
 باسمه تعالی

 (1397)بهمن 97-98تحصیلی سال  دومسال نیمهای خودگردان در خوابگاه اطالعیه رزرو
 

 25/09/97لغایت  05/09/97، از تاریخ 97-98سال تحصیلی دوم  سالاستفاده از خوابگاه خودگردان در نیم متقاضیروزانه و شبانه دانشجویان کلیه 

رزرو سبت به ن نظر گرفتن شرایط زیربا در  تشکیل گروه و با تیک زدن عالمت در بخش تقاضای خوابگاهبا مراجعه به سیستم آموزشی گلستان 

  اقدام نمایند.خودگردان خوابگاه 
 در خوابگاه خودگردان سحر یا کاکتوس اسکان داده خواهند شد. خواهر روزانه و شبانه متقاضی دانشجویان  -
 گاه سبالن اسکان داده خواهند شد.در خواب متقاضیشبانه  ودانشجویان برادر روزانه  -
 واریز پیش پرداخت خوابگاه طبق مراحل زیر: -

 

 

 

         

 .د: درخواست ثبت خوابگاه به منزله اسکان قطعی درخوابگاه نمی باشد و پس از بررسی و تایید مدیریت در سیستم، اسکان متقاضی قطعی خواهد ش1توجه

در صورت عدم واریز پیش پرداخت، رزرو  خوابگاه بایستی توسط دانشجویان واریز گردد. پیش پرداخت اجاره بهای: پس از تایید مدیریت، وانتخاب گروه 2توجه

 قطعی نخواهد بود.

 قابل مشاهده می باشد. a.ac.ir/studentservice//www.um:http: کلیه اطالعیه ها در صفحه میز خدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به آدرس 3توجه

 کامجوو خواهران: خانم  04531505294 برادران: آقای جعفریه ): دانشجویان در صورت بروز اشکال و یا سوال حضوراً به مسئول مربوط4توجه

 ( مراجعه نمایند.04531505259

 پرداخت نمایند. بانک تجارت درگاه:دانشجویان محترم حتماً مبلغ پیش پرداخت را از طریق 5توجه
 تذکر خیلی مهم:

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

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

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

 در غیر این صورت امکان رزرو مقدور نخواهد بود. ،باید بدهی خود را تسویه نمایند ،دانشجویانی که از بابت اجاره بهای خوابگاه بدهکار می باشند-
 

 

 هب میزخدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی صفحهمراجعه به . 1

و کلیک روی  http://www.uma.ac.ir/studentservice آدرس

 آیکون سیستم گلستان

 

 ثبت در خواست خوابگاه و . 2

 به صورت گروهی انتخاب اتاق

 (دانلود راهنماطبق راهنما )

اجاره بهای خوابگاه به مبلغ پیش پرداخت . واریز 3

 *(دانلود راهنماطبق راهنما )ریال  000/000/2

 03/09/97-مدیریت دانشجویی
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http://uma.ac.ir/files/test1/files/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C/%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_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf

