(اطالعیه)
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه ورودی جدید ( )99-98ویژه تحصیالت تکمیلی
ضوي خیشهمذم ٍ تجشیک ثِ پزیشفتِ ضذگبى تحصیالت تکویلی سبل تحصیلی ( )76-79داًطگبُ ضْیذ چوشاى اَّاص ،تَجِ داًطجَیبى
ٍسٍدی جذیذ هتمبضی استفبدُ اص خَاثگبُ سا ثِ هَاسد ریل جلت هیًوبیذ:
 -1شرایط ثبت نام:
الف) پرداخت مبلغ  1/000/000ریال (معادل یکصذ َسار تًمان) بٍ شمارٌ حساب ( 9016009666برای داوشجًیان جذیذ الًريد) باوک تجارت بٍ وام يدیعٍ
داوشجًیی ي بٍ عىًان يدیعٍ خًابگاَی.
ب) َسیىٍ اجارٌ بُای خًابگاٌ براساس دستًرالعمل صىذيق رفاٌ داوشجًیان تعییه شذٌ ي بٍ صًرت وقذی برای یک ویمسال ي پس از ثبت مشخصات داوشجً
در پًرتال داوشجًیی بٍ آدرس  www.bp.swf.irقابل پرداخت می باشذ.

ٍاسیض ٍجِ ٍدیعِ ٍ اجبسُ ثْبی ًیوسبل اٍل  79-79خَاثگبُ الضاهی هیثبضذ.
ح) ثِ داًطجَیبًی کِ هحل سکًَت دائن آًْب تب  011کیلَهتش اص اَّاص فبصلِ داسد ،خَاثگبُ تعلك ًویگیشد.
 -2زمان ثبت نام :پس از ثبت نام آموزشی (حضوری) در دانشگاه و انجام انتخاب واحذ
 -3مکان ثبت نام:
ثشادساى  :هعبًٍت داًطجَیی -اداسُ اهَس خَاثگبُّب
خَاّشاى  :سٍثشٍی هعبًٍت داًطجَیی  -هجتوع خَاثگبّی داًطجَیی حضشت هعصَهِ (س)

 -4مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
*  3لطعِ عکس  +اسائِ تصَیشاًتخبة ٍاحذ
* تصَیش صفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ  +تصَیش کبست هلی
* اصل فیص ٍاسیضی اجبسُ ثْبی خَاثگبُ  +اصل فیص ٍاسیضی ٍدیعِ

دانشجویان عسیس توجه داشته باشند که؛


اص فیص ّبی پشداختی کپی تْیِ ًوَدُ ،هطخصبت خَد سا ثش سٍی آى ًَضتِ ٍ یک ًسخِ سا ًضد خَد ًگِ داضتِ ٍ ًسخِ دیگش سا ثِ هسئَل
ثجت ًبم تحَیل دّیذ.



پشداخت اص طشیك دستگبُّبی خَدپشداص ٍ کلیِ کبستّبی عضَ ضتبة ثِ ضوبسُ کبست ( )0907939111136333اهکبًپزیش هیثبضذ.



تخصیص خَاثگبُ ثصَست یک ًیوسبل کبهل است .دس صَست اًصشاف دس طَل تشم ،اجبسُ ثْبء عَدت ًویضَد.



دس صَستیکِ داًطجَ ثعذ اص ثجت ًبم خَاثگبُ ،ضبغل ثِ تحصیل ضٌبختِ ًطَد(هشخصی تحصیلی،حزف تشم ٍ  ).....ثذٍى عَدت هجلغ اجبسُ
خَاثگبُ اسکبى ایطبى لغَ خَاّذ ضذ.



داًطجَیبى هحتشم کِ دس داًطگبُ همطع لجلی ،ثذّی هعَلِ ثِ صٌذٍق سفبُ داضتِ ثبضٌذ ،هجبص ثِ اخز خَاثگبُ ًیستٌذ.



داًطجَیبى خَاّش جْت ثجت ًبم الصم است ّوشاُ یکی اص ٍالذیي ثِ هجتوع خَاثگبّی حضشت هعصَهِ(س) هشاجعِ ًوبیٌذ.



تْیِ ّشگًَِ لَاصم ضخصی اص لجیل تطک ٍ پتَ  .....ثب داًطجَ هی ثبضذ.



داًطگبُ فبلذ خَاثگبُ هتأّلی هیثبضذ.



دس صَستیکِ داًطجَیی ثعذ اص حزف ٍ اضبفِ ثِ ّش دلیلی هطغَل ثِ تحصیل ضٌبختِ ًطَد (هشخصی تحصیلی ،حزف تشم  )...اسکبى
داًطجَ لغَ ٍ عَدت اجبسُ ثْبء خَاثگبُ اهکبًپزیش ًویثبضذ.



اسائِ ثشگِ اًتخبة ٍاحذ ًْبیی ثب هْش آهَصش داًطکذُ الضاهی هیثبضذ.



ثِ صٍدی صهبى هشاجعِ داًطجَیبى سٌَاتی ٍ ضجبًِ هتمبضی خَاثگبُ سا اعالم خَاّین ًوَد.

مدیریت اسکان و امور خوابگاهها

