
 بسمه تعالی
 

 سراهای دانشجوییاداره  4 شماره طالعیها

 متقاضیان سرای دانشجویی الغدیر و صدرا

توانند جهت تكمیل فرم انتخاب هم اتاقی برای سال می در سنوات مجاز به اطالع می رساند کلیه دانشجویان متقاضی سكونت در سراهای دانشجویی مجردی

به سامانه گلستان، منوی خوابگاه مراجعه و با توجه به گزینه راهنما و مطالعه  30/5/98مورخ  24صبح لغایت ساعت  8ساعت  22/4/98 از تاریخ  98-99تحصیلی

 اقدام نمایند. 98-99دقیق آن نسبت به تعیین وضعیت سكونت خود در سال تحصیلی 

  باشد.ترم می 8و  4،  8سنوات مجاز استفاده از سراهای دانشجویی جهت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب 

  بدیهی  اتاق نمایند. اخذاقدام به  توانند( می9و  5، 9دانشجویانی که در نیمسال اضافه بر سنوات مجاز قید شده در بند باال قرار دارند )به ترتیب نیمسال

 گردند.هزینه اسكان دانشجویان سنواتی می مشمول ،1398سال  نیمسال دوم برای اسكان ین دانشجویان در صورت تقاضاایاست که 

  ،توانند اقدام به ثبت نام نمایند.میدکتری مقطع و همچنین دانشجویان نوبت دوم  دانشجویان روزانه غیربومی کلیهدر مرحله اول 

 بایستی جهت تعیین تكلیف وضعیت سكونت  ،های مازاددر ترمعمومی اخذ اتاق  واجد شرایط دانشجویان و درخواست اسكاندانشجویان های سایر درخواست

 باشد.قابل بررسی می، به شرط وجود ظرفیت و ن جدیدپس از اسكان دانشجویاخود به اداره سراهای دانشجویی مراجعه نمایند. 

باشند، از ثبت نام جداً خودداری نمایند. درصورت قطعی شدن بالتكلیف می 98-99دانشجویانی که به هر دلیل از نظر وضعیت آموزشی در سال تحصیلی تذکر:

  بینی شده است.وضعیت آموزشی ایشان، ظرفیت اسكان پیش

 كارشناسي مقطع

 )روزانه(

 كارشناسي ارشد

 )روزانه(

 * دكتری

 )روزانه و نوبت دوم( 

 97 96 95 94 97 و 96 97 96 95 94 سال ورود

 5 4 4 4 5  13 و 11 11 و 3 3 4 شماره سرای دانشجویي

 نفره 4 نفره 3 نفره 4 نفره 4 ظرفيت اتاق
 

توانند صرفاً با حضور در اداره سرای دانشجویی درخواست خود را ارایه نمایند.نفره(، می 4)اتاق  هستند 5که متقاضی اسكان در سرای دانشجویی  97دانشجویان دکتری ورودی پیش از تذکر: *   

 ■                                                                                                                                                                  : شرایط اسكان
 باشد.پذیر نمیو ترکیب افراد با مقاطع مختلف امكانو دکترا بوده  ثبت نام اسكان صرفاً براساس مقاطع تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد 

 را انتخاب نمایند. بدیهی است اولویت های خالی تعریف شده از طریق سیستم گلستان اتاق خود دانشجویان جهت ثبت نام اسكان صرفاً می توانند بر اساس اتاق

 انتخاب صرفاً بر اساس تسویه حساب سنوات قبل و انتساب توسط اداره سراهای دانشجویی انجام می گیرد.

 توسط اداره سراهای دانشجویی انجام می  98-99ها در شهریورماه و پس از مشخص شدن وضعیت تحصیلی دانشجویان در سال تحصیلیانتساب قطعی اتاق

 گردد. گیرد، الزم به ذکر است در زمان انتساب قطعی،  اتاق دارای ترکیب ناقص حذف می

  نسبت به پرداخت اجاره  ،30/7/98( تا تاریخ 19050)پردازش خوابگاه درگاه پرداخت الكترونیكی بابت به با مراجعه دانشجویان عزیز بایستی : 1تذکر

 اقدام نمایند. 1398 نسبت به پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم ،31/1/99تا تاریخ و  1398 بهای نیمسال اول

 های مصوب، ضمن اعمال جریمه پس از آن در مرحله بعد و شدهچنانچه در موعد مقرر اجاره بهای سرای دانشجویی واریز نشود تخفیف حذف  :2تذکر

 نیمسال بعدی را از دست خواهد داد.دانشجو اولویت اسكان در 

 روز از این تاریخ به هردلیل از درخواست سكونت  15باشد، چنانچه دانشجو پس از مهلت انصراف از دریافت اتاق دو هفته از آغاز رسمی نیمسال تحصیلی می

 باشد.خود منصرف شود، هزینه اجاره بهاء قابل استرداد نمی

  19290سپس به پردازش شماره  ،(اطالعات خوابگاهی دانشجوعنوان  با) 19280نام در سیستم گلستان می توانند به پردازشدانشجویان گرامی جهت انجام ثبت 

 ( مراجعه نمایند.درخواست گروهی خوابگاهعنوان  )با 19340و در نهایت به پردازش شماره   ( درخواست خوابگاهعنوان  با)

 مورد درخواست خود مراجعه نمایند.نام به مسئول سرای دانشجویی ثبت در فرایند هرگونه اشكال و ابهام توانند برای رفعدانشجویان می 
 11/4/1398     -     سراهای دانشجوییی اداره

 

98-99 سراهای دانشجویی در سال تحصیلینام ثبتاطالعیه                                اداره کل امور دانشجویی   


