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  ويژه دانشجويان پسر خوابگاهي90-91زمانبندي اسكان نيمسال اول 

لصا ذَاّشوٌس است كليِ .  ٍيژُ زاًشجَياى پسط تِ شطح شيل اعالم هي گطزز90-91تا تَجِ تِ هظَتات شَضاي اسكاى زاًشگاُ ًحَُ ثثت ًام ٍ ٍاگصاضي ذَاتگاّْا جْت ًيوسال اٍل تحظيلي 

 14 السام ًوايٌس الظم تِ شكط است ساعت زليك شطٍع ٍ پاياى ثثت ًام هتعالثاً اعالم ذَاّس گطزيس ٍ تحَيل اتاق اظ ساعت http://sdoc.iust.ac.irزاًشجَياى هحتطم اظ ططيك پايگاُ ايٌتطًتي 

 . هي تاشس25/6/90ضٍظ جوعِ هَضخ 

 دانشجويان كارشناسي(1

 اٍلَيت اٍل اسكاى (الف

 (تا شطط هعسل )ذَاتگاُ زاذل تطازضاى، ضشيس، فطجام : 87،88،89زاًشجَياى كاضشٌاسي ٍضٍزي سالْاي  -1

 :ظهاًثٌسي اسكاى زاًشجَياى كاضشٌاسي ذَاتگاُ زاذل ٍ ضشيس -2

 تاضيد پاياى شطٍع- تاضيد  ٍضٍزي

 22/6/90سِ شٌثِ  زٍشٌثِ- 21/6/90  كاضشٌاسي87

 23/6/90چْاضشٌثِ  سِ شٌثِ- 22/6/90  كاضشٌاسي88

 24/6/90پٌج شٌثِ  چْاضشٌثِ- 23/6/90  كاضشٌاسي89

 :شطايط اسكاى ذَاتگاُ فطجام تِ تطتية شيل هي تاشس-1-2

 اعالم هي گطزز ٍ 20/6/90 هي تاشس ٍ اساهي ٍاجسيي شطايط ضٍظ يكشٌثِ 16/6/90 ظْط تا ضٍظ جوعِ هَضخ 13ساعت / 16/6 اظ ضٍظ چْاضشٌثِ هَضخ sdocشطٍع ثثت ًام زض سايت - 1-2-1

 .ترظيض اتاق تعس اظ ظْط ّواى ضٍظ زض هحل ذَاتگاُ اًجام هي گيطز

 :شطايط اسكاى تطاي زاًشجَياى فَق الصكط تِ طَضت شيل هي تاشس- 1-2-2

 5/16 كاضشٌاسي هعسل كل تأييس شسُ تاالي 87ٍضٍزي *

 17 كاضشٌاسي هعسل كل تأييس شسُ تاالي 88ٍضٍزي *

 5/17 كاضشٌاسي هعسل كل تأييس شسُ تاالي 89ٍضٍزي *

 اٍلَيت زٍم اسكاى (ب

 ًفطُ تا ظطفيت اضافِ، ذَاتگاُ گلثطگ الظم تِ شكط است زض 5ذَاتگاُ ضشيس اتالْاي : 90-91 ٍاحس زضسي اذص گطزيسُ زض تطم اٍل 6 كاضشٌاسي تا حسالل 86زاًشجَياى ٍضٍزي - 1

 .  طَضت ٍجَز ظطفيت ذالي زض ذَاتگاّْاي فَق الصكط طي اطالعيِ جساگاًِ ظهاًثٌسي اسكاى اعالم هي گطزز

 دانشجويان كارشناسي ارشد (2

 اٍلَيت اٍل اسكاى (الف

  (هوتاظيي علن ٍ طٌعت )11، زاذل تلَن (فطجام تا شطط هعسل )ذَاتگاُ هجيسيِ،: 89 زاًشجَياى كاضشٌاسي اضشس ٍضٍزي  -1

 23/6/90 تا چْاضشٌثِ 22/6/90اظ ضٍظ سِ شٌثِ تاضيد :  هتماضي ذَاتگاُ هجيسي89ِظهاًثٌسي اسكاى زاًشجَياى كاضشٌاسي اضشس  1-1

