
 معاونت دانشجویی دانشگاه

 تعالیسمهاب مدیریت امور دانشجویی
 

 1401-1402تحصیلی سال لاوّ سالنیم براینام خوابگاه ثبت اطالعیۀ

با مراجعه  15/05/1401 تاریخ تا، 1401-1402تحصیلی سالل اوّسال استفاده از خوابگاه در نیم انضمن آرزوی سالمتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، متقاضی

خوابگاه مطابق و رزرو نام نسبت به ثبت( لینک راهنماطبق راهنمای درخواست خوابگاه ) (http://golestan.uma.ac.ir) گلستان دانشجوییسیستم به 

 اقدام نمایند. ای زیربنده

 : خواهرانالف( 

ثبت  1400 ورودیی روزانه مقطع کارشناسی دوره، ثبت درخواست خوابگاه پردیس 1399و  1398های ورودیی روزانه مقطع کارشناسی دوره -

 .درخواست خوابگاه دولتی

 .ثبت درخواست خوابگاه دولتی 1400ی روزانه ورودی دورهارشد مقطع کارشناسی  -

 .ثبت درخواست خوابگاه دولتی سال تحصیلی(نیم 8) دارای سنوات تحصیلی مجازهای روزانه و شبانه کتری تخصصی دورهد مقطع -

 در صورت امکان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد، لذا این دانشجویان نسبتو ماقبل  1397های ، ورودیتوجه: به دانشجویان شبانه

 نمایند.اقدام  خودگردانخوابگاه به ثبت درخواست 

 :برادرانب( 

 .ثبت درخواست خوابگاه دولتی 1398 مقطع کارشناسی دوره روزانه ورودی -

 .ثبت درخواست خوابگاه دولتی 1400ی روزانه ورودی مقطع کارشناسی ارشد دوره -

 .ت خوابگاه دولتیثبت درخواس سال تحصیلی(نیم 8) دارای سنوات تحصیلی مجازهای روزانه و شبانه دکتری تخصصی دوره مقطع -

در  و ماقبل 1397های ، ورودیدانشجویان شبانه، 1400و  1399های روزانه ورودی یتوجه: به دانشجویان مقطع کارشناسی دوره

 خودگردان اقدام نمایند.خوابگاه درخواست  صورت امکان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد، لذا این دانشجویان نسبت به ثبت

 پ( دانشجویان شاهد و ایثارگر: 
در صورت ( و پدر رزمنده درصد به باال 25 جانباز رادر و خواهر شهید، فرزند آزاده وروزانه )دانشجویان جانباز، فرزند شهید، ب یدانشجویان شاهد و ایثارگر دوره -

 .گلستان الزامی استایثارگری در سیستم دانشجویی مدارک ثبت . ایندم نماقدا دولتی درخواست خوابگاه توانند نسبت به ثبتمی تحصیلی مجاز، داشتن سنوات

 ت( دانشجویان دارای شرایط خاص:
بهزیستی، دارای بیماری ، تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی)ره(باشند ولی دارای شرایط خاص )دانشجویانی که واجد شرایط نمی دولتی درخواست خوابگاه -

 بررسی خواهد شد. ،ام مهلت مقررخاص و ...( هستند، پس از اتم

 نکات مهم:
 قرار ندهند. دیگرانرا در اختیار  خود گلستاندانشجویی با توجه به مشکالت به وجود آمده، دانشجویان نام کاربری و رمز ورود سیستم  -

مقدور  خوابگاه صورت امکان رزرو. در غیر اینسویه نمایندباید بدهی خود را ت ،باشندبدهکار می ،خوابگاههای قبلی سالنیمبهاء دانشجویانی که از بابت اجاره -
 نخواهد بود.

یید آن، اسکان در سیستم، انتخاب اتاق، گروه و تأیید مدیریت باشد و پس از بررسی و تأبگاه نمیاسکان قطعی در خوا یثبت درخواست خوابگاه به منزله -
 متقاضی قطعی خواهد شد.

توانند نسبت به انتخاب میریال  000/000/20پرداخت پس از ثبت درخواست خوابگاه، تأیید مدیریت و واریز پیش ،گردانمتقاضیان استفاده از خوابگاه خود -

( به هنگاه تحویل خوابگاه به صورت الکترونیکی ریال 000/000/30برآورد احتمالی ضمناً مابقی هزینۀ خوابگاه )بندی اقدام نمایند. اتاق و گروه

 دریافت خواهد شد.

تماس حاصل  04531505358 اُجارودیآقای مهندس کارشناس سیستم دانشجویی گلستان جناب  توانید بادر صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می -

 نمایید.

 

http://golestan.uma.ac.ir/
https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/Rkhabgah.pdf

