ضًابط ي ساَىمای تسُیالت ي خذمات حًصٌ مذیشیت داوشجًیی( خًابگاٌ؛تغزیٍ؛يام ي)....
 -داوشجًیان جذیذالًسيد 0288-0311

تا عزع تثزیک ٍ خیز هقذم تِ داًشجَیاى پذیزفتِ شذُ در داًشگاُ کاشاى تِ استحضار داًشجَیاى رٍساًِ جذیذالَرٍد  0311-0411هیرساًذ
کِ تزای تْزُهٌذ شذى اس اهکاًات ،خذهات ٍ تسْیالت داًشجَیی در ٌّگام ثثت ًام ٍ تکویل هزاحل آهَسشی ٍ دریافت رسیذ ثثت ًام ,السم
است تِ هَارد ٍ ًکات سیز تَجِ ًوایٌذ:

 oجدٍل ًزخ ّا:
سدیف

عىًان

مبلغ(سیال)

مالحظات

1

ٍدیعِ سزای(خَاتگاُ) داًشجَیی

-

ٍاریش تَسظ داًشجَیاى رٍساًِ هتقاضی سزای داًشجَیی

2

اجارُ تْاء سزای داًشجَیی(دٍ ًیوسال تحظیلی)

-

ٍاریش تَسظ داًشجَیاى رٍساًِ هتقاضی سزای داًشجَیی

3

ٍدیعِ طٌذٍق قزع الحسٌِ فاعوِ الشّزا(س)

ٍاریش تَسظ کلیِ داًشجَیاى هتقاضی استفادُ اس تسْیالت طٌذٍق(جْت عضَیت)

500/000

 قابل تًجٍ داوشجًیان غیش بًمی9
 داوشجًیان سيصاوٍ کاسشىاسی الصم است پس اص اخز شماسٌ داوشجًیی با مشاجعٍ بٍ سایت صىذيق سفاٌ بٍ
آدسس( ، )https://bp.swf.irبٍ قسمت تشکیل پشيوذٌ مشاجعٍ ومًدٌ ي وسبت بٍ تکمیل آن اقذام ومایىذ.
بذیُی است اختصاص خًابگاٌ دس ششایط عادی ي صمان حضًس دس داوشگاٌ صشفا بٍ افشادی خًاَذ بًد کٍ
وسبت بٍ ایه بىذ اقذام ومًدٌ باشىذ.
تذکز :طٌذٍق قزع الحسٌِ داًشجَیی فاعوِ الشّزا (س) تِ ّوت خیزیي ارجوٌذ ایجاد شذُ ٍ تا حوایت ساسهاى اهَر داًشجَیاى
فعالیت هی ًوایذ ٍ تِ داًشجَیاى هتقاضی ٍ عضَ طٌذٍق  ،تسْیالت هختلفی در قالة ٍام قزع الحسٌِ ٍ ،ام خَاتگاُ ٍ ،ام تغذیِ ٍ ،ام
هَارد خاص ٍ ،ام علوی ٍ  ...پزداخت هی ًوایذ.

سزای داًشجَیی
در ًیوسال اٍل سال تحصیلی  1311-1400اهکاى ّیچگًَِ اسکاى در سزاّای داًشجَیی داًشگاُ کاشاى ًوی باشد.
کلیِ داًشجَیاى رٍساًِ پذیز فتِ شدُ السم است پس اس اخذ شوارُ داًشجَیی با هزاجعِ بِ سایت صٌدٍق رفاُ بِ آدرس
 bp.swf.irدر قسوت تشکیل پزًٍدُ ًسبت بِ ثبت اطالعات خَد اقدام ًوایٌد.
 oداًشجَیاى غیز تَهی دٍرُ رٍساًِ جْت اسکاى در خَابگاُ بزای شزایط عادی  ،السم است تِ ٌّگام ثثت ًام غیز حضَری ًیاس تِ
خَاتگاُ را هشخض ًوایٌذ.
مالحظات 9
 oهحل اسکاى داًشجَیاى دختز ٍ پسز رٍساًِ در سزای داًشجَیی خَدگزداى داخل یا خارج داًشگاُ هیتاشذ.
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 oهحل اسکاى داًشجَیاى پسز رٍساًِ هقاعع کارشٌاسی ارشذ ٍ دکتزی در سزاّای داًشجَیی خَدگزداى داخل داًشگاُ هیتاشذ.
 oداًشجَیاًی کِ تحت پَشش ساسهاًْای حوایتی (کویتِ اهذاد  -ساسهاى تْشیستی) ّستٌذ هیتَاًٌذ جْت اخذ تسْیالت رفاّی تا
دریافت ًاهِ اس ساسهاى هزتَعِ ،تِ هذیزیت داًشجَیی هزاجعِ ًوایٌذ.
 oداًشجَیاى هتقاضی سزای داًشجَیی کِ دارای تیواری خاص ّستٌذ هیتَاًٌذ هذارک پششکی خَد را تِ هذیزیت داًشجَیی ارائِ
ًوایٌذ.
 oداًشجَیاى ٍاجذ شزایظ ایثارگزی السم است هذارک هزتَعِ را تِ گزٍُ داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثارگز ارائِ ًوایٌذ.
ًکتِ هْن بزای داًشجَیاى هقطع دکتزی ٍ ارشد رٍساًِ :
اهکاى اسکاى هَقت در شزایط عادی ( ّفتِ ای یک شب ٍ یا دٍ شب در طَل تزم اٍل ٍ دٍم ) بزای داًشجَیاى
هتقاضی هجاس سزای داًشجَیی در هقطع دکتزی ٍ ارشد فزاّن هی باشد ،جْت استفادُ ٍ اطالع اس ایي اهکاى ٍ شزایط
ًحَُ استفادُ ٍ پذیزش ٍ اسکاى ٍ  ...بزادراى با شوارُ  ٍ 031 – 55112550خَاّزاى با شوارُ  031-55112666تواس
حاصل فزهایید).
o

