
 بسمه تعالی

 :اند بوده خوابگاه ساکن گذشته ترم در که تکمیلی تحصیالت و  کارشناسی محترم دانشجویان تمامی توجه قابل

 

 

 شده آماده قرمز شرایط به شیراز شهر ورود با همزمان و ماه تیر 30 تاریخ در که دانشجویی امور اطالعیه آخرین در مستحضرید، خود که مانگونهه

 نسبت امکان حد در تا بود شده درخواست عزیز دانشجویان از ضمنی صورت به سفر، های محدودیت زمینه در بهداشتی های پروتکل به توجه با بود،

 سفر، از ناشی مخاطرات معرض در ایشان قراردادن عدم و عزیزان بهداشتی خاص شرایط بهتوجه  با تا بود شده سعی و نمایند اقدام اطاقها تخلیه به

 .نشود تعیین مساله این برای اجباری

 اطاقهای از یک هیچ تاکنون متاسفانه که رساند می اطالع به اند، بوده خود دوستان و ما یاریگر زمینه این در که دانشجویانی از تشکر و تقدیر ضمن

 است نشده تخلیه کامل صورت به باشند، می حضوری پژوهشی امور انجام به نیازمند که  تکمیلی تحصیالت دانشجویان موقت اسکان برای خوابگاه

 .است پذیرفته صورت پراکنده صورت به اطاقها تخلیه جهت دانشجو عزیزان مراجعات و

در نظر   با نیز ممکن، بهداشتی ریسک میزان کمترین با  تکمیلی تحصیالت دانشجویان اسکان راستای در دانشجویی امور طرح به توجه با لذا

 مازاد فضای هیچ و است بوده دانشجویان به ها خوابگاه موجود در های اطاق تمام واگذاری صورت به تاکنون خوابگاهی اسکان ی شیوه اینکهگرفتن 

 حل راه تنها ندارد، وجود (اطاقها متفاوت شرایط و ظرفیت و تعداد و خوابگاهی اماکن تعدد با) بزرگ های دانشگاه به نسبت استفاده بال ساختمان یا

 .باشد می اطاقها تخلیه دانشجویان، اسکان

 نباشد، مهیا افراد برخی برای خوابگاه تخلیه جهت مراجعه شرایط واقعاً که صورتی در میشود پیشنهاد نیز فرایند اجرای در تسهیل راستای در

. نمایند معرفی دانشگاه انبار به وسایل انتقال و بندی بسته یا و تخلیه جهت را( اطاق در ساکن غیر یا ساکن) نفر یک توافق، مطابق اطاق هر اعضای

 (۰۹۱۷۱۰۹۸۹۸۲ اکبری مهندس آقای با اپی واتس یا پیامکی یا تلفنی هماهنگی طریق از)

 و بود خواهد امکانپذیر پژوهشی شده تایید اولویت دارای تکمیلی تحصیالت دانشجویان جهت صرفا محدود، اسکان طرح اینکه به توجه با ضمنا

 .نیست مهیا ایشان قبلی اطاقهای در شده تایید دانشجویان تمام حضور امکان که باشد می بدیهی است، امکانپذیر اطاق یک در نفر ۱ صرفا اسکان

 عیین توسطتپس از  ،فرهنگی-تعامل معاون محترم آموزشی ومعاون محترم دانشجویی مطابق اسکان های اولویت که است ذکر قابل

. بدیهی است دانشجویانی که در میگردد اعالم ماه شهریور  ۱3 مورخ پنج شنبهروز  در ،شورای آموزشی دانشگاهتایید دانشکده ها و 

 .تخلیه اتاق نخواهند داشتاولویت قرار گیرند نیازی به مراجعه جهت 

 پایانی روزهای در مراجعه عدم جهت الزم ریزی برنامه المقدور حتی ،با ریسک باال تجمع از پرهیز و خود سالمت حفظ برای گردد می توصیه قویا

 هماهنگی عدم یا و ثالث شخص توسط تخلیه جهت ریزی برنامه عدم یا مراجعه عدم تبعات که باشید داشته نظر در و دهید قرار خود کار دستور در را

با توجه به تالش سیستم در راستای سرویس دهی  )این تبعات .بود خواهد دانشجو شخص عهده بر مربوطه مسئولین به خاص شرایط و اطالع رسانی

پرداخت هزینه شامل  ناشی از تخلیه غیر موجه اطاقها،  و عدم از بین رفتن پتانسیل سرویس دهی هرچه بیشتر به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 می باشد(ارائه خدمات خوابگاهی در ترم های بعد عدم  خوابگاه و

 هماهنگی و یا و ابهامات به پاسخ جهت( ها خوابگاه مسئول)0۹۱۷۱0۹۸۹۸۲ و( دانشجویی مدیریت)0۹۱۷۷۱3۲۵3۱ های شماره که گردد می اعالم پایان در
 .فرمایید برقرار ارتباط اپی، واتس نوشتار یا و پیامک صورت به دقیقتر، استناد جهت لطفا   .بود خواهد عزیزان شما پاسخگوی اضطراری شرایط در همکاری

 ۲۰ از قبل تا الزاماً و ماه شهریور ۱۵ از قبل تا ترجیحاً اطاقها تخلیه برای الزم ریزی برنامه محترم خواشمند است دانشجویان

 .دهند صورت را شهریورماه

 


