
  باسمه تعالي          

  )1396مهر ماه( 96-97 اولرزرو خوابگاه دولتي براي نيمسال  تمديد اطالعيه

كليه  .تمديد گرديد 31/03/96لغايت 22/3/96از تاريخ زمان رزرو خوابگاه ، 96-97سال تحصيلي  اولخوابگاه دولتي در نيمسال رزرو  جهتبا توجه به مراجعه مكرر دانشجويان 

  .عالمت در بخش تقاضاي خوابگاه نسبت به ثبت نام خوابگاه مطابق بندهاي زيراقدام نمايند مراجعه به سيستم آموزشي گلستان با تيك زدنبا  روزانه واجد شرايط زيردانشجويان

 .باشيد شهريور ماههزينه خوابگاه در نحوه واريز بندي را انجام و منتظر اعالم  واجدان شرايط زير، لطفا پس از تاييد مديريت، انتخاب اتاق و گروه: توجه

  :روزانهبرادران كارشناسي دوره ) الف

  .انتخاب نمايند) ساير وروديها(برادران  1و  خوابگاه  )95ورودي ( شهيد رحيميوابگاه اند، اتاق خود را به ترتيب از خ ازخوابگاه دولتي استفاده كرده يك ترمو ساير وروديها كه 95هايورودي -

استفاده دو ترم از خوابگاه، تحت پوشش نهادهاي حمايتي و (و بر اساس امتياز  صورت وجود ظرفيت خاليبراي اين دانشجويان در : 1393ورودي سال  روزانهرشناسي دوره كادانشجويان كليه  -

  .خواهد شدفراهم 31/03/96تاريخ پس از  1شماره  خوابگاهامكان انتخاب اتاق از ...) 

انتخاب  3توانند اتاق خود را ازخوابگاه كوثر مي) به شرط داشتن سنوات تحصيلي مجاز(اند خوابگاه دولتي استفاده كردهاز ترم يا كمتر 3دانشجوياني كه :روزانه خواهران كارشناسي )ب

  .نمايند

  .2خوابگاه كوثر  خواهرانو  برادران 3هخوابگاه شماركل و برادران2طبقه همكف خوابگاه :برادران:1395ورودي  روزانه دانشجويان كارشناسي ارشد)ج

  )واحدي6(و خواهران خوابگاه محسني  2شماره  برادران خوابگاه طبقه دوم:5139ورودي  دكتري دوره روزانه و شبانهدانشجويان )د

  ). در مهلت تعيين شدهاداره امور خوابگاهها و تحويل فرم به همراه پيوست مدارك مورد نياز به  1دانلود فرم شماره (اند خوابگاه دولتي استفاده نكردهكه تاكنون از  ايدانشجويان روزانه)ه

و در صورت داشتن سنوات مجاز  ها  مستثني بوده ساكن خوابگاه)به باال % 25د آزاده و جانباز دانشجويان جانباز،فرزند شهيد، برادر و خواهر شهيد، فرزن( دوره روزانهدانشجويان شاهد و ايثارگر :تبصره

  .نمايندها اقدام مي توانند نسبت به ثبت خوابگاه تحصيلي

  .خواهد بودگروهي ته به صورت شانتخاب اتاق ها بر اساس سنوات گذ: 1توجه

  .درخواست ثبت خوابگاه به منزله اسكان قطعي درخوابگاه نمي باشد و پس از بررسي و تاييد مديريت در سيستم، اسكان متقاضي قطعي خواهد شد:2 توجه

عدم انصراف به معني عضويت در . انصراف دهدكتبا دانشجو بايد ، در غير اين صورت .در مهلت مقرر توسط دانشجويان واريز گردد پس از تاييد مديريت، هزينه خوابگاه بايستي:  3توجه

  .خوابگاه بوده و دانشجو بدهكار تلقي شده و اتاق به ساير دانشجويان واجد شرايط واگذار خواهد شد

  .ودسايت دانشگاه بخش اطالعيه هاي دانشجويي اعالم خواهد شهاي مرتبط از طريق سيستم گلستان و اطالعيه: 4توجه

  .مهلت داده شود تمديد نخواهد شد و جابجايي اعضاي اتاق پس از تاييد نهايي مقدور نمي باشد:5توجه

22/03/96-مديريت امور دانشجويي  .نماينددانشجويان در صورت بروز اشكال و يا سوال حضوراً به مسئول مربوط مراجعه : 6توجه  


