
 (1397ماه بهمن) 97-98 دوماطالعيه رزرو خوابگاه دولتی برای نيمسال      باسمه تعالی          

با مراجعه به سیستم آموزشی گلستان 52/90/97لغایت 05/09/79، از تاریخ 79-89سال تحصیلی  دومجهت استفاده از خوابگاه دولتی در نیمسال  روزانه واجد شرایط زیر،کلیه دانشجویان

 تیک زدن عالمت در بخش تقاضای خوابگاه نسبت به ثبت نام خوابگاه مطابق بندهای زیراقدام نمایند.با 

 ماه باشيد. بهمنهزینه خوابگاه در نحوه واریز بندی را انجام و منتظر اعالم توجه: واجدان شرایط زیر، لطفا پس از تایيد مدیریت، انتخاب اتاق و گروه

 روزانه: الف( برادران کارشناسی دوره

و  1394ورودی دانشجویان ، 1397ورودی دانشجویان ، )به شرط داشتن سنوات مجاز (اندازخوابگاه دولتی استفاده کرده یک ترم که کليه دانشجویان روزانه -

 ثبت نمایند.در سيستم توانند درخواست خود را )در صورتی که در نيمسال اول ساکن خوابگاه می باشند( می 1395

 :روزانه خواهران کارشناسی ب(

توانند درخواست خود میتوانند می 1397 و 1396به شرط داشتن سنوات تحصيلی مجاز(، دانشجویان ورودیاند)ترم یا کمتراز خوابگاه دولتی استفاده کرده 3دانشجویانی که -

 را در سيستم ثبت نمایند.

 توانند درخواست خود را در سيستم ثبت نمایند.می 1397و  1396ورودی  روزانه ج(دانشجویان کارشناسی ارشد

 توانند درخواست خود را در سيستم ثبت نمایند.می  1397و  1396ورودی  د(دانشجویان دکتری دوره روزانه و شبانه

در  مسئول مربوطو تحویل فرم به همراه پيوست مدارک مورد نياز به  1دانلود فرم شماره )اندای که تاکنون از خوابگاه دولتی استفاده نکردهه(دانشجویان روزانه

 (. مهلت تعيين شده

ها  مستثنی به باال (ساکن خوابگاه %25تبصره: دانشجویان شاهد و ایثارگردوره روزانه )دانشجویان جانباز،فرزند شهيد، برادر و خواهر شهيد، فرزند آزاده و جانباز 

 ها اقدام نمایند.می توانند نسبت به ثبت خوابگاه در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلیو  بوده

 درخواست ثبت خوابگاه به منزله اسکان قطعی درخوابگاه نمی باشد و پس از بررسی و تایيد مدیریت در سيستم، اسکان متقاضی قطعی خواهد شد.: 1توجه

 پس از تایيد مدیریت، وانتخاب گروه هزینه خوابگاه بایستی در مهلت مقرر توسط دانشجویان واریز گردد. :2توجه 

 قابل مشاهده می باشد. ce//www.uma.ac.ir/studentservi:httpکليه اطالعيه ها در صفحه ميز خدمات الکترونيک مدیریت دانشجویی به آدرس :  3توجه

، خوابگاه شهيد 04531505265 برادران: آقای خداداد 4و 3-2-1خوابگاه شمارهدانشجویان در صورت بروز اشکال و یا سوال حضوراً به مسئول مربوط ): 4توجه

 ( مراجعه نمایند.04531505258 و خواهران: خانم پيرزاده 04531505257 آقای زرنگار رحيمی:
 مهم:تذکر خيلی 

   به هيچ عنوان مقدور نمی باشد.انتخاب گروه امکان انصراف دانشجویان پس از -

 ویض وجود ندارد.انتخاب اتاق ها بر اساس سنوات گذشته به صورت گروهی خواهد بود. انتخاب اتاق تو سط گروه ها بر اساس نيمسال اول خواهد بود و امکان تع-

 دانشجویان نام کاربری و رمز ورود به سيستم گلستان را در اختيار سایر افراد قرار ندهند.با توجه به مشکالت به وجود آمده، -

 تسویه نمایند در غير این صورت امکان رزرو مقدور نخواهد بود.را  دانشجویانی که از بابت اجاره بهای خوابگاه بدهکار می باشند باید بدهی خود-
3/09/79-مدیریت دانشجویی  
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