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 تخلیه وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت اطالعیه

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

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

 جددم بازگشایی بهداشتی، ضوابط و فیزیکی یفاصله حداکثری رعایت لزوم و کشور در کرونا ویروس گسترده

 در لذا ست،ا نگردیده ابالغ تاکنون که باشدمی کرونا ملی مبارزه با ستاد یمصوبه مستلزم دانشجویی هایخوابگاه

 طالعا به باشندمی خوابگاه از خود وسایل برداشتن متقاضی که گرامی دانشجویان  از گروه آن سواالت به پاسخ

 :رساندمی

لیست  19/00/1911لغایت  08/00/1911انشجویان بایستی از تاریخ دخود  شخصی وسایل کامل تخلیهبرای 

 15/00/1911مورخ  دوشنبهوسایل خود را مطابق مراحل زیر در سامانه سماد ثبت نمایند و تحویل وسایل از روز 

و مطابق اطالعات ثبت شده در سامانه آغاز می )شنبه تا چهارشنبه(  11الی  8از ساعت  05/00/1911لغایت 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان توجه نمایند:

امکان سکونت در خوابگاه به هیچ عنوان میسر نمی باشد لذا دانشجویان برنامه سفر خود را  -1

  دون ماندگاری در خوابگاه وسایل خود را تخلیه نمایند.ببه نحوی تنظیم نمایند تا 

 به دانشجو معذور می باشد. وسایلبدون طی مراحل زیر اداره خوابگاه از تحویل هرگونه  -2

وکالت )در ادامه توضیح داده  دانشجو حق برداشتن وسایل سایر دانشجویان را بدون داشتن -3

 شده( ندارند.

 

 

یج ه فت   اگشندا   

 اداره امور

 هاخوابگاه
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 مراحل درخواست تحویل وسایل در سامانه سماد

 ارسال پیام از طریق سامانه سماد به به صورت زیر: -1

 نه و انتخاب گزینه تبادل پیام:ا: ورود به سام1مرحله 

 

 : انتخاب گزینه ارسال پیام از کشوی مربوطه:0مرحله 

 

 : 9مرحله 

 را تایپ نمایید؛ " Moghbeli "نام کاربری  گیرندگاندر قسمت  -

 ؛را تایپ نمایید "لیست وسایل خوابگاه" عبارت  موضوعدر قسمت  -
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 اطالعات خود را ثبت نمایید. آمده است در زیر تصویرکه مطابق فرمت مربوطه  متن پیامدر قسمت  -

 

 

 " متن پیاماطالعات الزم جهت ثبت در قسمت فرمت  "

 :اطالعات دانشجوی متقاضی

 :نام

 :نام خانوادگی

 :شماره دانشجویی

 :شماره تماس

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

 .ثابت با کد شهرستان

 :نام خوابگاه

 :شماره اتاق

 :شماره کمد خوابگاهی / مشخصات کمد
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 :لیست وسایل

 :دانشجو اطالعات وکیل

خود می باشد اطالعات زیر  انشجوی دیگری جهت تحویل وسایلدر صورتی که دانشجو متقاضی دادن وکالت به د

 :را وار نمایید

 نام و نام خانوادگی دانشجو  -1

 شماره دانشجویی -0

 نام خوابگاه -9

 شماره اتاق -1

 شماره تماس -9

 

 

 

 

 

 

 

)مهندس مقبلی( تماس  337-73373333 در صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اداری با شماره

 حاصل فرمایید.

 است: ذکر به الزم

 فاسد احتمال و هایخچال در موجود غذایی مواد درخصوص دانشگاه بهداشت کارشناس نظر به توجه با

همچنین کلیه  .نمود خواهد اقدام آنها نمودن معدوم به نسبت مذکور امور خوابگاه تاریخ از بعد هاآن شدن

گردد و امور خوابگاه تعهدی آوری و به انبار امور خوابگاه منتقل می وسایل باقیمانده طی صورتجلسه جمع

 در قبال حفظ سالمت وسایل مذکور نخواهد داشت.

 


