
  

  95-96در سال تحصيلي 

  

  .باشد ، مسووليت بر عهده دانشجو مي

  . تحصيلي خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد  ترم 

و خوابگاه ) برادران(توانند از اتاق مهمان خوابگاه شهيد رحيمي 

در سايت دانشگاه به ...... هاي مربوط و نحوه واريز و

 .باشد هاي دانشجويي قابل مشاهده مي

  انجام خواهد شد سيستم دانشجويي گلستان

صورت خواهد  http://bp.swf.irاز طريق سامانه صندوق رفاه دانشجويان 

http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdfموجود است . 

متقاضيان به مسئول مربوط مراجعه . به دانشجويان شبانه، انتقالي و مهمان در صورت امكان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد

)بصورت غيرحضوري(ثبت نام اوليه و درخواست خوابگاه از طريق سيستم آموزشي گلستان 

http://bp.swf.ir  و ثبت نام اطالعات فردي و تحصيلي از

تحويل فرم شماره يك  و مدارك درخواستي به اداره خوابگاه  

آقاي جعفري، ساختمان سبالن: خانم پيرزاده، مجتمع خوابگاهي كوثر و برادران

http://bp.swf.ir  راهنماي (و پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdf  موجود است(

تحويل پرينت  پرداخت به مسئول مربوط و دريافت معرفي خوابگاه

آقاي جعفري، ساختمان سبالن: خانم پيرزاده، مجتمع خوابگاهي كوثر و برادران

مراحل ثبت نام اينترنتي خوابگاه دانشگاه محقق اردبيلي

دانشجوييمديريت   

در سال تحصيلي  كارشناسيويژه دانشجويان روزانه جديد الورود مقطع 

 نكات مهم:

، مسووليت بر عهده دانشجو مي1در صورت عدم درخواست در سيستم گلستان و عدم تحويل فرم شماره 

 2برادران و  ترم 4خواهران  95 ورودي  ارشناسيروزانه ك

توانند از اتاق مهمان خوابگاه شهيد رحيمي  در طول هفته مييك يا دو شب دانشجويان ترددي جهت اقامت 

  .استفاده نمايند

هاي مربوط و نحوه واريز و هزينه هاي مربوط به رزرو خوابگاه،

http://www.uma.ac.ir هاي دانشجويي قابل مشاهده مي حوزه معاونت دانشجويي، بخش اطالعيه

سيستم دانشجويي گلستانانجام كليه امور خوابگاههاي دانشجويي از طريق 

از طريق سامانه صندوق رفاه دانشجويان  95پرداخت هزينه خوابگاه دولتي در نيمسال اول 

http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdf: راهنماي پرداخت درسايت دانشگاه به آدرس

به دانشجويان شبانه، انتقالي و مهمان در صورت امكان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد

1395مهر  5الي  3

ثبت نام اوليه و درخواست خوابگاه از طريق سيستم آموزشي گلستان :  

1395مهر  5الي  3

http://bp.swf.irمراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس 

قسمت تشكيل پرونده

1395مهر  7و 6 

تحويل فرم شماره يك  و مدارك درخواستي به اداره خوابگاه  :مرحله سوم  

خانم پيرزاده، مجتمع خوابگاهي كوثر و برادران: محل مراجعه خواهران

1395مهر  7و 6

http://bp.swf.irمراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس 

 http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdf: پرداخت در سايت دانشگاه به آدرس

1395مهر ماه 10الي  8

تحويل پرينت  پرداخت به مسئول مربوط و دريافت معرفي خوابگاه

خانم پيرزاده، مجتمع خوابگاهي كوثر و برادران: محل مراجعه خواهران

مراحل ثبت نام اينترنتي خوابگاه دانشگاه محقق اردبيلي

 باسمه تعالي

ويژه دانشجويان روزانه جديد الورود مقطع 

در صورت عدم درخواست در سيستم گلستان و عدم تحويل فرم شماره  - 1

روزانه كبه دانشجويان  - 2

دانشجويان ترددي جهت اقامت  - 3

استفاده نمايند) خواهران( 3كوثر 

هاي مربوط به رزرو خوابگاه، كليه اطالعيه - 4

 http://www.uma.ac.irنشاني

انجام كليه امور خوابگاههاي دانشجويي از طريق  95از نيسمال دوم  - 5

پرداخت هزينه خوابگاه دولتي در نيمسال اول  - 6

راهنماي پرداخت درسايت دانشگاه به آدرس.گرفت

به دانشجويان شبانه، انتقالي و مهمان در صورت امكان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد  - 7

  .نمايند

:  مرحله اول

مراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس : مرحله دوم

محل مراجعه خواهران

مراجعه به پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس : مرحله چهارم

پرداخت در سايت دانشگاه به آدرس

محل مراجعه خواهران

 مراحل ثبت نام اينترنتي خوابگاه دانشگاه محقق اردبيلي


