
 

 
 

خوابگاه های متاهلی تنها مخصوص افراد متاهلی است که شرایطی از جمله  خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

مشروط نبودن آموزشی را داشته باشد. ما در این مقاله تمامی شرایط الزم برای گرفتن خوابگاه متاهلی را توضیح می دهیم. 

که ما در این مقاله اطالعات آن  و ثبت خوابگاه نیازمند مدارک الزم برای خوابگاه متاهلی هستید  همچنین برای درخواست

را در اختیار شما قرار می دهیم و همچنین توضیحات کامل در مورد امتیازهای الزم برای گرفتن خوابگاه دانشجویی را در 

ادامه مقاله می توانید مشاهده نمایید .در صورتی که در این موارد اطالعات کافی و میخواهید قوانین خوابگاه متاهلی را 

د با ما همراه باشید.همچنین در انتهای این مقاله میتوانید مراحل ثبت خوابگاه متاهلی را مشاهده نمایید.در ادامه مقاله با ما بدانی

 .همراه باشید

  

  

 خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ن امتیاز استفاده از خوابگاه متاهلی نحوه گرفتن خوابگاه متاهلی بر اساس امتیاز بندی می باشد که در جدول زیر تمامی عناوی

 :به صورت کامل بیان شده است

 ردیف عناوین امتیاز استفاده از خوابگاه متاهلی حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

 امتیاز 10 امتیاز 30
سال  ۱۸دانشجویان دارای فرزند زیر  

 (امتیاز ۱۰)به ازای هر فرزند 
1 

   امتیاز 10

دانشگاه محل دانشجو بودن همسر در 

 تحصیل دانشجوی متأهل

  

2 

   امتیاز 5

دانشجو بودن همسر در یکی از 

دانشگاههای شهر محل تحصیل دانشجوی 

 متأهل

3 



 

 
 

   امتیاز 15
فرزندان شهدا، جانبازان، ایثارگران و 

 خانواده شهدا
4 

   امتیاز 20

دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی 

با ارائه کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

 گواهی مربوطه

  

5 

 امتیاز 3 امتیاز 30

دانشجویان دارای رتبه برتر در 

المپیادهای علمی، ورزشی و جشنواره 

 های فرهنگی

  

6 

   امتیاز 15
دانشجویان فعال در نهادهای فرهنگی / 

 دانشجویان استعداد درخشان
7 

   امتیاز 15
دانشجویانی که به دلیل داشتن بیماریهای 

 نیاز به نگذاری دارندخاص 
8 

 امتیاز 5 امتیاز 50
دانشجویانی که رتبه اول تا دهم کشوری 

 در آزمون سراسری را کسب کرده اند
9 

 امتیاز 5 امتیاز 15

دانشجویانی که رتبه اول تا سوم کشوری 

در آزمونهای تحصیالت تکمیلی را کسب 

 کرده اند

  

10 



 

 
 

 امتیاز 10 امتیاز 30

دانشجویی همان مقطع ازدواج در دوران 

 (امتیاز ۱۰و هر نوبت فرزند آوری )

  

11 

   امتیاز 10

 دانشجوی متاهل جدید الورود به دانشگاه

  

12 

   امتیاز 5
دستیاران و دانشجویان دوره دکتری 

 تخصصی
13 

   امتیاز 4

واحد درسی گذرانده شده  ۶به ازای هر  

 دوره دکتری عمومی

  

14 

   امتیاز 3

واحد درسی گذرانده شده  ۹به ازای هر 

 دوره کارشناسی ارشد

  

15 

   امتیاز 2

واحد درسی گذرانده شده  ۱۵به ازای هر 

 دوره کارشناسی

  

16 



 

 
 

   امتیاز منفی 20
دانشجوی متخلف دارای حکم در شورای 

 انضباطی به ازای شدت حکم صادره
17 

   امتیاز منفی 10
ترم دانشجوی مشروطی به ازای هر 

 مشروطی
18 

 19 شاغل بودن همسر دانشجو   امتیاز منفی 10

  

 .کلیک کنید شرایط دریافت خوابگاه دانشجوییبرای اطالع از 

  

 امتیاز بندی هر یک از موارد باال به صورت زیر می باشدنحوه محاسبه  ��

  

 امتیاز بندی دوره تحصیلی ��

 مقطع امتیاز

 دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته امتیاز 3

 دانشجویان دوره کارشناسی امتیاز 5

 (دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته )دامپزشکی و معماری امتیاز 7

 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته امتیاز 10

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 دانشجویان دوره دکتری تخصصی امتیاز 15

