
 اطالعیٍ 

 89-89تحصیلی  داوشجًیی در ویمسال ديم سال سراَایوحًٌ پرداخت اجارٌ بُاء 

 

سبل   زٍم    ًیوسبل  زض  سطای زاًشجَیی  اجبضُ بْبء  ٍاضیع  جْت  است  هی الظمزاًشجَیبى گطا 

 السام ًوبیٌس. هَاضز شیلطبك  98-97تحصیلی 

  -امامی   -ترکیان  -مبیىی   -شُید احمدی ريشه  سراَای  خًدگردان : ) الف (  داوشجًیان ساکه 

 (   معصًمیٍ –باباخلیل  –عصار  -َاشمیان  
 

 هیببشس .اهکبى پصیط  ( درگاٌ ایىتروتی -سربرگ مالیپطزاذت اظ ططیك پَضتبل زاًشجَیی )-1

 اعالم هیگطزز .   89ماٌ  اسفىد       51لغایت    بُمه ماٌ   51     پطزاذت اجبضُ بْب اظ تبضید-2

بُای ویمسال ديم بٍ  اجارٌ(شبهل جسٍل پیَستهبلغ پطزاذتی ببتَجِ بِ ظطفیت اتبق ) هیعاى-3

 .ببشس  هی اضافٍ بدَی قبلی

هیعاى بسّی یب بستبًکبضی، بِ حسببساضی هعبًٍت زاًشجَیی هطاجعِ ٍ یب بب جْت اطالع اظ  -4

 توبس حبصل فطهبییس. 131- 55912267ٍ  131 – 55912261شوبضُ تلفي 

 پسران ي  دختران  ( :  مرکزی ) مجتمع  سراَای  ب( داوشجًیان ساکه در 

بببت  تطم زٍم  هبلبل   ٍ 96ٍضٍزی  ضٍظاًِ هجبظ  اجبضُ بْبء هطبَط بِ زاًشجَیبى هیعاى هبلغ  -1

  هیببشس  صٌسٍق ضفبُ زاًشجَیبى بط اسبس ًطخ  هطکعی  سطاّبی هجتوع  97-98سبل تحصیلی 

 اهکبى پصیط هیببشس .   www.bp.swf.iٍاضیع اجبضُ بْب اظ ططیك پطتبل زاًشجَیی صٌسٍق ضفبُ   -

هطکعی ، الظم  سطاّبی هجتوع  ضٍظاًِ هجبظ سبکي زض  97ٍضٍزی ٍ پسط  زاًشجَیبى زذتط     -2

 -سربرگ مالیاظ ططیك پَضتبل زاًشجَیی )  زض تبضید اعالم شسُ ضا هطبَطِ  اجبضُ بْب  است

 السام ًوبیٌس.( درگاٌ ایىتروتی



 ج( داوشجًیان شباوٍ ي سىًاتی  ساکه در خًابگاٌ َای مرکزی ) مجتمع خًابگاَُای پسران ي دختران(:

 اهکبى پصیط هیببشس .( درگاٌ ایىتروتی -سربرگ مالیپطزاذت اظ ططیك پَضتبل زاًشجَیی )--1

 اعالم هیگطزز .   89ماٌ  اسفىد    51 لغایت  بُمه ماٌ   51    بْب اظ تبضید پطزاذت اجبضُ-2

بُای ویمسال ديم بٍ  اجارٌ (شبهل جسٍل پیَستهبلغ پطزاذتی ببتَجِ بِ ظطفیت اتبق ) هیعاى-3

 ببشس. ببشس کِ پطزاذت آى اظ ططیك زضگبُ ایٌتطًتی اهکبًپصیط هی هی اضافٍ بدَی قبلی

  ًکبت هْن :

ثبت   ،  لبل اظ ٍاضیع اجبضُ  ، اظ  سطاّبی زاًشجَییضٍظاًِ هجبظ سبکي زض زاًشجَیبى   -1

تب زض ظهبى ٍاضیع اجبضُ بْبء  بب  هطوئي بَزُهشرصبت ذَز زض پطتبل زاًشجَیی صٌسٍق ضفبُ 

 هشکل هَاجِ ًگطزًس.

 

بَزُ اًس ،  بطای  سطاّبی زاًشجَیی سبکي  97-98کلیِ زاًشجَیبًی کِ زض ًیوسبل اٍل  -2

 س.هحسَة هیشًَ سبل زٍم ًیع هتمبضی ذَابگبُ ًیو

اًصطاف لطعی ذَز ،  الظم است   97-98زض ًیوسبل زٍم اسکبى  زاًشجَ بِ زض صَضت عسم ًیبظ  -3

 بعٌَاى زاًشجَی ذَابگبّی  زض غیط ایٌصَضت لبل  اعالم ًوبیٌس.ضا هطببك اطالعیِ  اظ ذَابگبُ

  هحسَة هیشَز.

 ًکتِ  : 

   (درخًاست  اوصراف  – سراَای داوشجًییامًر  –امًر داوشجًیی  -وحًٌ اوصراف )پرتال داوشجً 

 
 

  مدیریت امًر داوشجًیی



 

 ذَاّطاىسطاّبی زاًشجَیی جسٍل ظطفیت اتبلْبی 

 
 تَضیحبت ظطفیت اتبق همطع ًبم ذَابگبُ

  نفره 7  کارشناسی (4سپیسُ کبشبًی)بلَن 

  نفره 7 کارشناسی (5پطٍیي اعتصبهی)بلَن 

  نفره 5  کارشناسی (6ّبجط)بلَن 

 (7بْبض)بلَن
کارشناسی/ 

 ارشد
  نفره 5

 (8هطین )بلَن 
  نفره 5 ارشد

  نفره 4 دکتری

 اهبهی
 کارشناسی /

 ارشد/ دکتری
 خوابگاه خودگردان نفره 4

 عصبض 
 کبضشٌبسی

 

 خوابگاه خودگردان ًفطُ  6
 ًفطُ  11

 کبضشٌبسی  ببببذلیل
  ًفطُ 6

 خوابگاه خودگردان ًفطُ  11

 خوابگاه خودگردان ًفطُ 9 کبضشٌبسی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بطازضاى سطاّبی زاًشجَیی جسٍل ظطفیت اتبلْبی 

  ظطفیت اتبق همطع ًبم ذَابگبُ

  نفره 7 کارشناسی (1شْطیبض)بلَن 

 (2حسیي پَض)بلَن 
  نفره 7 ارشد

 . نفره 5 دکتری

  نفره 7 کارشناسی (3کلین کبشبًی)بلَن 

 احوسی ضٍشيشْیس 
 خوابگاه خودگردان  نفره 5 ارشد

  اسکان مهمان  کارشناسی

 خوابگاه خودگردان نفره     4 کارشناسی   ترکیان  

 ذَابگبُ ذَزگطزاى ًفطُ 4   ارشد  هبیٌی   

 خوابگاه خودگردان نفره 10و  6 کارشناسی  ّبشویبى 

 6نفره،  4 کارشناسی هعصَهیِ

 نفره 8نفره، 

 خوابگاه خودگردان

 


