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 نکات مهم:

های فوق در میز صورت خواهد گرفت. راهنمای پرداخت و لینک سامانه( irhttp://bp.swf.)صندوق رفاه دانشجویان  ۀاز طریق سامان برادارنو شهید رحیمی  خواهران 3و  2، 1های کوثر خوابگاه پرداخت هزینۀ -

 باشد.بل مشاهده میقا http://www.uma.ac.ir/studentserviceخدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی 

های فوق در میز خدمات صورت خواهد گرفت. راهنمای پرداخت و لینک سامانه( http://golestan.uma.ac.ir) از طریق سیستم دانشجویی گلستانخواهران  8و  7 ،6، 5 هایهای کوثرخوابگاه پرداخت هزینۀ -

 باشد.بل مشاهده میقا http://www.uma.ac.ir/studentserviceالکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی 

 باشد.خودشان می ۀدانشجویان عزیز دقت نمایند مسئولیت هرگونه اشتباه واریزی به عهد -

 )خواهران( استفاده نمایند. 3خوابگاه کوثر توانند از اتاق مهمان خوابگاه شهید رحیمی )برادران( و در طول هفته می یک یا دو شب دانشجویان ترددی جهت اقامت -

های هزینه .خود را به مسئول خوابگاه تحویل دهند درخواست کتبی انصراف 06/07/98تا تاریخ توانند دانشجویان می اند(،خوابگاه )دانشجویانی که درخواست خوابگاه خود را در سیستم گلستان ثبت نمودهدر صورت انصراف از  -

 .باشدبه هیچ عنوان قابل استرداد نمیریخ فوق پس از تاواریزی 

ها و ... در میز خدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی واریز هزینه های مربوط به رزرو خوابگاه، نحوۀتمامی اطالعیه شود.انجام می از طریق سیستم دانشجویی گلستانهای دانشجویی تمامی امور خوابگاه -

http://www.uma.ac.ir/studentservice باشد.قابل مشاهده می های رفاه و خوابگاه و همچنین راهنمای سیستمیبخش اطالعیه 

 توجه:

مبلغ  98-99تحصیلی در نیسمال اوّل سال شبانهغیردولتی برای دانشجویان هزینۀ خوابگاه خودگردان یا در صورت امکان، خوابگاه خودگردان یا غیردولتی واگذار خواهد شد ) شبانهبه دانشجویان  -

 باشد(.ریال می 000/000/10ریال الی  000/500/7

 "باشممتقاضی استفاده از خوابگاه می"انتخاب گزینه  -1

 غیرحضوری نامگلستان موقع ثبتدانشجویی در سیستم 

موقع  الن خوابگاهاتاق توسط مسئو تعیین -2

 نام حضوریثبت

راهنمای موجود اه توسط دانشجو طبق گخواب واریز هزینۀ -3

های ، بخش اطالعیهمیز خدمات الکترونیک دانشجوییدر 

 به آدرس: رفاه و خوابگاه
http://www.uma.ac.ir/studentservice 

زمان شروع  در دریافت اتاق و اسکان -4

 فیش واریزی  تصویر ئۀابا ار هاکالس

  (04531505257) زرنگارجناب آقای ، دانشگاه شرقیواقع در سایت  ،شهید رحیمیخوابگاه  برادران:

  (04531505258-04531505250) پیرزادهپشت بانک تجارت، سرکارخانم  ،واقع در سایت شرقی دانشگاه ،1کوثر بگاه خوا خواهران:

http://bp.swf.ir/
http://www.uma.ac.ir/studentservice
http://golestan.uma.ac.ir/
http://www.uma.ac.ir/studentservice
http://www.uma.ac.ir/studentservice
http://www.uma.ac.ir/studentservice