  

 افراد تحت تکفل ��

افراد تحت تکفل به این صورت می باشد که به ازای هر یک از افراد تحت تکفل دانشجو با ارائه مدارک الزم  امتیاز بندی 

 .یرد.هر چه تعداد سرپرستی افراد بیشتر باشد امتیاز باالتری را می گیردامتیاز تعلق می گ 4امتیاز و حداکثر  1حداقل 

  

 امتیازات در پیشرفت تحصیلی ��

امتیاز به  1واحد درسی گذرانده 17در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته به ازای هر  ��

 .دانشجو تعلق می گیرد

 ��اطالعیه  ��

واحد 15های آموزشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی به ازای هر کاردانی و کارشناسی برای گروهدر مقاطع تحصیلی 

  .شودامتیاز در نظر گرفته می 1گذرانده 

  

امتیاز برای خوابگاه به آنها تعلق  5/1واحد درسی گذرانده،  8در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته به ازای هر ��

 .برای دانشجو محاسبه می شود  امتیاز 2واحد درسی گذرانده  6حصیلی دکتری تخصصی به ازای هر میگیرد و در مقطع ت

  

 وضعیت شغلی دانشجو ��

اگر دانشجو متاهل شاغل باشد باید با توجه به آیین نامه جدید خوابگاه ها مبلغ کمک هزینه مسکن را به صورت نقدی به 

 یندحساب صندوق های رفاه دانشجویان واریز نما

  



 

 
 

 بعد مسافت ��

 300امتیاز در بعد مسافت اینگونه محاسبه می گردد که به برای دانشجویانی که فاصله محل سکونت آنها تا دانشگاه باالی 

 .کیلومتر نیم امتیاز به او تعلق می گیرد 100کیلومتر باشد به ازای هر 

  

 ایثارگری ��

 :امتیازات ایثارگری به شرح زیر است

 امتیاز 35نیم تا 
دانشجویان رزمنده با ارائه گواهی از دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به ازای 

 هر ماه حضور داوطلبانه

 نیم امتیاز
دانشجویان جانباز با ارائه گواهی از بنیاد مستضعفان و جانبازان، برای هر یک درصد 

 جانبازی

 امتیاز 35نیم تا 
گواهی از ستاد رسیدگی به امور آزادگان، به ازای هر یک ماه دانشجویان آزاده با ارائه 

 اسارت

 امتیاز 5
درصد و باالتر( با ارائه گواهی از 7فرزندان ذکور شاهد )شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان 

 دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برای استفاده از خوابگاه متأهلین

 محترم آزادگان با ارائه گواهی از ستاد رسیدگی به امور آزادگانفرزندان  امتیاز 4تا  2

 امتیاز 3تا  1
خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، برادر و خواهر( با ارائه گواهی از بنیاد شهید به ازای هر 

 االثرشهید یا مفقود

  

 ��اطالعیه  ��

گرفتن خوابگاه متاهلی از این امتیاز ویژه استفاده کنند؛ این امتیاز توانند برای فقط فرزندان پسر خانواده شهدا و ایثارگران می

 .شودبه دختران شهدا و جانبازان داده نمی

  

  

  



 

 
 

  

  

  

 قوانین خوابگاه متاهلی

برای درخواست و گرفتن خوابگاه متاهلی باید قوانین خوابگاه متاهلی را کامل بدانید و پس از مطالعه قوانین خوابگاه 

ر صورت موافقت با تمامی قوانین خوابگاه متاهلی درخواست بدهید.ما در ادامه قوانین خوابگاه متاهلی را برای متاهلی، د

 .شما بیان می کنیم

  

 قوانین خوابگاه متاهلی

 ارائه تعهد محضري به منظور رعایت قوانین

 خسارت وارده کلییک فقره چک و یا معادل مبلغ آن سفته، جهت ضمانت تخلیه به موقع و پرداخت 

 مبلغی به عنوان ودیعه جهت پرداخت خسارت وارده جزیی و پرداخت بدهی معوقه تلفن

 .دانشجو به هنگام ورود اولیه به خوابگاه، میبایست معرفی نامه خود را به سرپرست یا نگهبان سرایدار خوابگاه ارائه نماید

به دیگري )حتی مقیم خوابگاه( بدون اجازه کتبی اداره امور دانشجو حق تعویض و یا واگذاري واحد مسکونی خود را 

 خوابگاهها ندارد

 .تغییر و یا تعویض وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه و اداره امور خوابگاهها ممنوع است

 .نمیباشدمسئولیت دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود بر عهده دانشجو 

