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 9531تابستاى 



 وکبریّ ٍ داًطگبُ هحترم ریبست ّبی حوبیت ثب ثتَاًین تب گردیذ حبصل تَفیق ،هحوذ آلهحوذٍ ثر صلَات ٍ سالم ثب

 ،ّب خَاثگبُ ّبی قسوت در اتتجْیس افسٍدى ٍ تعویر از ثخطی اًجبم خصَظ در دیگر ٍاحذّبی ٍ ّب اداراُ در گراهی ّوکبراى

 .ًوبیین ارائِ ریل ضرح ثِ خذهبتی ٍ اقذاهبت هسئَلیي، ٍ داًطجَیبى رضبیتوٌذی کست جْت در

 : ( خَاّساى ٍیژُ)  یاسیي خَابگاُ

 7 تب 1 ٍاحذّبی ثِ ثْذاضتی سرٍیس یک ًوَدى اضبفِ .1

 .خَاثگبُ ّبی ٍاحذ کلیِ ًوَدى هَکت .2

 ( سبعت 3 حذٍد)  خَاثگبُ کل پبضی سن .3

 .ٍاحذّب فرش ضستطَی .4

 

 ( : خَاّساى ٍیژُ)  الصّساء خَابگاُ

 .خَاثگبُ ثبم پطت ایسٍگبم .1

 .( سبعت 4 حذٍد)  خَاثگبُ پبضی سن .2

 .خَاثگبُ در فرش تختِ 32 تعذاد ضستطَی .3

 .خَاثگبُ ٍاحذّبی در تختْب از تعذادی ًوَدى ثبثت .4

 

 ( : خَاّساى ٍیژُ)  کَثس خَابگاُ

 .سجس فضبی ثرادراى تَسظ خَاثگبُ پطتی حیبط سبزی فضب .1

 .( سبعت 4 حذٍد) خَاثگبُ سوپبضی .2

 ضستطَی فرش اتبق ّب ٍ ًوبزخبًِ خَاثگبُ. .3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( : بسادزاى ٍیژُ)  چوساى خَابگاُ

 .( سبعت 4 حذٍد) خَاثگبُ سوپبضی .1

 .اًذ ثَدُ هتقبضی کِ ّبیی اتبق در هَکت تعَیض .2

 .فٌی دفتر ثرادراى تَسظ ثرادراى خَاثگبُ دٍ هیبًی فضبی در جسیی تغییر .3

 .خَاثگبُ در ثْذاضتی  ّبی سرٍیس از تعذادی هطکل ًوَدى ثرعرف .4

 ضستطَی فرش ّبی ًوبزخبًِ. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( : بسادزاى ٍیژُ)  اهیسکبیس خَابگاُ

 .(گرفت اًجبم تبسیسبت ٍ فٌی دفتر هحترم ّوکبراى ّوت ثِ کِ)  ّب ثْذاضتی سرٍیستعذادی از  تعویر ٍ تخریت .1

 .خَاثگبُ هغبلعِ سبلي هَکت تعَیض .2

 

  .دار ترهَکَپل رٍهیسی گبزّبی ثِ ّب آضپسخبًِ تجْیس .3

 

 

 

 

 

 

 



 .( سبعت 4 حذٍد)  خَاثگبُ سوپبضی .4

 .اًذ ثَدُ هتقبضی کِ ّبیی اتبق در هَکت تعَیض .5

 ضستطَی فرش ّبی ًوبزخبًِ. .6

 دُ هَازد ذیل خسیدازی گسدیدُ است:با تَجِ بِ دزخَاست خسید تجْیصات ٍ پیگیسی ّای بِ عول آه

 .هتر هَکت 3333خریذ  .1

 تبهیي کسری اتبق ّبی خَاثگبُ ثرادراى.عذد کوذ فلسی تک در جْت تجْیس ٍ  83خریذ تعذاد  .2

 عذد ثِ ترتیت تطک ٍ ثبلطت. 53ٍ  63خریذ تعذاد  .3

 عذد رخت آٍیس. 53خریذ تعذاد  .4

 دستگبُ آثسردکي. 4خریذ تعذاد  .5

 درخَاست هجذد جْت خریذ تخت ٍ کوذ ٍ تطک ٍ... جْت در اختیبر قراردادى ثِ داًطجَیبى جذیذ الَرٍد. .6

اتَهبسیَى ثجت ًبم ٍ حضَر ٍ غیبة هستور جْت عقذ قرارداد ثب ضرکت سوب سبهبًِ جْت راُ اًذازی سیستن  تالش .7

ثجت ًبم سبل تحصیلی ٍ ، کِ در تعغیالت تبثستبى ثب ّوبٌّگی اهَر هبلی هحترم داًطگبُ کِ ثب ضرٍع در خَاثگبُ ّب

ى است کِ در ًیوسبل جبری ایي هْن ًیس تحقق پیذا خَاثگبُ ّب تذاخل پیذا ًوَد ٍ تب هرحلِ ًصت پیص رفت، اهیذ آ

 ًوبیذ.

 اسکاى دادُ شدُ اًد. )دزصد  311 ( کلیِ داًشجَیاى جدیدالَزٍد هتقاضی خَابگاُ   95 – 99دز ًیوسال اٍل 

 ّای حَشُ دز گساهی کازاىـّو تواهی ٍ صزگَازـب اًٍیيـــــهع ِــــــکلی داًشگاُ، هحتسم زیاست اش

 شدُ، ذکس اقداهات اًجام ٍ اجساء دز کِ ... ٍ سبص فضای تاسیسات، فٌی، دفتسادازُ کازپسداشی،  ، هالی ادازی،

 .دازین زا تشکس ٍ تقدیس سپاسگرازی، کوال زساًدًد یازی ٍ ًوَدُ حوایت زا فسٌّگی ٍ داًشجَیی هعاًٍت


