
 اطالعیه امور خوابگاه ها 

 امور خوابگاه ها توجه دانشجویان را به موارد ذیل جلب می نماید:  اداره ،ضمن آرزوی سالمتی برای دانشجویان گرامی 

 

 .واکسن را دریافت کرده باشند دوز  3 که مجاز به استفاده از امکانات خوابگاهی می باشنددانشجویانی تنها  .1

رعایت بهداشت شخصی و رعایت فاصله اجتماعی در کلیه شرایط، عدم ازدحام در اتاق ها، استفاده دانشجویان موظف به   .2

 از ماسک و رعایت اصول بهداشتی در استفاده از مکان های عمومی می باشند.

از  دانشجویان   .3 پس  توانند  شماره    بلیق  هماهنگیمی  به  دانشجویی  امور  واحد                                    305داخلی    07644422299با 

دانشجویانی که قادر به حضور    مراجعه نمایند.  در وقت اداری خوابگاه  جهت دریافت معرفی نامه    ،)سرکار خانم طاهری(

رفی یافت معردجهت  در وقت اداری نیستند، حتماً باید قبالً به صورت تلفنی با واحد امور دانشجویی )سرکارخانم طاهری(  

 .دهندرا صورت زم ال گینامه هماهن

 وجود ندارد.  در خوابگاه، به هیچ عنوان انیدانشجو اقامت همراه )بستگان ، آشنایان و والدین( مکان ا .4

به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع    ضرورت دارددانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه   .5

 . استفاده نمایند  و از آن به همراه داشته ملحفه و روبالشتی شخصی ،  در بازه اسکان  بیماری کرونا

 ذیل است: جدول به شرح  ،ی تعیین شده برای بازه  لغ اسکان دانشجویانامب .6

 مبالغ اسکان دانشجویان  - جدول شماره یک

 خوابگاه حنانه غربی  خوابگاه دویست واحدی  

 چهار نفره  دو نفره  سه نفره دو نفره  ظرفیت واحد 

 ایر  40.000.000 ایر  45.000.000 ایر  36.000.000 ایر  36.000.000 هزینه برای هر نفر 

 A1 A2 B1 B2 تیپ واحد

 

 ، كدپستي   54فاز یك شهرك صدف، خیابان كرمان، كوچه حنانه غربي، خیابان بنان، پالك آدرس خوابگاه حنانه غربی:  •

   Sفاز دوشهرک صدف، خیابان کرمان، خیابان کرخه، دویست واحدی، بلوک  آدرس خوابگاه دویست واحدی:   •

 

اموردانشجویی- ایمیل  به  را  خود  درخواست  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  به   دانشجویان 

 تماس بگیرند.  305(  داخلی 0764)4422299ارسال و یا با تلفن   (dormitory.sharifkish@outlook.com(آدرس

شده ایجاد شود، مراتب از    است در صورتی که بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا تغییراتی در تصمیم های اتخاذبدیهی  

  .رسانی خواهد شد اطالعپردیس  بگاهطریق و


