معاونت دانشجویی دانشگاه
مدیریت اسکان و امور خوابگاهها

(اطالعیه)
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید (  ) 87-89ویژه مقطع کارشناسی روزانه
ضوي تبزیک بِ هٌبسبت لبَلی در داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس ٍ آرسٍی هَفمیت ،ضزایط ثبت ًبم در خَابگبُّبی داًطجَیی داًطگبُ ضْیذ
چوزاى اَّاس بِ غَرت سیز هیببضذ؛
 -1شرایط ثبت نام:
الف) پزداخت هبلغ  1/000/000ریبل (هعبدل یکػذ ّشار تَهبى) بِ ضوبرُ حسبة  9496409666ببًک تجبرت بِ ًبم ٍدیعِ داًطجَیی ٍ بِ عٌَاى ٍدیعِ
خَابگبّی.
ب) ّشیٌِ اجبرُ بْبی خَابگبُ بزاسبس دستَرالعول غٌذٍق رفبُ داًطجَیبى ٍسارت علَم تعییي ضذُ ٍ بِ غَرت ًمذی بزای یک ًیوسبل اس طزیك پَرتبل

داًطجَیی بِ آدرس bp.swf.ir

لببل پزداخت هی ببضذ.

پ) واریس وجه ودیعه و اجاره بهای خوابگاه السامی بوده و تحویل اتاق به دانشجو منوط به ( -9ارائه اصل فیش واریسی ودیعه  -2فیش واریسی
پرداخت نقذی اجاره بهای نیمسال اول سال جاری و تأئیذ برگ پرداخت اینترنتی توسظ کارشناسان امور خوابگاهی است.
 -2زمان ثبت نام :پس از ثبت نام آموزشی (حضوری) در دانشگاه و انجام انتخاب واحذ
 -3مکان ثبت نام:

ثبت ًبم اٍلیِ تَسط کبرضٌبسبى اسکبى در داًطکذُّب اًجبم ٍ پس اس آى ،ثبت ًبم ًْبیی خواهران

در هجوَعِ خَابگبّی حضزت هعػَهِ(ظ) ٍالع در

بلَار گلستبى رٍ بِ رٍی حَسُ هعبًٍت داًطجَیی داًطگبُ ٍ برادران در هعبًٍت داًطجَیی ،ادارُ اهَر خَابگبُّب اًجبم هیپذیزد.
 -4مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

*  3لطعِ عکس  +ارائِ تػَیزاًتخبة ٍاحذ
* تػَیز غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ  +تػَیز کبرت هلی
* هزاجعِ بِ پَرتبل داًطجَیی بِ آدرس ( (www.bp.swf.irجْت پزداخت اجبرُ بْبء خَابگبُ  +اغل فیص ٍاریشی ٍدیعِ خَابگبّی

دانشجویان عسیس توجه داشته باشند که؛


اس فیص ّبی پزداختی کپی تْیِ ًوَدُ ،هطخػبت خَد را بز رٍی آى ًَضتِ ٍ یک ًسخِ را ًشد خَد ًگِ داضتِ ٍ ًسخِ دیگز را بِ هسئَل ثبت ًبم تحَیل
دّیذ.



بِ داًطجَیبًی کِ هحل سکًَت دائن آًْب تب  100کیلَهتز اس اَّاس فبغلِ دارد ،خَابگبُ تعلك ًویگیزد.



پزداخت اس طزیك دستگبُّبی خَدپزداس ٍ کلیِ کبرتّبی عضَ ضتبة بِ ضوبرُ کبرت ( )0700738000033232جْت پزداخت ٍدیعِ اهکبًپذیز هیببضذ.



تخػیع خَابگبُ بػَرت یک ًیوسبل کبهل است .در غَرت اًػزاف در طَل تزم ،اجبرُ بْبء عَدت ًویضَد.



در غَرتیکِ داًطجَ بعذ اس ثبت ًبم خَابگبُ ،ضبغل بِ تحػیل ضٌبختِ ًطَد(هزخػی تحػیلی،حذف تزم ٍ  ).....بذٍى عَدت هبلغ اجبرُ خَابگبُ اسکبى
ایطبى لغَ خَاّذ ضذ.



داًطجَیبى هحتزم کِ در داًطگبُ همطع لبلی ،بذّی هعَلِ بِ غٌذٍق رفبُ داضتِ ببضٌذ ،هجبس بِ اخذ خَابگبُ ًیستٌذ.



داًطجَیبى خَاّز جْت ثبت ًبم السم است ّوزاُ یکی اس ٍالذیي بِ هجتوع خَابگبّی حضزت هعػَهِ(س) هزاجعِ ًوبیٌذ.



تْیِ ّزگًَِ لَاسم ضخػی اس لبیل تطک ٍ پتَ  .....بب داًطجَ هی ببضذ.



داًطگبُ فبلذ خَابگبُ هتأّلی هیببضذ.



در غَرتیکِ داًطجَیی بعذ اس حذف ٍ اضبفِ بِ ّز دلیلی هطغَل بِ تحػیل ضٌبختِ ًطَد (هزخػی تحػیلی ،حذف تزم  )...اسکبى داًطجَ لغَ ٍ عَدت
اجبرُ بْبء خَابگبُ اهکبًپذیز ًویببضذ.



ارائِ بزگِ اًتخبة ٍاحذ ًْبیی بب هْز آهَسش داًطکذُ الشاهی هیببضذ.



بِ سٍدی سهبى هزاجعِ داًطجَیبى سنواتی و شبانه هتمبضی خَابگبُ را اعالم خَاّین ًوَد.

