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و بعد از آن فرد موظف است كل هزينه  شودماه پس از اخذ مجوز خوابگاه، پذيرفته مي انصراف از خوابگاه فقط تا يك -1

 باشد.نمي ميزان هزينهخوابگاه را تسويه نمايد و استفاده يا عدم استفاده از خوابگاه مالك 

 تا حداكثر كنند، ضروري استرك مييا به هر علتي خوابگاه را ت شوندمي از تحصيل منصرفكه فارغ التحصيل يا دانشجوياني  -2

نمايند. الزم به ذكر است دانشگاه در قبال حفظ وسايل وسايل خود از خوابگاه اقدام  به خارج نمودنپس از خروج، نسبت  روز 10

 آوري و معدوم خواهد شد.روز كليه وسايل جمع 10شخصي دانشجويان هيچگونه مسووليتي نداشته و پس از سپري شدن 

 
بايست كليه امكانات و ميكنند، رك ميلتي خوابگاه را تيا به هر ع شوندمي از تحصيل منصرفكه فارغ التحصيل يا دانشجوياني  -3

باشد تمامي اثاثيه تحويل گرفته شده و نيز كليد كمد واتاق را به سرپرستي تحويل دهند. در غير اينصورت دانشجو ملزم مي
 ا پرداخت نمايد. هاي وارده به اموال و اثاثيه دانشگاه، بعد از خروج از خوابگاه تا زمان مراجعه براي تسويه رخسارت

 
 تسويهاستفاده يا عدم استفاده از خوابگاه مالك محاسبه شهريه نمي باشد و فرد موظف به  ،در صورت دريافت مجوز اسكان  -4

 خواست كتبي انصراف را بهبايست دراز خوابگاه، دانشجو مي است. در صورت تمايل به عدم استفادهترم كامل هزينه 
 تحويل دهد. خوابگاه سرپرستي

 
سرپرستي خوابگاه با ضريب ماه ورود دانشجو به خوابگاه تا روز اعالم كتبي انصراف به  اولين روزهزينه انصراف از خوابگاه از  -5

 )هرچند دانشجو از اواسط يا اواخر ماه مجوز خوابگاه را دريافت كرده باشد(. برابر محاسبه مي شود.  5/1

 
 ون تسويه هزينه هاي خوابگاه امكان پذير نمي باشد.خروج وسائل شخصي از خوابگاه بد -6

 
ساعت بعد، انصراف خود را اعالم  48را دريافت نمايد و حداكثر تا  اسكان درصورتيكه دانشجويي تشكيل پرونده داده و مجوز -7

 .شوددرصد از هزينه كل خوابگاه دريافت مي 10نمايد 

 
 مي باشد. ماه بعد از تاريخ انصرافداقل دو حزمان عودت وجه طلب دانشجوي انصرافي،  -8

 
 

  


