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 (7139) روزانه ورودی جدید ناپیوسته کارشناسی دانشجویانبه دولتی خوابگاه  واگذاری نحوه راهنمای
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نکات مهم:
امکان واگذاری خوابگاه های بعدی  با توجه به محدودیت خوابگاه، در ترم .خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد نیمسال 2، 97ورودی  روزانهناپیوسته  کارشناسی به دانشجویان -1

  وجود دارد.خودگردان 

در  های فوقو لینک سامانه صورت خواهد گرفت. راهنمای پرداخت (http://bp.swf.ir)از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان پرداخت هزینه خوابگاه دولتی  -2

 باشد.بل مشاهده میقا http://www.uma.ac.ir/studentserviceمیز خدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی

 )خواهران( استفاده نمایند. 3توانند از اتاق مهمان خوابگاه شهید رحیمی )برادران( و خوابگاه کوثر در طول هفته می یک یا دو شب ترددی جهت اقامتدانشجویان  -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 گلستانهای دانشجویی از طریق کلیه امور خوابگاه -5

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

اعالم انصراف به نسبت به  05/07/97خوابگاه )دانشجویانی که درخواست خوابگاه خود را در سیستم گلستان ثبت نموده اند(،دانشجویان می توانند تا تاریخ در صورت انصراف از  -7

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

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

متقاضی استفاده از خوابگاه می  "انتخاب گزینه  .1

 وریغیرحض در سیستم گلستان موقع ثبت نام"باشم

اتاق توسط مسووالن محترم خوابگاه  تعیین. 2

 غیرحضوری یک هفته پس از ثبت نام

با توسط دانشجو  03/7/97واریز هزینه خوابگاه تا مورخ . 3

 http://bp.swf.irمراجعه به سایت صندوق رفاه با آدرس 

 (دانلود راهنمای پرداخت)

 مراجعه دریافت اتاق و اسکان به هنگام .4

 ئه فیش واریزی ابا اربه دانشگاه 
 (04531505257) زرنگارجناب آقای  ،شرقیواقع در سایت  شهید رحیمیبرادران: خوابگاه 

 (04531505258) پیرزادهواقع در سایت شرقی دانشگاه پشت بانک تجارت، سرکار خانم  1کوثرخواهران: خوابگاه 

o باشددر هنگام ثبت نام حضوری نیازی به مراجعه به خوابگاه نمی . 
o  تجارت، بانک پشت دانشگاه، شرقی سایت در واقع کوثر، خوابگاهی مجتمع خواهران: مربوط مسوول به دانشگاه این در قبولی بر دال مدارکی ارائه با خوابگاه دردر صورت تکمیل نشدن ثبت و نیاز به اسکان موقت یک شب 

 .نمایید مراجعه (04531505265) خداداد آقای جناب دانشگاه، غذاخوری روبروی غربی، سایت در واقع 2 شماره خوابگاه برادران: و (04531505260) فرزندزیبا خانم سرکار

 اداره امور خوابگاههای دانشجویی

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
http://uma.ac.ir/files/test1/files/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA__%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87_-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf

