ٍ ٍاسیض ضْشیِ خَابگاُ تَسط داًطجَ ،هبلغ ٍاسیضی غیشقابل بشگطت هی باضذ.
پس اش طی هساحل فوق دانشجویاى دز زوش تحویل هدازن جهت اخر بسگه "هؼشفی بِ خَابگاُ" به ادازه خوابگاهها به آدزس ذیل هساجعه نوایید.
آدسس اداسُ اهَس خَابگاّْا 45 :هتشی گلطْش ،خیایاى پًَِ ضشقی  ،پالک ( 44هجتوغ داسا) ساختواى هؼاًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی
 پزیشش داًطجَیاى دختش  :طبمه دهن واحد خوابگاه خوهساى ،سسکاز خانن سفید دشتی ضواسُ تواس  026-34530096 :داخلی 222 پزیشش داًطجَیاى پسش  :طبمه چهازم  ،دفتس خوابگاه پسساى  ،آلای زئوفی ضواسُ تواس  026-34530096:داخلی 209 حضَس پذس یا قین داًطجَیاى دختش جْت تکویل فشم خَیطاًٍذ دس سٍص تحَیل هذاسک ٍ اخز هؼشفی بِ خَابگاُ الضاهیست
هدارک هورد نیاس :
 دٍ قطؼِ ػکس 3دس4 اصل ٍ کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی تکویل فشهْای پزیشش ٍ هؼشفی بِ خَابگاُ -اسائِ کذ پیگیشی فیص ٍاسیضی هبلغ ضْشیِ خَابگاُ

