
 تعالیبسمه

 1398مهر در  95ورودی  دانشجویان روزانۀ خواهربه  شرایط واگذاری خوابگاه
 گلستانآموزشی در سیستم  98-99تحصیلی ل سالبرای نیمسال اوّخود را  خوابگاه که قبالً درخواست تقاضای 1395خواهر ورودی سال  ۀروزاندانشجویان به اطالع 

  نمایند. برای دریافت خوابگاه اقدام براساس شرایط زیر 20/06/98لغایت  10/06/98از تاریخ  رساند،می اندثبت نموده

در بندی اقدام نمایند و تعیین گروه به بتنس ،توسط مدیریت درخواست ییدأپس از ت اندکرده های قبل از خوابگاه خودگردان استفادهترم دانشجویانی که در -1

 (ملّیو واریز از درگاه بانک  )راهنمای پرداخت ریال 000/000/4به مبلغ  خوابگاه پردیس اجارۀپرداخت پیشمهلت مقرر در خصوص واریز 
 های خالی به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد.باشد و ظرفیتانصراف از خوابگاه می هزینه در مهلت تعیین شده به منزلۀاقدام نمایند. بدیهی است عدم واریز 

باشد که بقیۀ هزینه به هنگام تحویل خوابگاه به صورت الکترونیکی دریافت خواهد می ریال 000/000/6مبلغ  98-99تحصیلی پردیس برای نیسمال اوّل سالهزینۀ خوابگاه  -

 شد.

یید توسط یابد و پس از تأتغییر می خوابگاه خودگردانبه  اندنکرده های قبل از خوابگاه خودگردان استفادهترم درخواست خوابگاه دانشجویانی که در -2

به مبلغ  خوابگاه خودگردان اجارۀ پرداختپیشدر خوابگاه خودگردان اقدام نمایند و در مهلت مقرر در خصوص واریز  بندیتعیین گروهبه مدیریت نسبت 

 هزینه در مهلت تعیین شده به منزلۀاقدام نمایند. بدیهی است عدم واریز ( تجارتو واریز از درگاه بانک  )راهنمای پرداخت ریال 000/000/6

 های خالی به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد.باشد و ظرفیتانصراف از خوابگاه می
باشد که بقیۀ هزینه به هنگام تحویل خوابگاه به می ریال 000/000/10ریال الی  000/500/7مبلغ  98-99 تحصیلیسالهزینۀ خوابگاه خودگردان برای نیسمال اوّل  -

 صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد.
 بهاء دریافت خواهد شد.امکان انصراف مقدور نخواهد بود و تمامی اجاره پس از واریز هزینه -

 باشد.خودشان می لیت هرگونه اشتباه واریزی به عهدۀدانشجویان عزیز دقت نمایند مسئو -
 باشد.نفر می 8الی  6های خوابگاه بین ظرفیت اتاق -
 ت سرویس ایاب و ذهاب برای خوابگاه در نظر گرفته شده است.نوب 4حداکثر  -

 تماس حاصل نمایند. 04531505250دانشجویان گرامی در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام در وقت اداری با شماره  -3

 مدیریت دانشجویی دانشگاه   
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