بروشور راهنماي دانشجويان جديدالورود

دٌّذ ٍ دس صَست ّش گًَِ خسبست ثِ اهَال دس هَلغ

گزاضتِ ضذُ استفبدُ وٌٌذ ٍ اص سيختي ًبى خطه ثِ ظشف

تسَيِ حسبة داًطجَ هَظف ثِ پشداخت خسبست ٍاسدُ

آضغبلْبي ديگش جلَگيشي ًوبيٌذ .



خَاثگبُ ثؼٌَاى هٌضل دٍم داًطجَيبى ثحسبة آهذُ ٍ

خَاّذ ثَد .

هحل اهي ٍ آسبيص ٍ آساهص ٍي دس صهبى تحصيل ٍ

آشٌايي با كارت خَابگاُ

داًطگبُ هي ثبضذ  .ايجبد جَي اهٌيت ٍ آسبيص دس

استفبدُ اص وبست خَاثگبُ ٌّگبم ٍسٍد ثِ خَاثگبُ ( دس

خَاثگبّْب ثؼْذُ اداسُ اهَس خَاثگبّْب هي ثبضذ .

صَست دسخَاست ًگْجبًبى ) الضاهي است دس ًگْذاسي

ًحَُ ٍرٍد بِ خَابگاّْا

وبست خَاثگبُ دلت فشهبئيذ صذٍس وبست الوثٌي ضبهل

داًطجَيبى غيش ثَهي دس ضشٍع سبل تحصيلي اسىبى دس

پشداخت ّضيٌِ هي ثبضذ  .ثذيْي است هسئَليت استفبدُ

خَاثگبّْبي داًطجَيي ثب دسيبفت فشم تؼْذ هحضشي ٍ

ّبي ًبضي اص هفمَد ضذى وبست ثِ ػْذُ داًطجَي ػضيض

فشم تؼْذ خَاثگبّي ٍ فشم خَيطبًٍذ ٍ ًيض ثشي اًتخبة

خَاّذ ثَد دس ضوي تحَيل وبست دس صهبى تسَيِ حسبة

ٍاحذ ٍ يه لطؼِ ػىس  2 × 3ثِ اداسُ خَاثگبّْب ٍالغ دس

الضاهي است .

هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي اتبق ضوبسُ  6هشاجؼِ ٍ

داًطگبُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي آرسثبيجبى غشثي
حَصُ هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي

ًبم ....................................................................... :

صهبًجٌذي ضذُ ثش حست سضتِ تحصيلي ٍ جٌسيت هذاسن

وپسَلْبي آتص ًطبًي ًصت ضذُ است جؼجِ اهذاد ٍ
ًجبت حبٍي دستىص ايوٌي  ،هبسه ايوٌي  ،اًجش لفل ضىي
ٍ ...هي ثبضذ وِ دس هَالغ ضشٍسي اػن اص آتص سَصي ٍ
حَادث غيش هتشلجِ ثب ضىستي ضيطِ جؼجِ ٍ ثِ وبس گيشي
اثضاس ّبي هَجَد جْت تخليِ خَاثگبُ استفبدُ ضَد  .جؼجِ
وليذ اضطشاسي دس پطت دسة ٍسٍدي ٍ پطت دسة
اضطشاسي ثب ضىستي ضيطِ جؼجِ ٍ ثشداضتي وليذ ًسجت ثِ

ًبم خبًَادگي .................................................. :
سضتِ .................................................................. :
ضوبسُ داًطجَيي ........................................ :

فَق سا ثِ اداسُ اهَس خَاثگبّْب اسائِ هي ًوبيٌذ .

دس خَاثگبّْب جؼجِ اهذاد ٍ ًجبت ٍ جؼجِ وليذ اضطشاسي ٍ

خشٍجي پطت ثبم ّش خَاثگبُ ًصت ضذُ وِ دس هَالغ

وبست ٍيژُ البهت دس خَاثگبُ

جْت دسيبفت هجَص اسىبى دس خَاثگبُ طجك اطالػيِ ّبي

تَصيِ ّاي ايوٌي

سئيس اداسُ اهَس خَاثگبّْب

ثبص وشدى دسثْب الذام ًوبئيذ .
وپسَلْبي آتص ًطبًي دس توبم طجمبت ًصت ضذُ است وِ

آشٌايي با فزم هعزفي بِ خَابگاُ
فشم هؼشفي ثِ خَاثگبُ فشهي است وِ اص طشف اداسُ اهَس
خَاثگبّْب ثب ًَضتي هطخصبت داًطجَ صبدس هي گشدد ٍ
داًطجَ ثب تحَيل دادى ايي فشم ثِ سشايذاس خَاثگبُ ٍسبيل
هَسد ًيبص خَد اص لجيل پتَ – ثبلص – هالفِ – سٍثبلطي –
تخت – هيض ٍ صٌذلي – ووذ – تطه – هَوت ٍ  ...سا
تحَيل هي گيشد داًطجَيبى ػضيض ثبيذ تَجِ داضتِ ثبضٌذ
وِ هيض ٍ صٌذلي ٍ گَضي تلفي ضوبسُ گزاسي ضذُ سا
ثبيذ طجك ضوبسُ هزوَس تحَيل گشفتِ ٍ دس هَلغ تسَيِ
حسبة ثب ّوبى ضوبسُ ثِ سشايذاس يب ًبظوِ خَاثگبُ تحَيل

