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 (7139) شبانه ورودی جدید کارشناسی ارشد دانشجویانبه  خودگردانخوابگاه  واگذاری نحوه راهنمای
 

 
 
 
 
 
 

 نکات مهم:
 امکان واگذاری خوابگاه وجود ندارد. 5با توجه به محدودیت خوابگاه، در ترم  .واگذار خواهد شد خودگردانخوابگاه  نیمسال 4 ، فقط79ورودی  شبانه ارشد به دانشجویان -1

در میز خدمات الکترونیک مدیریت  های فوقو لینک سامانه صورت خواهد گرفت. راهنمای پرداخت دانشجوییگلستان از طریق سامانه پرداخت هزینه خوابگاه دولتی  -2

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

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

 http://www.uma.ac.ir/studentservice به نشانیمیز خدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی در  های و ...نههزینحوه واریز های مربوط به رزرو خوابگاه، کلیه اطالعیه -4

 باشد.قابل مشاهده میهای خوابگاه و وام و همچنین راهنمای سیستمی بخش اطالعیه

 نجام می شود.ا سیستم دانشجویی گلستانکلیه امور خوابگاههای دانشجویی از طریق  -5

  باشد.دانشجویان عزیز دقت نمایند مسئولیت هرگونه اشتباه واریزی به عهده خودشان می -6

اعالم انصراف به نسبت به  31/06/97دانشجویان می توانند تا تاریخ  که درخواست خوابگاه خود را در سیستم گلستان ثبت نموده اند(،خوابگاه )دانشجویانی در صورت انصراف از  -7

 . بدیهی است در غیر این صورت هزینه خوابگاه به عهده دانشجو خواهد بود.اقدام نمایند 50002486859سامانه پیامکی 

     .                باشدبه هیچ عنوان قابل استرداد نمیپس از تاریخ فوق هزینه های واریزی  -8

 اداره امور خوابگاههای دانشجویی                                                                   

 "متقاضی استفاده از خوابگاه می باشم"انتخاب گزینه  .1

 غیرحضوری در سیستم گلستان موقع ثبت نام

اتاق توسط مسووالن محترم خوابگاه  تعیین. 2

 یک هفته پس از ثبت نام

توسط دانشجو طبق  31/6/97واریز هزینه خوابگاه تا مورخ . 3

، بخش میز خدمات الکترونیک دانشجوییراهنمای موجود در 

 به آدرس: های خوابگاه و واماطالعیه

http://www.uma.ac.ir/studentservice 

 اسکان به هنگام مراجعه دریافت اتاق و .4

 با ارئه فیش واریزی به دانشگاه 
  (04531505294) جعفریجناب آقای  ،دانشگاهروبروی غذاخوری واقع در سایت غربی،  اداره امور خوابگاههای برادران،برادران: 

  (04531505258) کامجوواقع در سایت شرقی دانشگاه پشت بانک تجارت، سرکار خانم  های خواهران،خوابگاهاداره امور خواهران: 


