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زمان بازگشائی خوابگاه های دانشجویی
ضوي عرض تجریه ثِ زاًشجَیبى گراهی ثِ هٌبسجت شرٍع سبل تحصیلی جسیس ثِ اطالع هی رسبًس:
زاًشجَیبًی وِ ثِ آًبى ذَاثگبُ تعلك گرفتِ ٍ تعییي اتبق ًوَزُ اًس هی تَاًٌس از تبرید  97/6/24تب
هَرخ  97/7/7زر سبعبت ازاری ثب زر زست زاشتي هسارن زیر ثِ ذَاثگبُ ّبی ذَز جْت زریبفت
ولیس اتبق ثِ شرح زیر هراجعِ ًوبیٌس.
 -1پریٌت فرم اسىبى ذَاثگبُ (ً 2سرِ)وِ ثب ٍرٍز ثِ سبهبًِ ذسهبت زاًشجَیی ٍ اًتربة گسیٌِ
زرذَاست ذَاثگبُ ،هی تَاًیس فرم سىًَت ذَاثگبُ را زریبفت ًوبییس.
ّ -2وراُ زاشتي وبرت زاًشجَیی یب وبرت هلی.
ًىتِ :زاًشجَیبى ٍرٍی جسیس زاًشگبُ زر ولیِ همبطع ًیس پس از ثجت ًبم ایٌترًتی ٍ حضَریثجت ًبم
فرآیٌس زریبفت ذَاثگبُ ٍ زر صَرت تعلك گرفتي ذَاثگبُ ثِ آًبى هلسم ثِ اجرای هَارز هطرٍحِ ثبال
ّستٌس.
توجه :
الزم است وِ زاًشجَیبى گراهی ثرای حفظ ثْساشت فرزی ٍجوعی زر ذَاثگبُ لَازم شرصی
از لجیل تشه ،پتَ  ،ثبلش ٍ هلحفِ ٍ  ...ثِ ّوراُ زاشتِ ثبشٌس.
زاًشجَیبًی وِ هَفك ثِ تعییي گرٍُ ٍ اتبق ًشسُ اًس تب تبرید  97/7/7فرصت زارًسثب هراجعِ ثِ هسئَل
ذَاثگبُ هرثَطِ ًسجت ثِ تعییي ٍ تحَیل اتبق السام ًوبیٌس زر غیر ایي صَرتجِ عٌَاى
زاًشجَی اًصرافی تلمی شسُ ٍ ثِ جبی آًبى زاًشجَیبى ٍاجس شرایط جبیگسیي ذَاٌّس
شس

زاًشجَیبى زاًشىسُ هٌبثع طجیعی صَهعِ سرا جْت زریبفت ذَاثگبُ ثب هسئَلیي ذَاثگبُ زاًشىسُ
هرثَطِ توبس حبصل ًوبیٌس.
نشانی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیالن

 -1ذَاثگبُ پسراى هیرزا وَچه ذبى  :ویلَهتر  5جبزُ رشت -لسٍیي  -هجتوع زاًشگبُ گیالى -
هجتوع ذَاثگبّی هیرزاوَچه ذبى
هسئَل ذَاثگبُ :آلبی علی پَر ٍ آلبی پرٍّبى شوبرُ توبس 33690460
-2ذَاثگبُ زذتراى ثٌت الْسی :ویلَهتر  7جبزُ رشت لسٍیي -زاًشىسُ ترثیت ثسًی
هسئَل ذَاثگبُ  :ذبًن شریفی شوبرُ33690812 :
-3ذَاثگبُ زذتراى شْیس اًصبری :رشت ذیبثبى هلت  -سِ را ُ الىتریه  -جٌت پیتسا ثرج
هسئَل ذَاثگبُ  :ذبًن زثبغی شوبرُ توبس33369017 :
-4ذَاثگبُ زذتراى شْیس وریوی :رشت-خ اهبم ذویٌی-چْبرراُ هیىبئیل  -وَچِ آزهبیشگبُ رازی-
ذیبثبى گٌجِ ای
هسئَل ذَاثگبُ  :ذبًن هْرگبى شوبرُ توبس33337631 :

اداره خواب گاه اهی دانشجویی دااگشنه گیالن