رعايت كزدى ًظافت خَابگاُ

دس هَالغ حشيك داًطجَيبى ػضيض ثبيذ ثتَاًٌذ وبهالً

داًطجَيبى ػضيض خَاثگبُ هتؼلك ثِ ضوبست دس تويض

خًَسشد ثبضٌذٍ دستگبُ هَسد ًظش سا دس هحل ثِ وبس

ًگْذاضتي اتبلْب ٍ اهبوي ػوَهي خَاثگبُ حذاوثش سؼي خَد

ثجشًذ دس ٌّگبم استفبدُ اص آى دس هَالغ ضشٍسي ضبهي

سا ثىٌيذ ًظبفت وشدى اتبلْب ثش ػْذُ خَد داًطجَيبى هي

دستگبُ سا خبسج ًوبئيذ ٍ ضيپَسن دستگيشُ سا ثذست

ثبضذ  .دس حفظ ًظبفت سشٍيس ّبي ثْذاضتي ٍ آضپضخبًِ

گيشيذ ٍ دستگيشُ سا فطبس دادُ تب گبص اص ضيپَسن خبسج

ٍ ساّشٍّب ثِ هٌظَس سػبيت ثْذاضت فشدي ٍ جوؼي

ضَد دس ًْبيت اص لسوت صيشيي حشيك سا خبهَش ًوَدُ ٍ

وَضب ثبضيذ .

پيص ثشٍيذ .

* تذكز هْن ً :بى خطىْبيي وِ غيش لبثل هصشف هي ثبضذ

ًكتِ هْن  :دس صَست ٍلَع حبدثِ خًَسشدي خَد سا حفظ

دس سطل ّبي هخصَظ ًبى خطه وِ دس ساّشٍّب

وٌيذ ٍ دس اسشع ٍلت ٍلَع حبدثِ سا ثِ ًبظوِ ٍ يب ًگْجبى
خَاثگبُ اطالع دّيذ .

يك ًكتِ :

تبصزُ  : 2آى دستِ اص داًطجَيبًي وِ ّضيٌِ خَاثگبُ خَد سا دس

هجَص اص اداسُ اهَس خَاثگبّْب هوٌَع است  .ثِ ّوشاُ

خَاثگبُ داساي اهىبًبت ٍسصضي  ،سبلي هطبلؼِ  ،وتبثخبًِ ،

پبيبى تحصيل يىجب پشداخت ًوبي ٌذ ( لجل اص تٌظين فشم هيضاى

داضتي ٍ يب استفبدُ اص گَضي هَثبيل دٍسثيي داس اويذاً

ًوبصخبًِ  ،سختطَيخبًِ هجْض ثِ هبضيي لجبسطَيي  ،اتبق

ثذّي ) ضبهل  12دسصذ تخفيف خَاٌّذ گشديذ .

هوٌَع ثَدُ ٍ دس صَست هطبّذُ ثِ وويتِ اًضجبطي

هشخصات خَابگاّْاي داًشگاُ

تلَيضيَى ٍ اهىبًبت سفبّي هٌجولِ اتَ  ،جبسٍثشلي ٍ  ...هي
رديف

ثبضذ  .دس حفظ ٍ ًگْذاسي اهىبًبت سفبّي وَضب ثبضيذ .

ًام
خَابگاُ

ًكتِ هْن  :ثب تَجِ ثِ ايٌىِ دس ضشٍع سبل تحصيلي والسْبي
آهَصضي ثِ هٌظَس پيطگيشي اص حَادث ًبگَاس ( اطفبء

1

تًستان

حشيك ٍ صلضلِ  ) ...تطىيل خَاّذ ضذ وِ ضشوت دس
2

والسْبي فَق الضاهي است .
ًحَُ هحاسبِ اجارُ بْاي خَابگاّْا

شُيد

اجبسُ ثْبي خَاثگبّْبي داًطجَيي دس سبل تحصيلي 99-91

3

4

مثلغ اجازٌ
تُاء

 1ي  2وفسٌ

 3ي  4وفسٌ

 5ي  6وفسٌ

 250/000زيال

 200/000زيال

 175/000زيال

5
6

اطاق

 8ي  7وفسٌ

 9وفسٌ

مثلغ اجازٌ تُاء

 150/000زيال

 125/000زيال

تذكز هْن ً :حَُ هحبسجِ ٍ هجلغ اجبسُ ثْبء ّش سبلِ تَسط

مجسدي
خًاَسان

خ شُيد تاَىس ،خ ذاكسي  ،زيتسيي
آپازتماوُاي  500دستگاَي تلفه :
3863990

شُيد

مجسدي

قلي پًز

تسادزان

معايوت دازي ي غرا تلفه 2752125 :

