
 فرآیند اسکان دانشجویان در ایام تابستان                                

 شرح عملیات ردیف
شخص / واحد 

 انجام دهنده

1 
اعالم آمادگی به مدیر امور دانشجویی مبنی بر پذیرش دانشجو در ایام تعطیالال   

 تابستان

 گالرد. میشرح: حدود یک ماه قبل از تعطالال  تابستانی اعالم آمادگی صور  

رئالس اداره 

 ها خوابگاه

 بررسی هزینه اسکان و تعالالن تعرفه پالشنهادی جهت ارائه به معاون دانشجویی 2
مدیر امور 

 دانشجویی

 دریافت و بررسی قالمت پالشنهادی 3
معاون 

 دانشجویی

 یرئالسه و ارجاع به مدیر امور دانشجوی طرح و تصویب قالمت پالشنهادی در هالئت 4
معاون 

 دانشجویی

5 
ها در  ها مبنی بر باز بودن خوابگاه اعالم به معاون آموزشی جهت اعالم به دانشکده

 ایام تابستان جهت استفاده دانشجویان

معاون 

 دانشجویی

6 

پر کردن فرم درخواست خوابگاه برای ایام تابستان توسی  دانشیجوی تیصیالال     

استاد راهنما جهیت  تکماللی و دانشجویان کارشناسی که پروژه دارند و مراجعه به 

 تائالد درخواست

هیا در   هایی اسیت کیه حریور آن    : استاد راهنما موظف به تائالد درخواست1شرح 

 خوابگاه ضروری باشد.

 دانشجو

 تائالد فرم درخواست و تیویل آن به دانشجو جهت مراجعه به مدیر گروه 7
استاد راهنمای 

 دانشجو

8 
دانشیجو جهیت مراجعیه بیه اداره     بررسی درخواست و تائالد آن و تیوییل آن بیه   

 ها خوابگاه

مدیر گروه 

 دانشجو

 دانشجو ها مراجعه دانشجو به کارشناس اداره خوابگاه 9

 اعالم مبلغ پرداختی به دانشجو 11
کارشناس 

 ها خوابگاه

 دانشجو ها پرداخت مبلغ توس  دانشجو از طریق دستگاه پرداخت موجود در اداره خوابگاه 11



 درخواست و تیویل آن به دانشجو جهت ارائه به متصدی خوابگاهامرا فرم  12
کارشناس 

 خوابگاه

13 
سیازی کیار  تغذییه توسی       به اداره تغذیه جهت فعال شده نام ثبتارسال اسامی 

 ها کارشناس خوابگاه

کارشناس 

 خوابگاه

 اند کردهنام  سازی کار  تغذیه دانشجویانی که ثبت فعال 14
مسئول صدور 

 تغذیهکار  

 دانشجو به متصدی خوابگاه امراءشدهتیویل فرم درخواست  15

 متصدی خوابگاه پر کردن فرم اموال و تیویل کلالد به دانشجو 16

 زدن برچسب ترم تابستان خوابگاه بر روی کار  دانشجویی دانشجویان 17
مسئول اداره 

 ها خوابگاه

18 
و امریاء فیرم امیوال و بررسیی     تیویل گرفتن اتاق از دانشجو پیس از اتمیام دوره   

 مالزان خسارا  وارده

 متصدی خوابگاه

 متصدی خوابگاه حساب با دانشجو خسارا  و تسویه برآورد 19

 تهاله گزارش اسکان دانشجویان در تابستانی و ارائه به مدیر امور دانشجویی 21
رئالس اداره 

 ها خوابگاه

 دانشجوییبررسی و تائالد گزارش و ارائه به معاونت  21
مدیر امور 

 دانشجویی

 


