فزآیند دریافت مجوس خوابگاه دائم و بزخورداری اس تسهیالت رفاهی بزای دانشجویان غیز ایزانی بورسیه
(معاونت دانشجویی)
1

مراجعه به کارشناس دانشجویان غیرایرانی 1معاونت دانشجویی با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی

 تکویل فزم هشخصبت ارائِ  3قطعِ عکس جذیذ ارائِ ً 3سخِ تصَیز گذر ًبهِ هعتجز ٍ ٍیشای اقبهت یب تصَیز هذارک َّیتی هعتجز ثِ کبرشٌبس داًشجَیبى غیز ایزاًی هعبًٍت داًشجَیی(ارائِ اصل گذر ًبهِ هعتجز ٍدارای تبریخ اقبهت ٍ اصل هذارک َّیتی جْت تطجیق هذارک الشاهی است)

 -1دریبفت هجَس اسکبى هَقت (ثِ هذت  5رٍسکبری) ( هعزفی ًبهِ شوبرُ  )1اس کبرشٌبس

 -2دریافت معزفی نامه مجوس خوابگاه دائم و بزخوداری اس تسهیالت رفاهی (معزفی نامه شماره  )2اس کارشناس

داًشجَیبى غیز ایزاًی هعبًٍت داًشجَیی جْت اًجبم هزاحل دریبفت هجَس خَاثگبُ دائن

دانشجویان غیز ایزانی معاونت دانشجویی

2

هزاجعِ ثِ دفتز هذیز اهَر داًشجَیی جْت هعزفی ثِ اهَر خَاثگبُ ّب (اسکبى هَقت)

رئیس ادارُ اهَر خَاثگبُ ّب جْت اسکبى هَقت (ثب در دست داشتي هعزفی ًبهِ شوبرُ  ٍ 1تبییذ هذیز اهَر داًشجَیی)
هزاجعِ ثِ
2

 -2-1هزاجعِ ثِ هسئَل پبیش سالهت رٍاى

3

ٍ هسئَل

پبیش سالهت جسن 4هزکش هشبٍرُ ،ثْذاشت ٍ
سالهت ثزای دریبفت گَاّی پبیش

5

 -2-3مزاجعه به مزکش شارص اداره امور

 -2-2مزاجعه به رئیس اداره امور دانشجویان جهت انجام امور بیمه سالمت

6

غذاخوریها جهت فعال نمودن کارت تغذیه
 تکمیل فزم های مزبوط به بیمه سالمت پزداخت هشینه دفتزچه بیمهفبقذ کبرت داًشجَیی

دارای کارت دانشجویی
اعالم نظز مدیز مزکش مشاوره  ،بهداشت
وسالمت پس اس انجام بزرسی های السم و

تبییذ هعزفی ًبهِ شوبرُ  2تَسط رئیس

تایید معزفی نامه شماره 2

ادارُ اهَر داًشجَیبى

فعال نمودن کارت تغذیه

صذٍر کبرت تغذیِ هَقت

تایید معزفی نامه شماره 2
تَسط هسئَل غذا خَری ّب
 -3استزداد هعزفی ًبهِ تکویل شذُ شوبرُ  2پس اس اعالم ًظز ٍ تبییذ هزاکش هشبٍرُ ،ثْذاشت ٍ سالهت  ،اهَر داًشجَیبى ٍ ادارُ غذاخَری ّب ثِ
کبرشٌبس داًشجَیبى غیز ایزاًی هعبًٍت داًشجَیی
دریبفت هعزفی ًبهِ خَاثگبُ دائن (هعزفی ًبهِ شوبرُ  )3اس کبرشٌبس داًشجَیبى غیز ایزاًی هعبًٍت داًشجَیی

هزاجعِ ثِ دفتز هذیز اهَر داًشجَیی جْت صذٍر هجَس خَاثگبُ دائن (در صورت تغییز وضعیت آموسشی دانشجو ،وضعیت خوابگاه وی نیش اس حالت دائم خارج می شود)
هزاجعِ ثِ رئیس ادارُ اهَر خَاثگبُ ّب جْت اسکبى دائن (ثب در دست داشتي هعزفی ًبهِ شوبرُ  ٍ 3تبییذ هذیز اهَر داًشجَیی )

*در صورت عدم انجام مزاحل مذکور در طی  5روس کاری  ،مجوس اسکان موقت دانشجو لغو خواهد شد.
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محل استقزار کارشناس دانشجویان غیز ایزانی معاونت دانشجویی  :ساختمان شهیده قشوینی -طبقه دوم -اتاق 315
دفتز هذیز اهَر داًشجَیی :سبختوبى شْیذُ قشٍیٌی -طجقِ دٍم -اتبق 316
هزکش هشبٍرُ :سبختوبى شْیذُ قشٍیٌی -طجقِ ّوکف  -اتبق 11
هزکش ثْذاشت ٍسالهت :سبختوبى شْیذُ قشٍیٌی -طجقِ دٍم -اتبق 311
اداره امور دانشجویان :ساختمان شهیده قشوینی -طبقه دوم -اتاق314
ادارُ اهَر غذاخَریْب :سبیت شزقی -جٌت درة ٍرٍدی طجقِ ّوکف سلف سزٍیس

