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 وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت حویلت 2شماره  اطالعیه

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

 هایرخواستد توجه با عزیز، دانشجویان شما برای سالمتی آرزوی آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین ضمن

بدلیل مشکالت تردد در ماه مبارک رمضان  والن دانشگاهمسئهمچنین نظر مساعد بسیاری از دانشجویان و  مکرر

از برنامه کاری  11/30/99 شنبه مورخروز تا دانشجویان تخلیه وسایل وجود در کشور و همچنین  به دلیل شرایط م

در صورت  ز  به ککر استال ،ماندها باقی میداخل اتاق آنوسایل دانشجویان در و  ها خارج گردیدامور خوابگاه

 خواهد شد.اقدامی مراتب به اطالع کلیه دانشجویان رسانده هر گونه قبل از  هاادامه روند تعطیلی دانشگاه

 :گرددیادآوری میدر پایان 

ه در ساماناعالمی در پایان اطالعیه دانشجویان بایستی لیست وسایل خود را مطابق فرمت  لیهک -1

 ثبت نمایند؛ (1اطالعیه شماره )در قسمت ارسال پیام مطابق  سماد

باشند )دانشجو و یا وسایل خود می لدانشجویانی که نیاز به وسایل خود داشته و متقاضی تحوی -2

از  21/22/1911لغایت  11/22/1911وکیل تعیین شده( بایستی در تاریخ تعیین شده )دوشنبه مورخ 

 .دانشگاه مراجعه نمایند)شنبه تا چهارشنبه(( جهت تحویل وسایل به  11الی  8ساعت 

 :داشته باشندتوجه  محترمدانشجویان *** 

 ی که متقاضی تحویلامکان سکونت در خوابگاه به هیچ عنوان میسر نمی باشد لذا دانشجویان 

برنامه سفر خود را به نحوی تنظیم نمایند تا بدون ماندگاری در خوابگاه  باشندوسایل خود می

 وسایل خود را تخلیه نمایند.

 و هایخچال در موجود غذایی مواد درخصوص دانشگاه بهداشت کارشناس نظر به توجه اب 

 آنها نمودن معدوم به نسبت امور خوابگاه 21/22/1911 تاریخ از بعد هاآن شدن فاسد احتمال

 .نمود خواهد اقدام

)مهندس مقبلی(  291-19913329در صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اداری با شماره  

 تماس حاصل فرمایید.

 

یج ه فت   اگشندا   

 اداره امور

 هاخوابگاه
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 " سامنه سماد فرمت اطالعات الزم جهت ثبت در قسمت متن پیام "

 اطالعات دانشجوی متقاضی:*** 

 :نا 

 :نا  خانوادگی

 :شماره دانشجویی

 :شماره تماس

آدرس محل سکونت: استان، )شهرستان، دهستان، خیابان اصلی، خیابان فرعی، کوچه، پالک و کد 

 .ثابت با کد شهرستان نتلف -پستی( 

 :خوابگاهنا  

 :شماره اتاق

 :شماره کمد خوابگاهی / مشخصات کمد

 

 ........... :دانشجو لیست وسایل

 

 اطالعات وکیل دانشجو:*** 

در صورتی که دانشجو متقاضی دادن وکالت به دانشجوی دیگری جهت تحویل وسایل خود می باشد 

 :اطالعات زیر را وار نمایید

 نا  و نا  خانوادگی دانشجو  -1

 شماره دانشجویی -2

 نا  خوابگاه -0

 شماره اتاق -4

 شماره تماس -0

 