دانشجویان و خانواده آنها موظفند هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی و گازسوز خود را خاموش نموده و شیر آب را 

 .ببندند

 دانشجو بعد از فراغت از تحصیل، انصراف و یا اخراج از دانشگاه، حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را ندارد

هفته بدون داشتن عذرموجه در محل خوابگاه حاضر نشوند، اجازه  2ن اطالع قبلی و به مدت چنانچه دانشجو یا همسرش بدو

 .اقامت مربوطه لغو و مشمول جریمه میگردد

 حفظ بهداشت اماکن عمومی خوابگاه بر عهده دانشجو است

 ندکیسه هاي زباله را در محل مخصوص قرار داده و از گذاشتن آنها در اماکن عمومی خودداري نمای

 .بعلت کوچک بودن واحد، وسایل ضروري منزل متناسب با فضاي موجود آورده شود

ي خدمات یروهانسبت به حفظ نظافت راهروها و سالنهاي عمومی خوابگاه، کوشا بوده و کمال همکاري را در این مورد با ن

 .به عمل آورند



 

 
 

 .خوابگاه خودداري نماینداز گذاشتن هرگونه وسایل اضافی در راهروها و سالنهاي عمومی 
 

  

 ��اطالعیه  ��

 .پس از تخلیه واحد و انجام امور تسویه حساب چک و یا سفته سپرده شده و ودیعه استرداد داده خواهد شد

  

  

 لیست دانشگاه هایی که خوابگاه متاهلی دارند

 متاهلی استان تهران می پردازیمخوابگاه های متاهلی در سراسر کشور وجود دارد و ما به برخی از خوابگاه های 

  دانشگاه شریف  متاهلی خوابگاه ️◀

های تراز یک کشور هایی که خوابگاه متاهلی دارد، دانشگاه شریف است، دانشگاه شریف از جمله دانشگاهاز جمله دانشگاه

ی دانشگاه شریف، ضعف است که وسعت زیادی داشته و از جمعیت دانشجویی باالیی برخوردار است. مشکل خوابگاه متاعل

ساخناری آن است به این صورت که در این دانشگاه برای خوابگاه متاهلی فضای ورزشی و کتابخانه وجود ندارد و 

 .امکاناتی از قبیل اجاق گاز و یخچال بسیار کم دارد

 متاهلی دانشگاه تهران خوابگاه ️◀

اه بیشترین خوابگاه متاهلی در کشور را به خود اختصاص داده دانشگاه تهران، دارای سه خوابگاه متاهلی است و این دانشگ

 :است. در این خوابگاه ها امکانات مجزا برای هر واحد تعبیه شده است .سه خوابگاه دانشگاه تهران به شرح زیر است

 متاهلی دانشگاه تهران خوابگاه

 خوابگاه متاهلین غدیر

 خوابگاه متاهلین جالل آل احمد

 متاهلین شهید مطهریخوابگاه 

 خوابگاه متاهلین غدیر ⏪



 

 
 

در اختیار  90ساخته و در اختیار دانشجویان مجرد قرار گرفته شد و در سال تحصیلی  1355خوابگاه متاهلین غدیر در سال 

حد واحد و نزدیک به درب فنی مجتمع کوی قرار دارد. هر وا 60دانشجویان متاهل قرار گرفت.خوابگاه متاهلین غدیرشامل 

دارای دو اتاق، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه است. سالن مطالعات و نمازخانه هم پس از تغییرات خوابگاه، در واحد 

 .دایر شد

  

 خوابگاه متاهلین جالل آل احمد ⏪

طبقه  4خانوارد می باشد.این ساختمان  200ساخته شده است و دارای ظرفیت  1368خوابگاه متاهلین جالل آل احمد در سال 

بوده و هر واحد آن شامل حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی است. در زیر زمین مجتمع نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن 

 .استمطالعه ورختشوی خانه قرار گرفته 

 خوابگاه متاهلین شهید مطهری ⏪

.خوابگاه متاهلین شهید مطهری به طبقه ساخته شد  9در  1375خوابگاه متاهلین شهید مطهری یا همان سعادت آباد در سالل 

های این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس صورت مجتمع بوده و فروشگاه برای دانشجویان تعبیه شده است.واحد

مترمربع و سالن  ۲۸ای به مساحت ها در پشت فروشگاه، نمازخانهسالن مطالعه برای آقایان و خانم۲باشد. بهداشتی می

 .ورزشی در زیرزمین خوابگاه قرار گرفته است. در طبقه همکف آن سایت رایانه نیز وجود دارد