اهَر تغذیِ ؛

 oدر شزایظ عادی تغذیِ تا یاراًِ دٍلتی در سلف عادی تزای داًشجَیاى رٍساًِ طزفاً در رٍسّای غیزتعغیل (اس
شٌثِ تا چْارشٌثِ) تزاتز تا ضَاتظ ٍ هقزرات ارائِ هیگزدد.
 oدر شزایظ عادی داًشجَیاى هی تَاًٌذ اس سلف داًشجَیی آساد (تاک) ًیش تا رسرٍ قثلی تا استفادُ اس یاراًِ
هشخض شذُ تغذیِ (ًزخ هظَب داًشگاُ) ٍ پزداخت هاتِالتفاٍت قیوت توام شذُ ،استفادُ ًوایٌذ.
o

بزای اطالعات بیتشز ٍ راٌّوایی در خصَص ًحَُ بْزُ هٌدی اس اهکاًات ٍاحد تغذیِ در شزایط عادی
داًشجَیاى هیتَاًٌد با شوارُّای  031-55112545 ٍ 031 – 55112600تواس حاصل فزهایید .

o

ٍام ّای داًشجَیی؛
داًشجَیاى هتقاضی استفادُ اس تسْیالت ٍ ٍامّای داًشجَیی طٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ،هیتَاًٌذ تزای آشٌایی تا هقزرات ٍ ضَاتظ
پزداخت ٍاهْا ،شزایظ ضاهيً ،حَُ تقاضا ٍ سهاى تقاضا تِ سایت ادارُ رفاُ داًشجَیی تِ ًشاًی سیز هزاجعِ ًوایٌذ.
""Sturefah.kashanu.ac.ir
داًشجَیاى دقت داشتِ باشٌد کِ:
o

داًشجَیاًی کِ دارای دفتزچِ اقساط ٍام ؛ هزتَط تِ هقغع تحظیلی قثلی ّستٌذ السم است ،تزای توذیذ دفتزچِ اقساط
خَد ؛ هقغع جذیذ شاى را در سایت طٌذٍق رفاُ داًشجَیاى(  ) bp.swf.irثثت ًوایٌذ ٍیا درآتاى هاُ تِ ادارُ رفاُ
تواس حاطل ًوایٌذ.
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o

داًشجَیاى پذیزفتِ شذُ در هقاعع کارشٌاسیارشذ ٍ دکتزی السم است در هقغع قثلی تا ادارُ رفاُ داًشگاُ خَد تسَیِ
حساب ًوَدُ ٍ اس ایي اهز اعویٌاى حاطل ًوایٌذ ٍ ٍضعیت آًْا در سیستن فاس  2طٌذٍق رفاُ داًشجَیاى هشخض شذُ
تاشذ ،در غیز ایٌظَرت تا اًجام هزاحل فَق اس کلیِ تسْیالت رفاّی اعن اس سزاّای داًشجَیی ٍ ٍام هحزٍم خَاٌّذ شذ.

بزای اطالع اس ًحَُ استفادُ با شوارُ ّای  031-55112125 ٍ 031 – 55112124 ٍ 031 55112123تواس حاصل
فزهایید

داوشجًیان الصم است جُت دسیافت اطالعیٍ َای مذیشیت داوشجًیی بٍ کاوال فضای مجاصی مذیشیت
داوشجًیی ي کاوال معايوت داوشجًیی ي فشَىگی بٍ وشاوی ریل مشاجعٍ ومایىذ:

@StudentManagement
@khanefarhang83

لیست شماره تماس های حوزه دانشجویی
سدیف

وام ياحذ

شماسٌ تماس

0

دفتش معايوت داوشجًیی

12044801151

1

مذیشیت داوشجًیی

12044801151

2

امًس تغزیٍ

12044801511-12044801434

3

اداسٌ سفاٌ داوشجًیی

12044801817 - 12044801813-12044801812

4

حسابذاسی

12044801156–12044801150

5

سشای داوشجًیی خًاَشان

12044801515-12044801555

6

سشای داوشجًیی بشادسان

12044801411-12044801441

7

مخابشات داوشگاٌ

1204480

مذیشیت داوشجًیی

3

