بدیىًسیلٍ بٍ اطالع می رساود آن دستٍ اس داوشجًیان ريساوٍ يريدی مُز  95کٍ تقاضای سکًوت در خًابگاَُای ديلتی ویمسال ايل
96-97داشتٍ اود ؛ درلیست مىدرج در خًابگاَُای مًرد وظز اسکان می یابىد .
داوشجًیان گزامی مبلغ  000/000ریال بابت يدیؼٍ خًابگاٌ بٍ شمارٌ حساب  1771001201باوک تجارت شؼبٍ داوشگاٌ بىام سپزدٌ
داوشگاٌ اراک ياریش ومایىد .ي هزینه اجاره بهای خوابگاهها باید قبل اساسکان( پس اس اخذ فیش مزبًطٍ اس سزپزستی ) بٍ حساب
صىديق رفاٌ داوشجًیان ياریش گزدد .در صًرت ػدم پزداخت در مًػد مقزر جایگشیه مؼزفی خًاَد شد.

لیست خوابگاه الزهرا
ردیف

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

9514611113

سیست شىاسی

.1

9512223118

فیشیک مُىدسی

.17

رياوشىاسی

.2

9512234141

شیمی کاربزدی

.18

9511228135

.3

9513263136

م مًاد

.19

9514242111

م مکاویک

.4

9514223111

م باغباوی

.23

9511292123

تاریخ

.5

9511271153

ادبیات فارسی

.21

9511228137

رياوشىاسی

.6

9511223134

ػلًم تزبیتی

.22

9511228116

رياوشىاسی

.7

9512223132

فیشیک

.23

9511251136

ادبیات ػزب

.8

9511228111

رياوشىاسی

.24

9511281123

متزجمی سبان

.9

9511251146

ادبیات ػزب

.25

9511281143

متزجمی سبان

.13

9511271136

ادبیات فارسی

.26

9511271139

ادبیا ت فارسی

.11

9513223112

م شیمی

.27

9511271133

ادبیات فارسی

.12

9512223138

فیشیک مُىدسی

.28

9513223153

م شیمی

.13

9512223113

فیشیک مُىدسی

.29

9513212137

م ػمزان

.14

9513271138

م صىایغ

.33

9511292127

تاریخ

.15

9511271143

ادبیات فارسی

.31

9512223128

فیشیک مُىدسی

.16

9512246122

سیست شىاسی

.32

9511292133

تاریخ

ردیف

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

9513263142

م متالًصی

.33

9514111138

گیاَان داريیی

.55

م متالًصی

.34

9512246131

سیست گیاَی

.56

9513263117

.35

9512246124

سیست

.57

9513263137

م متالًسی

.36

9511292147

تاریخ

.58

9511213134

الُیات

.37

9511271131

ادبیات فارسی

.59

9513233118

م کامپیًتز

.38

9511271139

ادبیات فارسی

.63

9513212148

م ػمزان

.39

9514111132

گیاَان داريیی

.61

9513212115

م ػمزان

.43

9511223122

ػلًم تزبیتی

.62

9513212112

م ػمزان

.41

9511228127

رياوشىاسی

.63

9513223131

م شیمی

.42

9511213139

الُیات

.64

9513212126

م ػمزان

.43

9511213145

الُیات

.65

9511213133

ػلًم قزان ارشد

.44

9511213131

الُیات

.66

9511213138

الُیات

.45

9514252113

م ػلًم دام

.67

9511251123

ادبیات ػزب

.46

9511251139

ادبیات ػزب

.68

9511228133

رياوشىاسی

.47

9513263141

م متالًصی

.69

9511292141

تاریخ

.48

9512246135

سیست گیاَی

.73

9511251137

ادبیات ػزب

.49

9512246123

سیست گیاَی

.71

9511251136

ادبیات ػزب

.53

9512223136

فیشیک مُىدسی

.72

9511251133

ادبیات ػزب

.51

9513263143

م متالًصی

.73

9512246133

سیست شىاسی

.52

9512223111

فیشیک مُىدسی

.74

9513271117

م صىایغ

.53

9512234131

شیمی کاربزدی

.75

9512223134

فیشیک مُىدسی

.54

9512234116

شیمی کاربزدی

.76

9513223116

م شیمی

ردیف

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

9512214164

ریاضی

.77

9511271138

ادبیات فارسی

.99

تاریخ

.78

9511281141

متزجمی سبان

.133

9511292112

.79

9511213133

الُیات

.131

9511281136

متزجمی

.83

9511223126

ػلًم تزبیتی

.132

9511281115

متزجمی

.81

9511213111

الُیات

.133

9512214135

ریاضی

.82

9512214142

ریاضیات

.134

9513263126

م متالًصی

.83

9511213116

الُیات

.135

9511228126

رياوشىاسی

.84

9512214113

ریاضی

.136

9511271113

ادبیات فارسی

.85

9512223116

فیشیک مُىدسی

.137

9511271111

ادبیات فارسی

.86

9511213136

الُیات

.138

9511223131

ػلًم تزبیتی

.87

9513223135

م شیمی

.139

9514252124

م دام

.88

9513263139

م متالًصی

.113

9512234126

شیمی

.89

9513223129