 خوابگاه متاهلین دانشگاه تربیت مدرس ️◀

های هر بلوک یک خوابه بوده و آشپزخانه واحد است که واحد ۵۱خوابگاه متاهلین دانشگاه تربیت مدرس، شامل سه بلوک و 

ها تمیز و امکانات مناسبی های واحدها دارای تراس بوده و اتاقگانه است، همچنین طبقه اول و دوم این بلوکآن نیز جدا

های دانشجو دارد.از امتیازات خوابگاه متاهلین دانشگاه تربیت مدرس می توان امکان سفر به اماکن زیارتی و برای زوج

 .انات این خوابگاه دادن اینترنت به دانشجویان مقطع دکترا می باشدهای ناچیز دانست.یکی دیگر از امکسیاحتی با هزینه

 خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی️◀

راه اندازی شده است.این خوابگاه شامل  1382خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی برای دانش پزوهان در ولنجک در سال 

های دانشگاه مجهز به سالن غذاخوری، شتی جداگانه است.خوابگاههای مستقل است و هر واحد دارای امکانات بهداواحد

سیستم وایرلس، سالن مطالعه، نمازخانه، سالن تلویوزیون و امکانات ورزشی، سالن بدنسازی، زمین چمن مصنوعی، 

ی و.. خدمات پزشکی و مشاوره، مراکز خدماتی شامل فروشگاه مواد غذایی، بوفه، خشکشویی، نانوایی، آرایشگاه، خیاط

 .باشندمی



 

 
 

 .کلیک کنید هزینه خوابگاه دانشجوییبرای اطالع از 

  

 یمزایا و معایب خوابگاه متاهل

 :خوابگاه متاهلی دارای مزایا و معایب می باشد که در ادامه به آن ها اشاره می شود

 نزدیکی خوابگاه به دانشگاه و مراکز شهر ��

کرایه کردن خانه در مراکز هر شهر زیاد و برای ابتدای زندگی دانشجویان سخت می باشد .خوابگاه های متاهلی این هزینه 

 .های رفت و آمد و اتالف وقت می باشدکاهش هزینه  نزدیکی خوابگاه به دانشگاه باعثها را کاهش داده و همچنین 

  

 فضای آرام دانشجویی ��

ها هستند، فضای آرامی وجود دارد و تقریبا سبک به دلیل اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ساکن این خوابگاه

 .افزایش دوستی ها شده و فضای خوبی را به وجود آورده استزندگی همه این دانشجویان به هم نزدیک است و باعث 

  

 داشتنیهای دوستدور همی ��

دورهمی های دانشجویی یکی دیگر از مزایای این خوابگاه ها می باشد .جمع دوستانه به دور از خانواده ها برای دانشجویان 

 .لذت بخش است

  کودکان در خوابگاه متاهلی ��

ی کودکان دانشجویان متاهل یکی دیگر از مزایای این خوابگاه ها می باشد. فرزندان بدون نگرانی فضایی امن و کوچک برا

و در فضای این خوابگاه ها به خوبی بزرگ شده و نگرانی والدین را کم می کند.مثال در برخی از خوابگاه های که حیاط 

 .برای بازی کودکان فراهم کرده است بزرگی دارند و وسایل نقلیه ای به آن رفت و آمد ندارد، محیط امنی

 نداشتن پارکینگ ��

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

نبود پارکینگ یکی از معایت خوابگاه های متاهلی است .نبود پارکینگ در محوطه برخی از خوابگاههای متاهلی باعث آزار 

 .دانشجویان شده است و برای رفتن به درب اصلی باید مسافت زیادی را طی نمایند

  

 کمبود پشتیبانی فنی ��

های بهداشتی، شیرآالت معیوب پشتیبانی های فنی از جمله نبود کابینت و یا کمد دیوراری و حتی هود، هواکش برای سرویس

 .و ...در برخی از این خوابگاه ها، دانشجویان را به دردسر انداخته است

  

  

 مدارک الزم برای خوابگاه متاهلی

متفاوت است ولی به صورت کلی برخی از دانشگاه ها مدارک زیر را  مدارک الزم برای خوابگاه متاهلی در هر دانشگاه

 : برای پذیرش درخواست می کنند.این مدارک شامل

 مدارک الزم برای خوابگاه متاهلی

 .تصویر اسکن شدۀ صفحۀ اّول و دّوم متقاضی، همسر و فرزند

 .تصویر اسکن شدۀ کارت ملّی متقاضی، همسر و فرزند

 .(کارت دانشجویی همسر )در صورتی که همسر دانشجو باشدتصویر اسکن شدۀ 

 .تصویر اسکن شدۀ چهار صفحۀ اّول سند ازدواج

تصویر اسکن شدۀ مدارک ایثارگری )فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهید، فرزندان آزادگان، فرزند جانباز و 

