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به اطالع آندسته از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد روزانه ،غیر بومی حائز شرایط ذیل که متقاضی خوابگاه در ایام تابستان می باشند ،می رساند ،از تاریخ  98 /3 / 13لغایت  98 / 3 / 26با مراجعه به وبگاه

اینترنتی معاونت دانشجویی ،فرم درخواست اسکان مربوطه را دریافت و پس از تکمیل مطابق شرایط ذیل به معاونت آموزشی دانشکده تحویل تا پس از تایید و جمع آوری بصورت یکجا به امور
خوابگاه ها ارسال نمایند .ضمنا" با عنایت به محدویت فضا بواسطه انجام تعمیرات تابستانه و هماهنگی های صورت گرفته با معاونین محترم آموزشی دانشکده ها و پژوهشکده ها ،واگذاری خوابگاه صرفا" با
شرایط ذیل امکان پذیر خواهد بود .شایان ذکر است دانشجویان مشمول اسکان تابستان الزم است پس از پایان نیمسال دوم  ( 97 - 98پایان امتحانات و قبل از ترک خوابگاه ) حداکثر تا تاریخ  98 / 4 /8نسبت
به تخلیه ،تحویل اتاق و ملزومات و انجام تسویه حساب با مسئول خوابگاه مربوطه فعلی اقدام و به اطالعیه های بعدی جهت مراجعت به محل اسکان تابستانه رجوع نمایند.
شرایط واگذاری خوابگاه:
 -1دانشجویان مقطع دکتری که صرفا" امتحان جامع آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و در سیستم گلستان ثبت شده باشد (به همراه تاییدیه ضرورت حضور در ایام تابستان توسط استاد راهنما مطابق فرم نمونه)
 -2دانشجویان ورودی  96مقطع کارشناسی ارشد دارای واحد پایان نامه اخذ و ثبت شده در سیستم گلستان یا پروپوزال مصوب) به همراه تاییدیه ضرورت حضور در ایام تابستان توسط استاد راهنما مطابق فرم نمونه)
 -3دانشجویان ورودی  97مقطع کارشناسی ارشد که موضوع پروپوزال آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده (با ارائه پیوست صورتجلسه شورای آموزشی و تایید ضرورت حضور در ایام تابستان توسط استاد راهنما مطابق فرم نمونه)
 -4دانشجویان ورودی  95مقطع کارشناسی ارشد که تاکنون از پایان نامه خود دفاع ننموده و ضرورت حضور ایشان در ایام تابستان مورد تایید استاد راهنما قرار گرفته باشد.

درخواست ردیف های 3و( 4دانشجویان ورودی  97و  )95در صورت وجود ظرفیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،صرف ارائه درخواست ایندسته از دانشجویان منجر به واگذاری خوابگاه نخواهد بود.
نکات مهم :
 -1خوابگاه ها از تاریخ  15لغایت  28شهریور برای پاکسازی  ،سمپاشی و آماده سازی نهایی برای سال تحصیلی جدید بطور کامل تعطیل خواهد بود .
 -2بازه اسکان تابستان پس از پایان نیمسال دوم لغایت  15شهریور ماه می باشد لذا کلیه دانشجویان می بایست کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی شامل ( ارائه ،تحویل پروژه ،دفاع از پایان نامه یا رساله خود را حداکثر تا تاریخ فوق تنظیم نمایند ،در غیر اینصورت این مدیریت
هیچگونه مسئولیتی برای اسکان بعد از بازه مذکور نخواهد داشت.
 -3طبق مقررات صندوق رفاه واگذاری خوابگاه منوط به تسویه حساب اجاره بهاء ترم های قبل می باشد.
 -4در ایام تابستان امکان برخورداری از تسهیالت رفاهی یارانه ای وجود نخواهد داشت.

سرپرستی خوابگاه های دانشجویی

