
    
 
 

 اداره كل امور خوابگاهها 
 تعالی بسمه

 1401  سال  اطالعیه تعطیالت نوروزی 

 ها قابل توجه دانشجويان محترم ساكن خوابگاه

های دانشگاه  بدینوسیله پیشاپیش فرارسیدن سال نو را به تمام دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه  
 گوییم. تهران تبریک می 

  روز صبح   10ساعت  راس    تعطيالت نوروز  درها  درب ساختمان  های گذشته رساند همچون سال به آگاهی می  
می   26/12/1400خ  مور  پنجشنبه ض  شود. بسته  گونهلذا  به  دانشجويان  تمامي  اي روريست 

تابرنامه نمايند  اتاق  ريزي  از موعد مقرر  پ     نمايند.  ها را تخليه و خوابگاه را ترك پيش  يش از ترك  همچنين 
 اتاق، موارد زير را رعايت نماييد: 

فراهم شده است. لطفاً   کنندهای خوابگاه که اعالم نیاز می اتاق پاشی برای نظر به اینكه امكان سم -1
    روز قبل از تخلیه با تیم سم پاشی هماهنگی الزم را بعمل آورید.  3حداقل 

   88632386ره تماس  شما  – 4دفتر خدمات واقع در ضلع شمال شرقی ساختمان   

 خارج نمائید.   مواد فاسدشدني را از اتاق و يخچال با توجه به احتمال قطعی برق، هرگونه  - 2

برق و تمامی لوازم برقی به استثنای یخچال اطمینان حاصل نموده و   ها،المپ  از خاموش بودن کلید  -3
 سیم برق آنها را از پریز جدا نمائید.  

و اشیاء قیمتی نظیر پول نقد، البسه گران   ارک شناسایی )شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه(  ، مداز گذاشتن لوازم  -4
 . ایام تعطیالت، خودداری نمائید ها درقیمت، لوازم صوتی و تصویری، رایانه، کتاب و...در داخل اتاق

 ینان حاصل کنید. شدن کامل قفل درب اتاق، اطمبودن پنجره و سپس بستههنگام خروج از اتاق، از بسته -5

نیاز    -6 آن  به  تعطیالت  ایام  در  است  ممكن  که  را  نیاز خود  مورد  اشیاء  و  لوازم  عزیز حتماً  دانشجویان 
در طول   زیرا  نمایند،  اتاق خارج  از   )... و  مدارک شناسایی  کتاب،  )مانند  باشند  به  تعطیالتداشته  ، ورود 

 باشد. پذیر نمی امكان ،به علت پلمپ دربها هاخوابگاه و گشودن درب ساختمان

ها اندازی موتورخانهاحتمال ترکیدگی لوله شوفاژ هنگام بازگشایی مجدد خوابگاهها و راه  با توجه به  -7
خودداری   اتاق  کف  در  کتب  ویژه  به  خود  وسایل  و  لوازم  هرگونه  قراردادن  از  نوروز،  تعطیالت  از  پس 

 .  دقرار دهیب فرمائید و در صورت امكان وسایل خود را در جای مناس

خوابگاهها هيچگونه مسئوليتي امور اداره كل  ،بديهي است درصورت عدم رعايت موارد فوق توسط دانشجويان محترم
 .را به عهده نخواهد داشت

 می باشد.  13/1/1401   مورخ  شنبه   روز ظهر  12ساعت واتـاقها    بازگشایی ساختمانها  -8

 های ذیل تماس حاصل فرمائید. دن هرگونه مشکل با شماره شدر ایام تعطیالت نوروز درصورت حادث – 9

   021-88009578و كشيک انتظامات :   09198252499و      021-  82095549 - 47:  كشيک تاسيسات 

 

 روابط عمومي اداره كل خوابگاهها 


