معاونت دانشجویی دانشگاه

بسمهتعالی

مدیریت امور دانشجویی

راهنمای نحوۀ واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ورودی جدید ()1398
 -1انتخاب گزینه "متقاضی استفاده از خوابگاه میباشم"

 -2تعیین اتاق توسط مسئوالن خوابگاه موقع

 -3واریز هزینۀ خوابگاه توسط دانشجو طبق راهنمای موجود

در سیستم دانشجویی گلستان موقع ثبتنام غیرحضوری

ثبتنام حضوری

در میز خدمات الکترونیک دانشجویی ،بخش اطالعیههای
رفاه و خوابگاه به آدرس:
http://www.uma.ac.ir/studentservice

 -4دریافت اتاق و اسکان در زمان شروع

خواهران :خوابگاه کوثر  ،1واقع در سایت شرقی دانشگاه ،پشت بانک تجارت ،سرکارخانم پیرزاده ()04531505258-04531505250

کالسها با ارائۀ تصویر فیش واریزی
برادران :خوابگاه شهید رحیمی ،واقع در سایت شرقی دانشگاه ،جناب آقای زرنگار ()04531505257

نکات مهم:
 پرداخت هزینۀ خوابگاههای کوثر  2 ،1و  3خواهران و شهید رحیمی برادارن از طریق سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان ( )http://bp.swf.irصورت خواهد گرفت .راهنمای پرداخت و لینک سامانههای فوق در میزخدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی  http://www.uma.ac.ir/studentserviceقابل مشاهده میباشد.
-

پرداخت هزینۀ خوابگاههای کوثرهای  7 ،6 ،5و  8خواهران از طریق سیستم دانشجویی گلستان ( )http://golestan.uma.ac.irصورت خواهد گرفت .راهنمای پرداخت و لینک سامانههای فوق در میز خدمات
الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی  http://www.uma.ac.ir/studentserviceقابل مشاهده میباشد.

 دانشجویان عزیز دقت نمایند مسئولیت هرگونه اشتباه واریزی به عهدۀ خودشان میباشد. دانشجویان ترددی جهت اقامت یک یا دو شب در طول هفته میتوانند از اتاق مهمان خوابگاه شهید رحیمی (برادران) و خوابگاه کوثر ( 3خواهران) استفاده نمایند. در صورت انصراف از خوابگاه (دانشجویانی که درخواست خوابگاه خود را در سیستم گلستان ثبت نمودهاند) ،دانشجویان میتوانند تا تاریخ  98/07/06درخواست کتبی انصراف خود را به مسئول خوابگاه تحویل دهند .هزینههایواریزی پس از تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد.
 تمامی امور خوابگاههای دانشجویی از طریق سیستم دانشجویی گلستان انجام میشود .تمامی اطالعیههای مربوط به رزرو خوابگاه ،نحوۀ واریز هزینهها و  ...در میز خدمات الکترونیک مدیریت دانشجویی به نشانی http://www.uma.ac.ir/studentserviceبخش اطالعیههای رفاه و خوابگاه و همچنین راهنمای سیستمی قابل مشاهده میباشد.

توجه:
 به دانشجویان شبانه در صورت امکان ،خوابگاه خودگردان یا غیردولتی واگذار خواهد شد (هزینۀ خوابگاه خودگردان یا غیردولتی برای دانشجویان شبانه در نیسمال اوّل سالتحصیلی  98-99مبلغ 7/500/000ریال الی  10/000/000ریال میباشد).

