
 باسمه تعالی          

 (1396 مهر ماه) 96-97 اولاطالعيه رزرو خوابگاه دولتی برای نيمسال 

با مراجعه به سیستم آموزشی گلستان  16/03/69لغایت  16/2/69، از تاریخ 69-79سال تحصیلی  اولجهت استفاده از خوابگاه دولتی در نیمسال  روزانه واجد شرایط زیر، کلیه دانشجویان

  اقدام نمایند. تیک زدن عالمت در بخش تقاضای خوابگاه نسبت به ثبت نام خوابگاه مطابق بندهای زیربا 

 باشید. شهریور ماههزینه خوابگاه در نحوه واریز بندی را انجام و منتظر اعالم توجه: واجدان شرایط زیر، لطفا پس از تایید مدیریت، انتخاب اتاق و گروه

  دوره روزانه:الف( برادران کارشناسی 

 انتخاب نمایند.برادران )سایر ورودیها(  1و  خوابگاه  (95)ورودی  شهید رحیمیوابگاه اند، اتاق خود را به ترتیب از خازخوابگاه دولتی استفاده کرده یک ترم و سایر ورودیها که 95 هایورودی -

)استفاده دو ترم از خوابگاه، تحت پوشش نهادهای حمایتی و بر اساس امتیاز  صورت وجود ظرفيت خالی: برای این دانشجویان در 1393ورودی سال  روزانهرشناسی دوره کادانشجویان کلیه  -

  .خواهد شدفراهم  16/03/96تاریخ پس از  1شماره  خوابگاهامکان انتخاب اتاق از و ...( 

انتخاب  3 توانند اتاق خود را ازخوابگاه کوثرمی)به شرط داشتن سنوات تحصیلی مجاز(  اندخوابگاه دولتی استفاده کردهاز  ترم یا کمتر 3دانشجویانی که  :روزانه خواهران کارشناسی ب(

 نمایند.

 .2خوابگاه کوثر  خواهرانو  برادران 3 هخوابگاه شمارکل  و برادران 2طبقه همکف خوابگاه  برادران: :1395ورودی دانشجویان کارشناسی ارشد  ج(

 واحدی( 6و خواهران خوابگاه محسنی ) 2شماره  برادران خوابگاه طبقه دوم :5139ورودی  دانشجویان دکتری دوره روزانه و شبانه د(

 (. امور خوابگاهها در مهلت تعیین شدهاداره و تحویل فرم به همراه پیوست مدارک مورد نیاز به  1دانلود فرم شماره ) اندخوابگاه دولتی استفاده نکردهکه تاکنون از  ایدانشجویان روزانه ه(

و در صورت داشتن سنوات  ها  مستثنی بودهساکن خوابگاه به باال ( %25د آزاده و جانباز فرزند شهید، برادر و خواهر شهید، فرزن )دانشجویان جانباز، دوره روزانه دانشجویان شاهد و ایثارگر تبصره:

 ها اقدام نمایند.می توانند نسبت به ثبت خوابگاه مجاز تحصیلی

 خواهد بود.گروهی : انتخاب اتاق ها بر اساس سنوات گذسته به صورت 1توجه

 خوابگاه نمی باشد و پس از بررسی و تایيد مدیریت در سيستم، اسکان متقاضی قطعی خواهد شد. درخواست ثبت خوابگاه به منزله اسکان قطعی در :2 توجه

خوابگاه  . عدم انصراف به معنی عضویت درانصراف دهدکتبا دانشجو باید ، در غير این صورت .پس از تایيد مدیریت، هزینه خوابگاه بایستی در مهلت مقرر توسط دانشجویان واریز گردد:  3توجه

 بوده و دانشجو بدهکار تلقی شده و اتاق به سایر دانشجویان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

 ود.های مرتبط از طریق سيستم گلستان و سایت دانشگاه بخش اطالعيه های دانشجویی اعالم خواهد شاطالعيه: 4توجه

 مهلت داده شود تمدید نخواهد شد و جابجایی اعضای اتاق پس از تایيد نهایی مقدور نمی باشد. :5توجه

   و یا سوال حضورًا به مسئول مربوط مراجعه نمایند. : دانشجویان در صورت بروز اشکال6توجه
16/02/96-مدیریت امور دانشجویی  