 :شطايط اسكاى ذَاتگاُ فطجام تسيي طَضت هي تاشس 1-2

 20/6/90 هي تاشس اساهي ٍاجسيي شطايط ضٍظ يكشٌثِ هَضخ SdoC تا هطاجعِ تِ سايت 18/6/90 تا ضٍظ جوعِ هَضخ 16/6/90شطٍع ثثت ًام اظ ضٍظ چْاضشٌثِ هَضخ  1-2-1

 .اعالم هي گطزز ٍ اسكاى ذَاتگاُ تعساظظْط ّواى ضٍظ زض هحل ذَاتگاُ طَضت هيگيطز

 :شطايط ثثت ًام تطاي اسكاى زض ذَاتگاُ فطجام تِ طَضت ظيط هي تاشس 1-2-2

 75/17 اضشس تا هعسل كل تأييس شسُ تاالي 89ٍضٍزي 

 هي تاشس ًحَُ اذتظاص اتاق ٍ اسكاى هتعالثاً SdOC تا هطاجعِ تِ سايت 22/6/90 تا ضٍظ سِ شٌثِ 20/6/90 هوتاظيي اظ ضٍظ يكشٌثِ هَضخ 11ثثت ًام ذَاتگاُ زاذل تلَن - 1-3

 .اعالم هي گطزز

 اٍلَيت زٍم اسكاى (ب

 ٍ فطجام اظ تيي ساكٌيي سال گصشتِ تا 11ذَاتگاُ زاذل تلَن / ذَاتگاُ گلثطگ، جشٌَاضُ تا ّعيٌة اضافي :  اسكاى ًساشتِ اًس90 كِ تاتستاى 88كاضشٌاسي اضشس ٍضٍزي - 1

 پطزاذت ّعيٌة هظَب شَضاي اسكاى ٍ ظطفيت اضافِ 

 اظ تيي ساكٌيي سال گصشتِ تا ّعيٌة 11ذَاتگاُ گلثطگ، جشٌَاضُ، زاذل تلَن :  اسكاى زاشتِ اًس زض طَضت ٍجَز ظطفيت ذالي90 كِ تاتستاى 88كاضشٌاسي اضشس ٍضٍزي -2

 فطجام اظ تيي ساكٌيي سال گصشتِ تا ّعيٌة اضافي ٍ ظطفيت اضافي / اضافِ ٍ ظطفيت اضافِ

 .الظم تِ شكط است زض طَضت ٍجَز ظطفيت ذالي زض ذَاتگاّْاي فَق الصكط طي اطالعيِ هجعا ظهاًثٌسي اسكاى ّط كسام اظ ذَاتگاّْاي فَق الصكط اعالم گطزيس

 دانشجويان دكتري(3

 ثثت ًام تِ 1/7/90 ٍ ذاتن تا اضائِ تعطفِ آهَظشي تِ ٍاحس اسكاى هسيطيت اهَض ذَاتگاّْا تا تاضيد 10 ساكي زض ذَاتگاّْاي فطجام، زاذل تلَن 86،87،88،89زاًشجَياى زكتطي ٍضٍزي  (الف

 .زض طَضت عسم هطاجعِ اظ ليست اسكاى ذَاتگاّي حصف ذَاٌّس گطزيس. عول آٍضًس

 . تطم زض ذَاتگاُ تطزز ًوايٌس1 زض طَضت ٍجَز ظطفيت هتٌاسة تِ طَضت اضافِ تط ظطفيت هي تَاًٌس تِ طَضت 85زاًشجَياى زكتطي ٍضٍزي  (ب

 زض ذاتوِ تا آضظٍي هَفميت زض سال تحظيلي جسيس اظ كليِ زاًشجَياى گطاهي تماضا هي گطزز تا پيگيطي اطالعيِ ّاي شَضاي اسكاى كِ زض سايت اتَهاسيَى زاًشجَيي زضج هي گطزًس ايي 

 .هسيطيت اهَضذَاتگاّا ضا زض اًجام ٍظايف هحَلِ ياضي ًوايٌس

 16/6/90- شَضاي اسكاى زاًشگاُ
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