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 تعالیبسمه

 دانشجویی معاونت حوزه  2اطالعیه شماره 

، اتمام فرایند و اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی بلو ماق 98دانشجویان کارشناسی نام  ثبت

 و انجام امور تغذیهسراهای دانشجویی برای 

 

گذاری هیئت رئیسه سیاست ، با عنایت بهاه مبارک رمضاندر ممحترم با آرزوی قبولی طاعات دانشجویان 

معاونت حوزه  2اطالعیه شماره های آموزشی دانشگاه کاشان، نسبت به حضوری شدن فعالیتدانشگاه حترم م

 گردد:دانشجویی در ارتباط با اسکان سراهای دانشجویی به شرح زیر اعالم می

در صورت بروز مشکل، اما  همه دانشجویان به صورت الکترونیکی انجام می شود.ثبت نام و انتخاب اتاق  -1

 به صورت دستی توسط کارشناس ها نیز قابل انجام است. از ثبت نام های سیستمی،  پس

نسبت به ارسال لینک  پورتال دانشجوییدانشجویان با مراجعه به مجددا تاکید می شود که همه  -2

به عنوان تکمیل  سه دوز واکسنشایان ذکر است تزریق گواهی تزریق واکسن خود اقدام نمایند. 

نظر گرفته شده است و متقاضیان اسکان در سراهای دانشجویی که تا کنون نسبت  واکسیناسیون در

ن نیز فرا رسیده باشد، الزم است قبل از آمدن به دانشگاه آاند و موعد به تزریق دز سوم اقدام ننموده

نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند و اال در بدو حضور در دانشگاه نسبت به ارجاع این 

 یزان به مراکز واکسیناسیون در سطح شهر اقدام خواهد شد. عز

روز از با مراجعه به پورتال دانشجویی خود )روزانه و نوبت دوم( ل و ماقب 98 کارشناسیدانشجویان  -3

)پورتال  اسکان نسبت به ثبت درخواست 22/1/1401 شنبهدو تا 21/1/1401یکشنبه مورخ 

توانند آنها میشنبه سه روز . اقدام کننددرخواست خوابگاه(  -بگاهسربرگ امور خوا -دانشجویی

انتخاب  بهنسبت فروردین ماه  24چهارشنبه  روزعزیز باید دانشجویان و را انجام دهند  بندی اولیهگروه

به فایل راهنمای برای آشنایی بیشتر ). یل شدن گروه استمتک ،انتخاب اتاقشرط  .اقدام نمایند اتاق

 ثبت نام خوابگاه های دانشجویی در پورتال دانشجویی مراجعه شود(. 

توانند جهت تکمیل گروه خود به مسئولین سراهای دانشجویی یا به لیست های ناقص میگروه -4

 های ناقص در پورتال دانشجویی )توسط سرگروه( مراجعه نمایند. گروه



2 

 

ها فروردین در خوابگاه 27فروردین و کارشناسی از تاریخ  20دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تاریخ  -5

نشجویانی که به هر دلیلی زودتر مراجعه کنند باید به صورت موقت در اتاق شوند. دااسکان داده می

 مهمان اسکان داشته باشند.

اند و در چینش جدید، اتاق آنها تغییر کرده ساکن خوابگاه بوده 1400از دانشجویانی که در سال  -6

وانند اسکان است، خواهشمندیم که هر چه سریعتر اتاق خود را تحویل دهند تا دانشجویان جدید بت

 داده شوند. 

طبق ظرفیت واقعی های مرکزی و احمدی روشن همه دانشجوها در خوابگاهاسکان  شرایط کنونی،در  -7

 .استها اتاق

نها رجیستر نشده است( قبل آنها فعال نشده است )کارت دانشجویی آیه ذی که سیستم تغانشجویاند -8

ند. رزرو غذا فقط به صورت الکترونیکی ینما از مراجعه به دانشگاه با آموزش دانشکده خود هماهنگ

نها بسته شده آدانشجویانی که پورتال  پذیر است.در سیستم پویا به شرط فعال شدن کارت امکان

 است، از طریق معاونت آموزشی پیگیری نمایند.

های جدید متناسب با تغییر شرایط حاکم، از طریق سایت دانشگاه اطالع الزم به ذکر است مصوبه  -9

 شود. رسانی می

 

 دفترچه تلفن دانشگاه      های حوزه دانشجوییفهرست شماره تماس

 شماره تماس داخلی نام واحد ردیف

 2260 دفتر معاونت دانشجویی 1

 2263و  2262 دفتر مدیریت دانشجویی 2

 2545و  2600 امور تغذیه 3

 2923و  2928 اداره رفاه دانشجویی 4

 2261و  2267 حسابداری دانشجویی 5

 2682-2666-2626 خواهرانسراهای دانشجویی  6

 2535و  2550 سراهای دانشجویی برادران 7

 2994 بهداشت مرکز  8

 است. 5591های دانشگاه است و پیش شماره همه تلفن 031کد استان اصفهان 

 است. مرکز بهداشتمربوط به  03155912994مثال شماره 

 

  دانشگاه کاشان مدیریت دانشجویی
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