
های دانشگاه جیرفت در خصوص امور خوابگاه یکاطالعیه شماره 

 2042-2041انتخاب اتاق در نیمسال اول سال تحصیلی 

 
تاق انتخاب ا به منظوربا سالم و آرزوی سالمتی و موفقیت برای دانشجویان گرامی، 

سامانه به  51/60/5065بعدظهر روز سه شنبه مورخ  3ساعت از  طبق جدول ذیل

 نمائید.  مراجعه dining.ujiroft.ac.irسماد به آدرس 

)نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور به صورت پیش فرض شماره ملی می 

 باشد(.
 

  ل وروداسدر خوابگاه علی ابن ابیطالب)ع( نسبت به  پسرنحوه استقرار دانشجویان  -

 اتاق طبقه مقطع سال ورود

 50-51 -50: اتاق های: 2طبقه  3و  2 کارشناسی 5066

 2-5: اتاق های: 3طبقه

 اتاق های: 2 کارشناسی 5311

 7-8-1-56-55-52-53 

  0-1-0-3-2-5اتاق های:  2 کارشناسی 5318

 



دانشجویان  قابل توجه دانشجویان پسر نوبت دوم تمامی ورودی ها و 

  :و ماقبل 17روزانه ورودی های 

ا ق باتا رزروجهت  ،ظرفیت خوابگاه علی ابن ابیطالب )ع(با توجه به محدودیت 

 .تماس حاصل نمائیدخوابگاه آل یاسین  مسئول

 : خانم دهقانمسئول خوابگاه آل یاسین -

 61532080036شماره تماس:  -

 جنب پایانه مسافربری -بلوار جماران -جیرفت آدرس: -

 

  



 نسبت به سال ورود های  در خوابگاه دخترنحوه استقرار دانشجویان  -

 اتاق خوابگاه مقطع سال ورود

 2و   5فاطمیه  کارشناسی 0011

 (B(  و )بلوک A)بلوک  

 -5های: : اتاق(A)بلوک  0فاطمیه

2-3-0-1-0-7-8 

 -5(: اتاق های: B)بلوک  2فاطمیه

2-3-0-1-0 

 1و  0، 3، 2فاطمیه  کارشناسی 0311

 -(C)بلوک  -( B)بلوک  

 (Eبلوک ) -(D)بلوک 

 8-7اتاق های:  B):بلوک (

-0-3-2 -5اتاق های  :(C)بلوک 

1-0-7-8 

-0-3-2 -5(: اتاق های D)بلوک 

1-0-7-8 

 2-5(: اتاق های Eبلوک )

 0 و  1فاطمیه  کارشناسی 0311

 (F(  و )بلوک E)بلوک  

- 0-1-0-3اتاق های:  :(E)بلوک 

7-8 

-1-0-3-2-5(: اتاق های: F)بلوک 

0 -7-8 
 

قابل توجه دانشجویان دختر نوبت دوم تمامی ورودی ها و البته دانشجویان روزانه  

 23بعدظهر تا مورخ  3شهریورماه ساعت  25از مورخ  :و ماقبل 17ورودی های 

مراجعه  dining.ujiroft.ac.irبه آدرس به سامانه سماد  52شهریورماه ساعت 

 .نمائید



 : توجه توجه

در تمامی ایام هفته  ،اتاق رزروجهت د یمی توان کارشناسی ارشددانشجویان  -0

با  00الی  1پنج شنبه، جمعه و تعطیالت رسمی( از ساعت  روزهای )به جز

 تماس حاصل نمائید. 13003304413شماره تلفن 

 دانشجویان گرامی در زمان انتخاب اتاق نسبت به تعیین هم اتاقی دقت نمائید. -2

 صبح 1شهریورماه از ساعت  20روز شنبه خوابگاه های دانشگاه  بازگشایی -3

 خواهد بود.

ه حداقل سکسن با شرط اسکان در خوابگاه ارائه کارت وادانشجویان گرامی  -0

در صورت عدم ارائه کارت واکسن در بدو ورود به  می باشد، دوز واکسن

 جلوگیری به عمل می آید. خوابگاه، از اسکان در خوابگاه

دانشجویان روزانه ای که به هر دلیل موفق به پیش ثبت نام خوابگاه نشده اند  -5

 تماس حاصل نمائید. 13003304413جهت پیگیری با شماره تلفن 

درخواست خوابگاه بدهی خوابگاه خود را پرداخت ننموده اند دانشجویانی که  -6

 آن ها تایید نمی گردد.

پنج  روزهای در تمامی ایام هفته )به جز در صورت بروز هر گونه مشکل -7

با شماره تلفن  00الی  1شنبه، جمعه و تعطیالت رسمی( از ساعت 

 تماس حاصل نمائید. 63003307763

 معاونت دانشجویی دانشگاه جیرفت


