
 کوثر  دختران خودگردان خوابگاه

 نشانی: میدان آزادی ، خیابان خرمشهر ، ابتدای خیابان توحید )نبش جنوبی( روبروی ساختمان سرپرستی بانک سپه

با پذیرش دانشجو از کلیه دانشگاههای سطح شهر شروع  1385فعالیت خود را بصورت خصوصی از سال  این خوابگاه  

امکان دسترسی راحت و سریع به و با  دیکی دانشگاه پیراپزشکیدر نز در میدان اصلی شهر وکرده و از لحاظ موقعیت 

نفر  200ظرفیت پذیرش با  کز خرید او در مجاورت درمانگاه ، ترمینال ، راه آهن و مر رفاهی تمامی امکانات شهری و

  در ساعات معین  سرویس رفت و برگشت امکان رزرو و توزیع غذای دانشگاه)شام( و همچنین دانشجو واقع گردیده و 

   وجود دارد.

ـ نمازخانه و اتاق تلویزیون و سالن مطالعه  مجزا آشپزخانه و  که هر طبقه دارای سرویس بهداشتی ،  خوابگاه در دو طبقه

  احداث گردیده است.نت و سیستم حرارتی شوفاژ می باشدو دارای اینتر

 و اداره خوابگاه  ،کنترلساعته خانم جهت پذیرش 24خانم بصورت روزانه و سرپرستان  ل نظافتخوابگاه دارای مسؤ  

  می باشد .  

با پوشش مستقیم  نورآفتابتمامی اتاقها دارای نفره که  8اتاق  2نفره و  6اتاق  23  و نفره 4اتاق  8این خوابگاه دارای 

فریزر ـ تختخواب  یخچال و ـبا سیستم حرارتی شوفاژ  و فرش موکتپرده تترون و برچسب مات کن شیشه ها و کف 

قفل سویچی ـ سطل زباله پدالی ـ آویز دیواری ـ ـ کمد شخصی با  ( دارای محافظ و نردبان و تشک با روکشدو طبقه ) 

  صندلی می باشد .و    جاکفشی

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام خوابگاه کــوثر 

     98   - 99   برگه انتخاب واحد نیمسال اول    -1

 اصل و کپی شناسنامه ) صفحات اول و دوم (و کارت ملی  -2

 جدید یک قطعه   3×  4عکس  -3

 مبلغ :  ه خوابگاه جهت یک نیمسال تحصیلی بحساب ه واریز شهریه ب   -4

 نفره  4ریال  = اتاق   000/000/20                                                                                  

 نفره  8ق ریال  = اتا 14/ 000/500نفره                           6ریال  = اتاق  500/17/ 000                           

 024 -  33333695و    75و    24شماره تلفنهای پذیرش خوابگاه:    

 آقای توفیقی 09121411477سرپرست خوابگاه :  

    



مبالغ فوق الذکر با احتساب هزینه های آب و برق و گاز و اینترنت و شارژ و ... و بدون ودیعه  نکته: 

 میباشد. 









 


