
10اطالعيه شماره   

 خوابگاهي  ويژه دانشجويان دختر90- 91 نحوه اسكان نيمسال اول 

 ييژٌ داوشجًيان دذتس بٍ 90-91با تًجٍ بٍ مصًبات شًزاي اسكان داوشگاٌ وحًٌ ياگرازي ذًابگاٌ جُت ويمسال ايل سال تحصيلي 

 اقدام http://sdoc.iust.ac.irلرا ذًاَشمىد است كليٍ داوشجًيان محتسم اش طسيق پايگاٌ ايىتسوتي . شسح ذيل اعالم مي گسدد

 زيش جمعٍ مًزخ 14الشم بٍ ذكس است ساعت دقيق شسيع ي پايان ثبت وام متعاقباً اعالم ذًاَد گسديد ي تحًيل اتاق اش ساعت .ومايىد

 . مي باشد25/6/90

 دانشجويان كارشناسي

 :اولويت اول اسكان (الف

 7 ي 1بلًك : 89 ،87،88شماوبىدي اسكان داوشجًيان كازشىاسي يزيدي سالُاي *

 22/6/90 تا سٍ شىبٍ 21/6 كازشىاسي اش زيش ديشىبٍ مًزخ 87يزيدي *

 23/6/90 تا چُازشىبٍ 22/6 كازشىاسي اشزيش سٍ شىبٍ مًزخ 88يزيدي *

 24/6/90 تا پىج شىبٍ 23/6 كازشىاسي اش زيش چُازشىبٍ مًزخ 89يزيدي *

 :اولويت دوم اسكان(ب

 اذر شدٌ باشد، دز صًزت يجًد ظسفيت ذالي ي 90 ياحد دزسي كٍ دزتسم ايل 6 كازشىاسي با داشته حداقل 86يزيدي - 1

 .پسداذت َصيىٍ مصًب اسكان مي يابىد

 دانشجويان كارشناسي ارشد

 :شماوبىدي ايل اسكان (الف

 422، 318، 314، 200 اتاقُاي 2 ي بلًك 8بلًك : 89شماوبىدي اسكان داوشجًيان كازشىاسي ازشد يزيدي 

 23/6/90 تا زيش چُازشىبٍ مًزخ 21/6اش زيش ديشىبٍ مًزخ  -1

 ايلًيت ديم اسكان(ب

  كازشىاسي ازشد دز صًزت يجًد ظسفيت ذالي با ظسفيت اضافٍ ي پسداذت َصيىٍ ي مصًب شًزاي اسكان88يزيدي - 2

 دانشجويان دكتري

 ساكه دز ذًابگاَُاي داذل دذتسان با ازائٍ تعسفٍ آمًششي بٍ ياحد اسكان 89 ي88ي87ي 86داوشجًيان دكتسي يزيدي  (الف

  مساجعٍ ي ثبت وام بٍ عمل آيزود دز صًزت عدم مساجعٍ اش ليست اسكان ذًابگاَي 1/7/90مديسيت امًز ذًابگاَُا تا تازيد 

 .حرف ذًاَىد گسديد

  دز صًزت يجًد ظسفيت بٍ صًزت اضافٍ بس ظسفيت ي پسداذت َصيىٍ مصًب شًزاي اسكان 85داوشجًيان دكتسي يزيدي  (ب

 . تسم دز ذًابگاٌ تسدد ومايىد1مي تًاوىد بٍ صًزت 

دز ذاتمٍ با آزشيي مًفقيت دز سال تحصيلي جديد اش كليٍ داوشجًيان گسامي تقاضا مي گسدد با پيگيسي اطالعيٍ َاي شًزاي 

 .مديسيت امًز ذًابگاَُا زا دز اوجام يظايف محًلٍ يازي كىىد. اسكان كٍ دز سايت اتًماسيًن داوشجًيي دزج مي گسدود

 16/6/90-شوراي اسكان دانشگاه
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