اطالعيه ثبت نام خوابگاه هاي دانشجويي خواهران
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد – سال تحصيلي 94-95
دانشجوي گرامي
سالم عليكم؛

ضمن آرزوي موفقيت و توفيق در سال تحصيلي جديد براي شما  ،به اطالع مي رساند جهت رزرو خوابگاه هاي دانشجويي خواهران
دانشگاه آزاد اسالمي مشهد در سال تحصيلي  94-95توجه به موارد ذيل ضروري مي باشد.
تقويم خوابگاه هاي دانشجويي دختران
عمليات رزرو و ثبت نام

از شنبه مورخ  94/6/21لغايت دوشنبه  94/6/23بصورت تلفني يا حضوري

مبلغ پيش پرداخت

 2/500/000ريال (شامل حال متقاضيان خوابگاه ناظران و مريم نيست)

زمان پذيرش دانشجو در خوابگاه

 94/6/28ساعت  8صبح

مدت قرارداد

از  94/6/28لغايت95/3/31

مالحظات رزرو خوابگاه:

 جهت اطالع از وضعيت بدهي و اطمينان از باز بودن سايت ،ضرورت دارد دانشجو با مراجعه به سايت و مشاهده كارنامه مالي ،نسبت به
پرداخت بدهي قبلي خود اقدام نماييد.
 واريز مبلغ از طريق وب سايت دانشگاه و پورتال شخصي دانشجو امكان پذير است.
 اختصاص اتاق  2نفره با قرعه كشي انجام خواهد شد.

 پذيرش دانشجوي ميهمان فقط در خوابگاه اماميه امكان پذير است.
 شماره تماس اداره امور خوابگاه ها  36232770و 36232773
 آدرس اداره امور خوابگاه ها :بلوار اماميه ( 59سازمان مركزي شماره  1سابق)
 روزهاي پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7/30لغايت 15
رديف

نام خوابگاه

1

ياس

2

اماميه

3

ناظران

4

مريم

مالحظات

 كليه دانشجويان پزشكي ورودي مهرماه  92و ماقبل دانشجويان  phdكليه ورودي ها -دانشجويان كليه مقاطع و رشته ها

آدرس

بلوار فردوسي خيابان ياس  6پالك 17
قاسم آباد بلوار اماميه 59

 دانشجويان پزشكي دانشجويان پرستاري -دانشجويان مامايي

بلوار ابوطالب بين ابوطالب 14-16

 دانشجويان پيراپزشكي دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي علوم پايهرشته هاي شيمي  ،بيوشيمي  ،زيست و بيو فيزيك
 -دانشجويان پيراپزشكي

فلسطين  4پالك 60

جدول هزينه خوابگاه ها
خوابگاه

ياس

اماميه

ظرفيت اتاق

مبلغ

 2نفره

 1/900/000ريال

 4نفره

 1/400/000ريال

 2نفره

 1/400/000ريال

 4و  5نفره

 1/200/000ريال

 6نفره

 1/000/000ريال

دانشجويان ميهمان در خوابگاه بايستي مبلغ  1/000/000ريال بصورت اينترنتي واريز نمايند
( هزينه هر شب اقامت ميهمان  100/000ريال مي باشد).