م شیمی

.111

9512234133

شیمی

.93

9511271128

ادبیات فارسی

.112

9514111123

گیاَان داريیی

.91

9514262123

م محیط سیست

.113

9511271112

ادبیات فارسی

.92

9512246113

سیست گیاَی

.114

9512234115

شیمی

.93

9512246132

سیست گیاَی

.115

9513223136

م شیمی

.94

9514262113

محیط سیست

.116

9514611132

گیاَان داريیی

.95

9511381138

سبان

.117

9513233111

م کامپیًتز

.96

9512246153

سیست گیاَی

.118

9514111117

گیاَان داريیی

.97

9512214159

ریاضی

.119

9514111125

گیاَان داريیی

.98

9512234111

شیمی

.123

9511281124

متزجمی

ردیف

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

9511251133

ادبیات ػزب

.121

9512341151

ارشد تکًیىی

.143

ادبیات فارسی

.122

9511281113

متزجمی

.144

9511271117

.123

9514611119

گیاَان داريیی

.145

9511281135

متزجمی

.124

9511271147

ادبیات فارسی

.146

9511271115

ادبیات فارسی

.125

9514111113

گیاَان داريیی

.147

9512246127

سیست شىاسی

.126

9511223116

ػلًم تزبیتی

.148

9512223139

فیشیک مُىدسی

.127

9511223127

ػلًم تزبیتی

.149

9512246146

سیست گیاَی

.128

9511223112

ػلًم تزبیتی

.153

9511251127

ادبیات ػزب

.129

9511281128

متزجمی

.151

9511292132

تاریخ

.133

9511223119

ػلًم تزبیتی

.152

9511271151

ادبیات فارسی

.131

9511281134

متزجمی

.153

9514223118

م باغباوی

.132

9511281114

متزجمی

.154

9514222136

م آب

.133

9511223133

ػلًم تزبیتی

.155

9514222131

م آب

.134

9511228115

رياوشىاسی

.156

9512234148

شیمی

.135

9511228138

رياوشىاسی

.157

9512214123

ریاضی

.136

9512234133

شیمی

.158

9512214171

ریاضی

.137

9513263148

م متالًصی

.159

9512223133

فیشیک مُىدسی

.138

9513233117

م کامپیًتز

.163

9512234144

شیمی

.139

9513233139

م کامپیًتز

.161

9512234137

شیمی

.143

9513271121

م صىایغ

.162

9512214154

ریاضی

.141

9511281116

متزجمی

.163

9511281142

متزجمی

.142

9514222133

م آب

.164

9511281122

متزجمی

ردیف

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

9511223113

ػلًم تزبیتی

.165

9513271115

م صىایغ

.173

شیمی

.166

9513322134

م پلیمز

.174

9412234112

.167

9513271116

م صىایغ

.175

9512236133

شیمی ارشد

.168

9513271125

م صىایغ

.176

9511271117
ف

ادبیات فارسی

.169

9511292117

تاریخ

.177

9512223129

.173

9511292126

تاریخ

ارشدفیشیک
مُىدسی

.178

9511321134

ارشدتکىًلًصی

.171

9511271151

ادبیات فارسی

.179

9512322135

ارشدفیشیک

.183

9514353135

ارشد کشايرسی

.172

9511381133

ارشد سبان

.181

9514324154

ارشد گیاَان
داريیی

لیست خوابگاه فاطمیه
ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

1

9512341152

سیست تکًیىی

12

9514611139

گیاَان داريیی

2

9514611112

گیاَان داريیی

13

9514611131

گیاَان داريیی

3

9514611143

گیاَان داريیی

14

9514611111

گیاَان داريیی

4

9512214136

ریاضی

15

9514611129

گیاَان داريیی

5

9512246142

م محیط سیست

16

9514351153

ارشد فیشیًلًصی

6

9514111139

گیاَان داريیی

17

9512345151

ارشد صوتیک

7

9511351152

ادبیات ػزب

18

9513324151

م شیمی

8

9511351153

ادبیات ػزب

19

9511381139

ارشد سبان

9

9511223133

ػلًم تزبیتی

23

9512342152

سیست

13

9511281139

متزجمی سبان

21

9512324153

ارشد فیشیک

11

9511271121

ادبیات فارسی

22

9412223138

فیشیک مُىدسی

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

ردیف

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

23

9512246125

سیست

29

9511311152

ػلًم قزآوی

24

9512223129

فیشیک مُىدسی

33

9511321112

تکىًلًصی

25

9513324151

ارشد م شیمی

31

9511321135

تکىًلًصی

26

9511321112

ارشد تکىًلًصی

32

9412234112

شیمی

27

9512345153

ارشد صوتیک

33

9412232119

28

9512345153

ارشد صوتیک