 .(رزمنده

 .(د امام خمینی)ره( و بهزیستیتصویر اسکن شدۀ مدرک مددجویان )تحت پوشش کمیتۀ امدا

  

 مدت زمان اسکان خوابگاه متاهلی

 مدت زمان اسکان خوابگاه متاهلی به صورت زیر است:

 دانشجویان مقطع دکتری چهار نیمسال تحصیلی



 

 
 

 دانشجویان پسادکتری دو نیمسال تحصیلی

 ارشددانشجویان مقطع کارشناسی دو نیمسال تحصیلی

 دانشجویان مقطع کارشناسی دو نیمسال تحصیلی

  

 کلیک کنید. ثبت نام وام دانشجوییبرای اطالع از 

  

  

 ثبت درخواست خوابگاه متأهلی

 ثبت درخواست خوابگاه متأهلی به صورت زیر می باشد مراحل 

 ابتدا وارد سیستم دانشجویی گلستان بشوید. ��

پس از ورود از منوی درخواست بررسی مسائل خوابگاهی گزینه درخواست خوابگاه متاهلین را انتخاب و کلیک  ��

 نمایید.

 ا انتخاب نمایید.صفحه جدید باز می شود و شما باید درخواست خوابگاه متاهلی ر ��

 در قسمت شرح درخواست خود تمامی توضیحات را دقیق و کامل وارد کرده و در نهایت گزینه ایجاد را بزنید.��

سپس به پنل اول خود برگردید و یک ردیف به نام درخواست خوابگاه متأهلین برای شما اضافه شده است، بر روی ��

 از را ارسال کنیدگزینه پردازش کلیک نمایید و مدارک مورد نی

 در نهایت بعد از تشکیل کمیته اسکان و تایید رای نهایی می توانید از وضعیت تایید اسکان خود اطالع یابید.��

  شرایط واگذاری خوابگاه متاهلی

 :شرایط واگذاری خوابگاه متاهلی شامل موارد زیر می شود

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 مشروط نبودن آموزشی
متأهل و عدم اشتغال به 

 کار
 دانشجویان غیربومی تحصیالت تکمیلی سنوات مجاز

نداشتن حکم قطعی 

محکومیت در کمیتٔه 

 انضباطی

 دورٔە روزانه عدم استفاده از وام نداشتن منزل شخصی
مشغول به تحصیل یا در 

 انتظار تصویب رساله

  

 اخبار پیرامون خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

 !متاهلین به خوابگاه مجردهاماجرای تغییر کاربری خوابگاه  ��

ای کالن به خوابگاه متأهلین تغییر کاربری پیدا کرده است. در کمال تأسف با این دانشگاه با صرف بودجه« غدیر»خوابگاه 

وجود دانشجویان متأهل فراوانی که در صف واگذاری خوابگاه متأهلین هستند، مدیرت دانشگاه قصد دارد این خوابگاه را 

 !ابگاه مجردین تغییر کاربری دهدمجددا به خو

 و خرید خوابگاه متأهلی برای دانشجویان علوم پزشکی پیگیری ��

آبان در نشست با دانشجویان جدیدالورود دستیاری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار  ۸مهدی رهبر 

گرفته و های صورتکرد: متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حال حاضر خوابگاه متأهلی ندارد؛ ولی با پیگیری

 .تخصیص برخی اعتبارها درصدد خرید خوابگاه متأهلی هستیم

  

 .کلیک کنیدای دریافت و مطالعه مقاله خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟ بر

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله شرایط دریافت خوابگاه متاهلی را به صورت کامل بیان  خوابگاه متاهلی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ور کامل بررسی نموده ایم .ما رد این مقاله مدارک الزم کردیم.مراحل دریافت خوابگاه متاهلی و قوانین خوابگاه متاهلی به ط

برای خوابگاه متاهلی برای دریافت خوابگاه توضیح داده ایم.در صورتی که به اطالعات دقیقی نسبت امتیازات دریافت 

ابگاه متاهلی به خوابگاه متاهلی ندارید به شما توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه نمایید و در صورت سوال در رابطه با خو

میتانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا در زیر همین مقاله کامنت بگذارید.کارشناسان ما در   چه کسانی تعلق میگیرد؟

 .اولین فرصت پاسخ گو شما عزیزان می باشند
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