
 معاونت دانشجویی دانشگاه 

 تعالیبسمه مدیریت امور دانشجویی

 (98)بهمن  98-99تحصیلی خوابگاه دولتی و پردیس در نیمسال دوّم سال نامثبتاطالعیه 
 ا تیک زدن عالمت در بخش تقاضای خوابگاهبا مراجعه به سیستم آموزشی گلستان ب 20/10/1398لغایت  20/09/1398، از تاریخ 98-99تحصیلی استفاده از خوابگاه در نیمسال دوّم سال ، جهتروزانه واجدشرایط زیرتمامی دانشجویان 

 اقدام نمایند.  نام خوابگاه مطابق بندهای زیرنسبت به ثبت( راهنما)

 بگاه باشند.خوا ه و منتظر اعالم نحوه واریز هزینۀ( اقدام نمود25/10/98الی  25/09/98بندی )از تاریخ دانشجویان واجدشرایط زیر پس از تایید مدیریت، نسبت به انتخاب اتاق و گروه توجه:

 الف( برادران کارشناسی دوره روزانه: 

توانند درخواست خود را در سیستم ، می1395های سال و ورودی 1397ماه سال های بهمن، ورودی1398های سال اند )در صورت داشتن سنوات تحصیلی(، ورودیاز خوابگاه دولتی استفاده کرده یک ترمتمامی دانشجویان روزانه که  -

 یند.ثبت نما

 ب( خواهران کارشناسی دوره روزانه: 
 .)به غیر از دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه خودگردان کاکتوس( در صورت داشتن سنوات تحصیلی تمامی دانشجویان خواهر مقطع کارشناسی دوره روزانه -

 تم ثبت نمایند.توانند درخواست خود را در سیسمی 1397و  1398 پ( دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ورودی

 توانند درخواست خود را در سیستم ثبت نمایند.می 1397و  1398ت( دانشجویان دکتری روزانه و شبانه ورودی 

 بوطه(. اند و دارای سنوات تحصیلی مجاز می باشند )ثبت درخواست در سیستم و تماس با مسئول مرای که تاکنون از خوابگاه دولتی استفاده نکردهج( دانشجویان روزانه

ها مستثنی بوده و در صورت داشتن سنوات مجاز به باال( ساکن خوابگاه %25تبصره: دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره روزانه )دانشجویان جانباز، فرزند شهید، برادر و خواهر شهید، فرزند آزاده و جانباز  -

 ها اقدام نمایند )ثبت ایثارگری در سیستم گلستان الزامی است(.توانند نسبت به ثبت خوابگاهتحصیلی می

 نکات مهم:
 انتخاب اتاق به صورت گروهی خواهد بود. -
 باشد.امکان انصراف پس از انتخاب گروه به هیچ عنوان مقدور نمی -
 سایر افراد قرار ندهند.با توجه به مشکالت به وجود آمده، دانشجویان نام کاربری و رمز ورود سیستم گلستان را در اختیار  -

 باشند باید بدهی خود را تسویه نمایند در غیر این صورت امکان رزرو مقدور نخواهد بود.بهاء خوابگاه بدهکار میدانشجویانی که از بابت اجاره -
 تخاب اتاق، گروه و تایید آن، اسکان متقاضی قطعی خواهد شد.باشد و پس از بررسی و تایید مدیریت در سیستم، انثبت درخواست خوابگاه به منزله اسکان قطعی در خوابگاه نمی -
 خوابگاه بایستی در مهلت مقرر توسط دانشجویان واریز گردد. ایید مدیریت و انتخاب گروه، هزینۀپس از ت -

 پس از اتمام مهلت مقرر بررسی خواهد شد. ،( هستند، دارای بیماری خاص و ...ر رزمنده، بهزیستی، پدامداد )تحت پوشش کمیته باشند ولی دارای شرایط خاصدرخواست خوابگاه دانشجویانی که واجد شرایط نمی -

 .نمایید تماس حاصل( 04531505258و خواهران، خانم پیرزاده:  04531505257، برادران شهید رحیمی، آقای زرنگار: 04531505044مسئول مربوطه )برادران داخل، آقای جعفری:  در صورت بروز اشکال و یا سوال با -

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