
 معاونت دانشجویی دانشگاه 

 تعالیبسمه مدیریت امور دانشجویی

 (98 )بهمن 98-99تحصیلی م سالدر نیمسال دوّدولتی گردان و غیردخو خوابگاه نامثبتاطالعیه 

ک زدن عالمت با مراجعه به سیستم آموزشی گلستان با تی 20/10/1398لغایت  20/09/1398، از تاریخ 98-99تحصیلی م سالدر نیمسال دوّ متقاضی استفاده از خوابگاه خودگردان دانشجویان تمامی

 اقدام نمایند.  مطابق بندهای زیر نام خوابگاهنسبت به ثبت (راهنما) در بخش تقاضای خوابگاه

 د.باشن خوابگاه و منتظر اعالم نحوه واریز هزینۀ اقدام نموده (25/10/98الی  25/09/98)از تاریخ  بندیانتخاب اتاق و گروهنسبت به شرایط زیر پس از تایید مدیریت، دانشجویان واجد توجه:

 : خواهرانالف( 

توانند نسبت به انتخاب اتاق و ( میراهنمای پرداخت) ریال 000/000/6پرداخت پس از ثبت درخواست خوابگاه، تایید مدیریت و واریز پیش خوابگاه خودگردانمتقاضیان استفاده از  تمامی -

 ضمناً بقیۀ هزینۀ خوابگاه به هنگاه تحویل خوابگاه به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد. بندی اقدام نمایند.گروه

 : برادارنب( 

 (راهنما) توانند با مراجعه حضوری نسبت به رزرو خوابگاه اقدام نمایندمی خوابگاه غیردولتی شهید باکریمتقاضیان استفاده از  تمامی -

 نکات مهم:

 انتخاب اتاق به صورت گروهی خواهد بود. -

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

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

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

 گروه و تایید آن، اسکان متقاضی قطعی خواهد شد. در سیستم، انتخاب اتاق،باشد و پس از بررسی و تایید مدیریت درخواست خوابگاه به منزله اسکان قطعی در خوابگاه نمیثبت  -

 خوابگاه بایستی در مهلت مقرر توسط دانشجویان واریز گردد. هزینۀ ،پس از تایید مدیریت و انتخاب گروه -

 .تماس حاصل نمایید( 04531505046: کامجوانم خ و خواهران، 04531505295 :آقای مجیدپور ،)برادران همسئول مربوط در صورت بروز اشکال و یا سوال با -

ها و ... در میز خدمات الکترونیک مدیریت های مربوط به رزرو خوابگاه، نحوۀ واریز هزینهتمامی اطالعیه شود.انجام می از طریق سیستم دانشجویی گلستانهای دانشجویی تمامی امور خوابگاه -

های سایت دانشگاه بخش اطالعیههای رفاه و خوابگاه، راهنمای سیستمی و صفحۀ اصلی بخش اطالعیه http://www.uma.ac.ir/studentserviceدانشجویی به نشانی 

 باشد.قابل مشاهده می دانشجویی

https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87.pdf
https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/%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_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_98.pdf
https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C.pdf
http://www.uma.ac.ir/studentservice