شُيد

مجسدي

خياتان امام اوتُاي خياتان طسشي تلفه :

چمسان

تسادزان

2246858

حجاب

مجسدي

خًي اوتُاي تلًاز يليعصس زيتسيي

( خًي )

خًاَسان

ميدان خشكثاز تلفه 2231874:

شادٌ

كًثس

تسادزان
مجسدي
خًاَسان

* سِ هَسد گضاسش اص سشپشست اهَس خَاثگبّْب دس خَاثگبّْبي
خَاّشاى هجٌي ثش ػذم سػبيت سبػبت تؼييي ضذُ ٍ غيجت اص
خَاثگبُ هَجت لغَ هجَص البهت دس خَاثگبُ خَاّذ ضذ ٍ وويتِ
اسىبى ضوي اطالع ثِ خبًَادُ داًطجَ ثب ّوبٌّگي هشوض هطبٍسُ
ًسجت ثِ اداهِ سىًَت ٍي دس خَاثگبُ تصوين گيشي خَاّذ
ًوَد .
* ثب تَجِ ثِ ضأى داًطجَ سػبيت پَضص هٌبست ٍ ثش هجٌبي

خًي شُسك يليعصس – اوتُاي تلًاز
كشايزش ايل جادٌ مساب تلفه :

داًطجَيبى الضاهي ثَدُ ٍ ّش آًچِ داًطجَ دس داخل يب خبسج اص

2553801
جادٌ سسي سايت داوشگاٌ واشلً

اتبق خَد سفتبس هي ًوبيذ ثبيذ دس هحذٍدُ لَاًيي ٍ همشسات
جبسي وطَس ثبضذ .
* داًطجَي ػضيض ثِ هٌظَس آضٌبيي ثب اهىبًبت خَاثگبُ ٍ همشسات

هادُ : 85

قسوتي اس آييي ًاهِ اًضباطي

داًطجَيبى سبوي خَاثگبُ دس صَست پشداخت ًمذي خَاثگبُ اص

* ثِ هٌظَس حفظ اهٌيت ضئًَبت داًطجَيي دس هحيط

تخفيف  22يب  12دسصذي ثْشُ هٌذگشدًذ .

خَاثگبُ تْيِ ػىس يب فيلوجشداسي اص هحيط داخلي خَاثگبُ

تبصزُ  : 1آًذستِ اص داًطجَيبًي وِ ّضيٌِ خَاثگبُ ًيوسبل

داًطجَيبى ٍ استفبدُ اص دٍسثيي ػىبسي ٍ تصَيش ثشداسي

ًوبيٌذ ضبهل  22دسصذ تخفيف هي گشدًذ .

وِ هجَص سىًَت دس اتبق دسيبفت ًوَدُ اًذ ً ،ذاسًذ .

هَاصيي اسالهي ػشف ٍ ٌّجبسّبي اجتوبػي ثشاي توبهي

صٌذٍق سفبُ داًطجَيبى ٍصاست هحبسجِ ٍ اػالم هي گشدد.

تحصيلي سا حذاوثش  12سٍص پس اص پبيبى ّوبى ًيوسبل پشداخت

صَست هطبّذُ ثشاثش همشسات سفتبس هي ضَد .
ثبضذ ٍ داًطجَيبى سبوي دس اتبق حك هخبلفت ثب افشاد جذيذي سا

جادٌ سلماس – خ شُيد قلي پًز جىة

مجسدي

دس توبهي اهبوي داًطگبّي اص جولِ خَاثگبُ هوٌَع است دس

3820985

تسادزان

اسماعيل

* استؼوبل دخبًيبت ٍ ًگْذاسي ٍسبيل هشتجط يب استؼوبل دخبًيبت

* تؼييي تؼذاد ًفشات ّش اتبق ثِ ػْذُ اداسُ اهَس خَاثگبّْب هي

ساشماوي تلًك  19تلفه 2351300 :

( خًي )
8

خًاَسان

آپازتماوُاي  500دستگاَي تلفه :

مجسدي

لطيف
7

مجسدي

خ شُيد تاَىس ،خ ذاكسي  ،زيتسيي

اوتُاي تلًاز شيخ شلتًت خاوٍ َاي

شادٌ

ثِ ضشح ريل هحبسجِ هي گشدد .
اطاق

گلستان

كاربزي

آدرس ٍ تلفي

داًطگبُ هؼشفي هي گشدد .

يب تلفي ّوشاُ داساي في آٍسي ػىس دس فيلن ثذٍى اخز

خَاثگبُ ثِ ثشٍضَسي وِ اص طشف اداسُ خَاثگبّْب تحَيل دادُ
هي ضَد تَجِ ًوبيئذ .

