
  ١٣٩٣خوابگاه تابستانی 

 

  ١٣٩٣اسکان تابستانی خوابگاه سال 

 . براساس دستور العمل ارسالی مدیریت امور خوابگاه ها انجام می پذیرد

به تصویب هيات رئيسه محترم دانشگاه  ١٦/٣/٩٣دستورالعمل اسكان تابستانی آه در تاریخ 

خواهشمند است ضمن رعایت . رسيده است جهت استحضار و اقدام الزم تقدیم می گردد

دقيق این دستورالعمل دانشجویان واجد شرایط را از طریق تكميل و تایيد فرم پيوست به 

از ارسال هرگونه  انتظار دارد. معاونت محترم دانشجویی و فرهنگي این اداره آل معرفی نمایند

  .تقاضا خارج از دستورالعمل مذآور جدا خودداری گردد

 

  :دانشجویان واجد شرایط اسكان تابستانی

 

 دانشجويان مقطع دآتراي تخصصي -١

 

دانشجويان مقطع آارشناسي ارشد روزانه آه طرح پيشنهادی پایان نامه ایشان به تصویب  -٢

  . پرديس رسيده باشد/نهايي شوراي دانشكده

 

دانشجويان مقطع آارشناسي آه داراي واحد آارآموزي بوده و صرفا محل انجام آاردر  -٣

 .استان تهران باشد

 

واحد درسي در تابستان تا پايان  ٦دانشجويان مقطع آارشناسي آه با اخذ حداآثر  -٤

خاطرنشان مي سازد به دانشجوياني آه . گردند التحصيل مي فارغ ١٣٩٣شهريورماه 

 .گاههاي ديگر شهر تهران واحد اخذ مي نمايند؛ خوابگاه تابستاني اختصاص نمي يابددردانش

 

 ١٣٩٣هاي خواهران در ترم گذشته آه تا پايان شهريور دانشجويان نوبت دوم ساآن خوابگاه -٥

منوط به سپردن تعهد آتبي مبنی بر عدم تقاضای خوابگاه  -از پايان نامه خود دفاع خواهند آرد

 . ٩٣- ٩٤سال تحصيليدرترم اول 

 

 .تعيين مي گردد 25/3/93لغايت  ٢١/٣/٩٣: زمان ثبت نام اسكان تابستاني -٦

 



صبح شنبه  ١٠زمان تخليه آليه خوابگاهها و تحويل اموال دانشجويان به انبارها از ساعت  -٧

 .تعيين مي گردد 9/4/93صبح پنجشنبه مورخه  ١٠لغايت  ٢٨/٣/٩٣مورخه

 

: خوابگاهها جهت انجام سمپاشي؛ تعميرات اساسي و ضروريزمان تعطيلي آليه  -٨

 مي باشد ٢٤/٤/٩٣لغايت  ٩/٤/٩٣ازمورخه 

 

دانشجوياني آه واجد شرايط اسكان تابستاني مي باشند و همچنين دانشجوياني آه  -٩

 ٩/٤/٩٣(را داشته باشند در ايام تعطيلي خوابگاهها ... قصد دفاع از پايان نامه، ارائه پروژه و 

و مهمانسراي ) دانشجويان پسر(با تائيد دانشكده در خوابگاههاي فردوسي ) ٢٤/٤/٩٣ي ال

بديهي است اين دانشجويان مي بايست هزينه . اسكان مي يابند) دانشجويان دختر(اسكو 

 .يكماه اجاره بهاء تابستاني را پرداخت نمايند

 

به اسكان در خوابگاه را  آن دسته از دانشجوياني آه جهت تكميل پروژه هاي خود نياز - ١٠

و ) پسران(در خوابگاه فردوسي  ٢٤/٤/٩٣پرديس حداآثر تا تاريخ /دارند، پس از تائيد دانشكده

اين دانشجويان بايستي هزينه يكماه اجاره تابستاني را . اسكان مي يابند (دختران(اسكو 

 .پرداخت نمايند

 

مسابقات علمي، )ي جنبي دانشجويان فاقد شرايط فوق آه به منظور فعاليت ها - ١١

نياز به اسكان تابستاني داشته باشند با ...) المپيادها، همكاري در طرحهاي پژوهشي و 

 .هزينه شخصي به خوابگاههاي خودگردان مراجعه نمايند

 

الزم به ذآر است دانشگاه هيچگونه تعهدي براي ارائه خدمات اياب و ذهاب و طبخ و توزيع  -١٢

  .انشجويان اسكان تابستاني نخواهد داشتوعده هاي غذايي به د

 

سازد هزينه اجاره بهاء خوابگاه در ايام تابستان؛ براساس مصوبه صندوق رفاه؛  خاطر نشان مي

افزايش خواهد داشت واولويت خوابگاه تابستاني با % ٥٠نسبت به دو نيمسال گذشته 

اجاره بهاء دو نيمسال  ؛)٨٩٣(افرادي است آه عالوه بر پرداخت اجاره بهاء ترم تابستان

   .را تسويه نموده باشند ٨٩-٩٠تحصيلي 

 


