
 

 
 ها خوابگاهاداره کل امور  

 بسمه تعالی 

 ساكن در خوابگاه متاهلين گرامی قابل توجه دانشجويان  

 

 

ايام تعطيالت نوروزبه آگاهي مي   را دارند براي   قصد عزيمت به شهرستان  رساند: دانشجوياني که در 
د جلوگيري از اتفاقات احتمالي و حوادث غير مترقبه ضروريست پيش از ترك واحد تحت سكونت خو

 رعايت نمايند: موارد ذيل را  

اشتي  هاي بهدقبل از ترك واحد مربوطه از بستن شيرهاي آب اطمينان حاصل نمائيد )داخل سرويس  -1
 شيرفلكه آب را ببنديد( 

لذا ضروري   ،اصلي آب هر دو واحد مشترك است  شير  ،يک  تذكر مهم: نظر به اينكه در خوابگاه غدير
 ب با واحد مجاور هماهنگي الزم بعمل آيد.است پيش از بستن شير اصلي آ

هواکش  -2 برق،  کليدهاي  بودن  اطمينان حاصل از خاموش  يخچال  استثناي  به  برقي،  لوازم  تمامي  ها، 
 نموده و سيم برق آنها را از پريز جدا نمائيد. 

 شيرهاي سيستم گرمايشي )رادياتورها( بسته شود.  -3

  بسته شود. شيرهاي اجاق گاز داخل واحد مسكوني  -4

اتاقمهم    تذكر در  كه  افرادي  و  :  خوابه  دو  سكونت   انتهايهاي  احمد  آل  جالل  خوابگاه  راهروي 
 دارند، از بستن شيرهاي گاز )اصلي( در راهروها خودداري نمايند. 

هنگام خروج از واحد، از بسته بودن پنجره و سپس بسته شدن کامل قفل درب اتاق، اطمينان حاصل   -5
 نمائيد. 

محترم  -6 دارند    يدانشجويان  قصد  را   13/1/1401  تا  26/12/1400تاريخ    ازکه  خود  منزل  وسايل 
  از مسئول خوابگاه مجوز الزم را اخذ نمايند.  اقدامقبل از شايسته است  منتقل نمايند

تاریخ  - انتقال وسایل در  و  از شروع تعطیالت مجوز مکتدرصورتی که قصد نقل  باید قبل  وب  های فوق را دارند 
 بگیرند.

هنگام خروج از مجتمع خوابگاهي نام و نام خانوادگي و مشخصات بلوك و واحد خود را به انتظامات   -7
 اطالع دهيد. 

 .باشدامكان استفاده آشنايان و بستگان بدون حضور دانشجوي صاحب واحد امكانپذير نمي  -8

 هاي ذيل تماس حاصل فرمائيد. ره شدن هرگونه مشكل با شمادر ايام تعطيالت نوروز درصورت حادث – 9

 09198252499  و  021-  82095549 -47  : کشيک تاسيسات

  021-88009578کشيک انتظامات : 

امنيت خوابگاه، درب   • افزايش  و درب ضلع    غربي )کردستان( خوابگاه جالل آل احمدضلع  به جهت 
 ه خواهد بود. بست 1401/ 1/ 13تا  1400/ 12/ 28شمالي خوابگاه شهيد مطهري از تاريخ 

 هاروابط عمومي اداره كل خوابگاه 


