قابل توجه دانشجویان جدید الورود متقاضی اسکان در خوابگاههای دانشجویی

اطالعیه شماره 3
مرحله نهایی اسکان

دانشجویان جدیدالورودی که براساس اطالعیههای شماره  1و  2تشکیل پرونده داده و اجارهبهای خوابگاه و هزینههای
متفرقه را پرداخت نمودهاند ،با در دست داشتن  )1پرینت کد رهگیری اجارهبها و  )2فیش پرداخت هزینههای
متفرقه خوابگاه در ادامه بر اساس این شیوهنامه عمل نمایند.

 -1دانشجویان جدیدالورود رشتههای کشاورزی و دامپزشکی:
الف) این دانشجویان با در دست داشتن مدارک فوق به باجه صدور معرفینامه خوابگاه واقع در سالن متراژ پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه نموده و پس از دریافت معرفینامه به خوابگاههای معرفی شده مراجعه نمایند.
ب) دانشجویانی که مدارک فوق را در زمان ثبت نام اینترنتی پرداخت ننمودهاند نیز پس از مراجعه به باجه صدور
معرفینامه خوابگاه واقع در سالن متراژ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پرداخت هزینههای مذکور و در ادامه
دریافت برگه معرفینامه به خوابگاههای معرفی شده جهت اسکان مراجعه نمایند.
توجه :جهت پرداخت هزینههای فوق به  )1کارت بانک عضو شتاب و  )2رمز دوم نیاز میباشد .در غیر این
صورت عمل پرداخت هزینهها امکانپذیر نخواهد بود.
ج) به دانشجویان عزیز توصیه میشود جهت جلوگیری از اتالف وقت و سهولت در انجام اسکان ،حتماً هزینههای
فوق را در زمان ثبت نام پرداخت نمایند.
ه) به منظور برقراری نظم ،مسئولین محترم خوابگاهها ،دانشجویانی را که برگه معرفینامه از باجه صدور ندارند،
به هیچ وجه پذیرش نخواهند نمود.

1

 خوابگاههای محل اسکان برای دانشجویان جدیدالورود رشتههای کشاورزی و دامپزشکی:
آقایان:
خوابگاه شهید مطهری
خانمها:
خوابگاه حضرت زینب (س)
-

الزم به ذکر است که هر دو خوابگاه مذکور در محوطه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی قرار دارند.

آدرس :میدان امام خمینی (ره) -بلوار امام خمینی (ره) -نرسیده به میدان شهدا -پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه رازی.

 -2دانشجویان جدیدالورود رشتههای غیر کشاورزی و دامپزشکی:
الف) این دانشجویان با در دست داشتن مدارک ذکر شده در ابتدای صفحه یک همین متن به باجه صدور
معرفینامه خوابگاه واقع در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه نموده و پس از دریافت معرفینامه به خوابگاه-
های مورد نظر مراجعه نمایند.
ب) دانشجویانی که مدارک ذکر شده در ابتدای صفحه یک همین متن را در زمان ثبتنام پرداخت ننمودهاند،
پس از مراجعه به باجه صدور معرفی نامه خوابگاه واقع در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و پرداخت هزینههای
مذکور و در ادامه دریافت برگه معرفینامه به خوابگاههای مورد نظر جهت اسکان مراجعه نمایند.
توجه :جهت پرداخت هزینههای فوق به  )1کارت بانک عضو شتاب و  )2رمز دوم نیاز میباشد .در غیر این
صورت عمل پرداخت هزینهها امکانپذیر نخواهد بود.
ج) به دانشجویان عزیز توصیه میشود جهت جلوگیری از اتالف وقت و سهولت در انجام اسکان ،حتماً هزینههای
فوق را در زمان ثبت نام پرداخت نمایند.
ه) به منظور برقراری نظم ،مسئولین محترم خوابگاهها ،دانشجویانی را که برگه معرفینامه از باجه صدور ندارند،
به هیچ وجه پذیرش نخواهند نمود.
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 خوابگاههای محل اسکان برای دانشجویان جدیدالورود رشتههای غیر کشاورزی و دامپزشکی:
آقایان:
خوابگاه شهید اشرفی واقع در پردیس دانشگاه رازی.
خانمها:
 -1دانشجویان کلیه رشتهها به استثناء رشتههای علوم اجتماعی و تربیتی :مجموعه خوابگاهی
کوثر واقع در پردیس دانشگاه رازی.
آدرس :کرمانشاه ،طاق بستان ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه رازی.

 -2دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی و تربیتی :خوابگاه شهید بهشتی
آدرس :بلوار شهید بهشتی ،باغ نی ،جنب دانشگاه آزاد اسالمی.
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