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 معاونت دانشجویی دانشگاه 

 مدیریت امور دانشجویی 

1401-1402تحصیلی سال اوّل سال برای نیمخوابگاه    گروهی درخواستثبت  نحوۀ  راهنمای
 دانشجویان گرامی، 

 با سالم و دعای خیر؛ 
توسط مدیریت   گلستان دانشجویی سیستمتان در واست خوابگاه ضمن آرزوی سالمتی و موفقیّت، در صورتی که درخ

 .نمایند ماقدا خوابگاه گروهیدرخواست ثبت نسبت به  راهنمای زیر براساس ،( شکل زیر) تأیید شده است

 
 الزم ابتدا در  :سرگروه توسط گروه ءاعضا ثبت و پیشنهادی خوابگاه ثبت گروهی، ثبت راهنمای

 ثبت به  اقدام زیر مسیر طریق از گلستان دانشجویی سیستم به ورود از پس و انتخاب سرگروه عنوانبه  نفر  یک است

 سیستم وارد جداگانه صورتهب ءاعضا از کدام  هر سپس  .نماید خود گروه  اعضاء ثبت و پیشنهادی  خوابگاه ثبت،  گروه

 .نمایند ییدأت را خود عضویت و شده

مهم:  گروه،  تذکر  تشکیل  عدم  صورت  کارشناسان  در  و  نشده  ثبت  امور   ادارۀ  محترم   اتاق 

 . اقدام خواهند نمود ،های موجودها در خصوص واگذاری اتاق خوابگاه 

              اتاق مکانیزه اختصاص و خوابگاه  گروهی  درخواست            خوابگاه            دانشجویی

 خوابگاه  گروهی درخواست

 
 را اعضاء  تعداد و اتاق ظرفیت ، در باال  هشد ذکر  پردازش به شدن وارد از  پس گروه نمایندهو:  گر تعریف -1

 اعمال از پس که شود توجه .  نمایدمی کلیک  " تییراتغ  اعمال"  دکمه  روی بر آن از پس و مشخص

 الزم.  شودمی ظاهرشده،   ثبت گروه شماره فرم، باالی در  "گروه شماره"  نام به فیلدی  در تغییرات

 .شود داده قرار روهء گاعضا اختیار در بعدی عملیات برای و شده داشتدیا شماره این است

 
 بین از و مکانیزه صورتهب  اتاق، ظرفیت از کمتر اعضاء تعداد انتخاب صورت در  :توجه

 د.ش  خواهد ظرفیت تکمیل ، اتاقگروه فاقد دانشجویان

 "ایجاد"ی  رو بر  و شده "اعضاء  پذیرش"  ۀصفحزیر وارد منظور این برای:  گروه ءاعضا ثبت -2

  دکمه  روی بر کلیک از پس و نموده وارد را گروه عضو دانشجویی شماره شده،  باز پنجره در و نموده کلیک

. نمایید کلیک  "ایجاد"  دکمه روی بر جدید عضو مشخصات صحت از اطمینان و  "بررسی تغییرات "

 .دهید ادامه گروه ءاعضا تمامی نمودن ثبت تا را روند این

 

 شده سیستم وارد  اعضاء از  کدام هر عضویت، ییدأت انجام برای:  اعضاء توسط گروه در اعضاء  عضویت ییدأت

 مورد گروه شماره ابتدا  "اعضاء پذیرش" زیرصفحه  از و  "خوابگاه گروهی درخواست"  پردازش توسط و

 "پذیرش وضعیت"ن  ستو  و گروه اعضای مشخصات به  مربوط جدول در جستجو از پس و کرده وارد را نظر

 .نمایند (بلی) ییدأت را خود عضویت بایستمی

 از قبل لذا .باشدنمی  ممکن پذیرش تغییر امکان پذیرش، یید أت از پس تاس ذکر به الزمتوجه: 

 . نمایید حاصل اطمینان گروه آن در عضویت از پذیرش، ییدأت

 اولویت نمودن مشخص برای گروه، ثبت از سپ  :(پیشنهادی خوابگاه ثبت)  هااولویت  تعریف  -3

 اولویت ایجاد"  روی بر شده  "هااولویت  تعریف"  زیرصفحۀ وارد  ،(پیشنهادی خوابگاه)  خوابگاه

 در واقع (؟)  کلید از استفاده با را پیشنهادی  و اتاق  خوابگاه شماره  شده، باز پنجره در و نموده کلیک  "دجدی

 . نمایید کلیک را  "ایجاد" دکمه و نموده انتخاب  "اتاقشماره "  و   "هخوابگا شماره" فیلد جلوی

 
 : مهم نکات

 در عضویت از انصراف منزله به شده  تعیین مهلت در  ها گروه اعضاء از  یک هر پذیرش وضعیت ییدأت عدم -1

 .نمود خواهد اقدام گروه آن در دیگری دانشجوی جایگزینی به  نسبت سیستم و باشدمی گروه آن
 اساس  ر ب نهایی انتخاب لذا و باشدمی پیشنهادی بصورت دانشجو توسط هااتاق  ظرفیت و خوابگاه انتخاب -2

 .گیردمی انجام سیستم توسط مکانیزه صورتهب هاگروه اعضاء ترکیب حفظ با و هامحدودیت و هاظرفیت

 .باشدنمی  امکانپذیر ترم طول در جابجایی اتاقی،هم انتخاب جهت شده اعالم فرصت به توجهبا  -3

 نمایید.  های زیر تماس حاصلتوانید با شمارهدر صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می -4

و   8،  7،  6،  5های کوثر  ، خوابگاه (04531505258)  خانم پیرزاده   خواهران:  3و    2،  1های کوثر  خوابگاه   -

خواهران:   کامجو میهمانسرا  خوابگاه (04531505046)   خانم  خواهران:  ،  ویالیی  و  محسنی  خانم های 

خوابگاه (04531505259)فالحی   ادارۀ  رئیس  خواهران:  ،  بخشایش های  ، (04531505250)  خانم 

 آقای زرنگار ، خوابگاه شهید رحیمی:  (04531505044)  آقای جعفریبرادران:    4تا    1های شمارۀ  خوابگاه 

کارشناس سیستم  ،  (04531505295)  آقای مجیدپورهای برادران:  ، رئیس ادارۀ خوابگاه (04531505257)

 (.04531505358) اُجارودیآقای دانشجویی گلستان: 

1 

2 
3 

4 

5 

1 
2 

3 
4 5 

1 

2 

3 

4 
5 

6 


