
 معاونت دانشجویی دانشگاه 

 تعالیبسمه مدیریت امور دانشجویی

 98-99 تحصيلیسال موّدبرای نيمسال دانشجویی های و تحویل خوابگاه ءبهاواریز اجاره اطالعيۀ

الی  20/11/1398از تاریخ ر طبق مراحل زیاند، و گروه و اتاق خود را انتخاب نموده تأیيد شده مدیریتتوسط ، نمودهاقدام  های دولتی و پردیسخوابگاهرزرو نسبت به که در مهلت مقرر ی دانشجویان

 و تحویل خوابگاه خود اقدام نمایند. ءبهانسبت به واریز اجاره 20/12/1398

 : اریز هزینهواسکان با  دریافت اتاق و برای طبق ليست زیرخوابگاه  مراجعه به مسئولين محترم

 (.04531505258) خانم پيرزاده خواهران: 3و  2، 1کوثر  هایخوابگاه  (1

 (.04531505046) خانم کامجوخواهران:  8و  7، 6، 5 کوثر هایخوابگاه  (2

 (.04531505258)خانم فالحی و ميهمانسرا:  ویالییمحسنی، های خوابگاه  (3

 (.04531505044) آقای جعفریبرادران:  4الی  1 های شمارهخوابگاه  (4

 (.04531505257) زرنگارآقای : خوابگاه شهيد رحيمی  (5

 ميهمانسرای دانشجویی. واقع در( 04531505046) خانم کامجو :کاکتوس خوابگاه  (6

 کات مهم:ن

 . باشدمی( راهنما)( http://bp.swf.ir)سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان  از طریقبرادران و شهید رحیمی  4، 3، 2، 1های خوابگاه و خواهران 3و  2، 1های کوثر خوابگاه بهاءاجارهپرداخت  -

 . باشدمی( راهنما)( http://golestan.uma.ac.ir) سيستم دانشجویی گلستان خواهران از طریق محسنی، ویالیی و میهمانسرای، 8، 7، 6، 5 های کوثرخوابگاه بهاءاجارهپرداخت  -

 . باشدمی( راهنما)( http://golestan.uma.ac.ir) سيستم دانشجویی گلستان از طریق خوابگاه کاکتوس بهاءاجارهپرداخت  -

 باشد.مسئولیت هرگونه اشتباه واریزی به عهدۀ خودشان میکه دانشجویان عزیز دقت نمایند  -

 سيستم دانشجویی گلستان از طریق انصراف خود را درخواست 05/12/98توانند تا تاریخ اند(، دانشجویان میخود را در سیستم گلستان ثبت نمودهدر صورت انصراف از خوابگاه )دانشجویانی که درخواست خوابگاه  -

(http://golestan.uma.ac.ir )اعالم نمایند.( )راهنما 

های خوابگاه، عدم مراجعه و عدم انصراف از خوابگاه، ضمن بدهکار شدن در سیستم دانشجویی گلستان، ظرفیت ءبهاباشد و در صورت عدم واریز اجارههای واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نمیهزینه 05/12/1398پس از تاریخ  -

 اشد.بگونه اعتراضی قابل قبول نمیخالی به سایر واجدین شرایط، واگذار خواهد شد و هیچ

ها و ... در میز خدمات الکترونیک های مربوط به رزرو خوابگاه، نحوۀ واریز هزینهتمامی اطالعیه شود.انجام می (http://golestan.uma.ac.ir)  سيستم دانشجویی گلستان های دانشجویی از طریقتمامی امور خوابگاه -

 باشد.قابل مشاهده می های رفاه و خوابگاه و همچنين راهنمای سيستمیبخش اطالعيه http://www.uma.ac.ir/studentserviceی به نشانی مدیریت دانشجوی
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