
 

 

 :1401- 1402سال تحصیلی در   قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی مجردی 
با استفاده از  كه ثبتبا توجه به اين    گلستان و به صورت    سامانهنام براي استفاده از سراهاي دانشجويي در سال تحصيلي آتي 

 نماييم.  شود توجه دانشجويان عزيز را به نكات زير جلب مي مكانيزه انجام مي 

از سراي دانشجوتوانند ثبتكليه دانشجويان متقاضي سراهاي دانشجويي مجردي در سنوات مجاز مي  نمايند. نام و  يي استفاده 

 متقاضيان سراهاي دانشجويي متأهلين مانند سابق اقدام نمايند(.  

 نام عبارت است از:  مراحل ثبت

 )الف( تكميل فرم اطالعات خوابگاهي دانشجو، تكميل فرم درخواست خوابگاه،  

 )ب( ثبت مشخصات گروه و اعضاء، موافقت عضويت در گروه توسط اعضاء گروه،  

 ب اتاق توسط سرگروه.  )ج( انتخا 

 : ناممراحل ثبت
  مراحل بعدي ثبتنام بشرح زير است. 

   به كمك پردازش «اطالعات خوابگاهي دانشجو» از طري ق منوهاي  تكميل اطالعات خوابگاهي: •
 

 توجه به نكات زير ضروري است: 

 الزم است دانشجوي متقاضي كليه اطالعات خواسته شده را تكميل نمايد.  *

در صورتي كه محل سكونت و وضعيت تأهل اشتباه باشد قابل اصالح نبوده و الزم است دانشجو براي اصالح اين دو مورد به طور كتبي   *

 موضوع را به اداره آموزش اطالع دهد.  

در سمت راست و باالي جهت استفاده صحيح از اين پردازش توصيه اكيد ميشود كه قبل از تكميل اطالعات، با كليك كردن روي عالمت راهنما   *

 فرم،  راهنماي پردازش به دقت مطالعه شود.

به طور خالصه روند درست عمليات عبارت است از تكميل اطالعات خواسته شده، انتخاب گزينه «بله» در پاسخ به سوال «اطالعات فوق   *
 د شده.   مورد تائيد اينجانب ميباشد» و باالخره گزينه «اعمال تغييرات» براي ثبت اطالعات وار

 توجه شود كه بعد از انتخاب گزينه )بله( و سپس گزينه «اعمال تغييرات» امكان تغيير مجدد اطالعات ثبت شده وجود نخواهد داشت.  *

 به كمك پردازش «درخواست خوابگاه» از طريق منوهاي  تكميل فرم درخواست خوابگاه: •

 
به مدت ....» يكي ازگزينههاي «)يك ترم يا   ٨٩پاسخ به سوال «ترم اول سال   * پس از انجام مراحل مذكور الزم است دانشجوي متقاضي در

 دو ترم(» 

 و سپس گزينه «ميباشم» و در نهايت گزينه «اعمال تغييرات» را جهت ثبت نهايي درخواست خود انتخاب نمايد. 

ته باشد، پس از مشاهده پيغام مربوطه ميتواند با كليك كردن * در صورتي كه دانشجو بر اساس قوانين تعريف شده ، حق استفاده از خوابگاه را نداش

 روي راهنماي سمت چپ «مشاهده محدوديتهاي استفاده از خوابگاه» ، داليل مربوطه را مشاهده نمايد.  

 به كمك پردازش «درخواست گروهي خوابگاه» از طريق منوهاي ثبت مشخصات گروه و اعضاء توسط سرگروه: •
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 :1401- 1402سال تحصیلی در   قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی مجردی 
به صورت زير انجام خواهد  گلستان و به صورت مكانيزه    سامانهنام سراهاي دانشجويي در سال تحصيلي آتي با استفاده از  ثبت   

 . نماييدبه دقت مطالعه  را زير ، راهنماي نامثبتانجام قبل از لطفاً  جهت جلوگيري از هرگونه اشتباه. شد

 نام و از سراي دانشجويي استفاده نمايند. توانند ثبتكليه دانشجويان متقاضي سراهاي دانشجويي مجردي در سنوات مجاز مي  -1

 نام عبارت است از:   مراحل ثبت - 2

 . تكميل فرم درخواست خوابگاه سپس و اطالعات خوابگاهي دانشجو و تأييدالف( تكميل       

 .گروه ياعضاهر يک از موافقت عضويت در گروه توسط و سپس توسط سرگروه  ب( ثبت مشخصات گروه و اعضاء      

 . ج( انتخاب اتاق توسط سرگروه      
 

 :ناممراحل ثبت 
 مسیر زیر:از  «اطالعات خوابگاهي دانشجو»با عنوان  19280شماره به كمك پردازش : دانشجو تكميل اطالعات خوابگاهي  ❖

 اطالعات خوابگاهي دانشجـو  ←اطالعات و درخواستها  ←خوابگاه  ←دانشجويي  

 توجه به نكات زیر ضروري است: 

 الزم است دانشجوي متقاضي كلیه اطالعات خواسته شده را تكمیل نماید.   -

در صورتي كه محل سكونت و وضعیت تأهل اشتباه باشد قابل اصالح نبوده و الزم است دانشجو براي اصالح این دو مورد به طور كتبي موضوع   -

 آموزش اطالع دهد. كل را به اداره  

شود كه قبل از تكمیل اطالعات، با كلیك كردن روي عالمت راهنما در سمت راست و  پردازش توصیه اكید ميجهت استفاده صحیح از این    -

 . باالي فرم،  راهنماي پردازش به دقت مطالعه شود

وق مورد  اطالعات ف »ال  ؤدر پاسخ به س  « بله»به طور خالصه روند درست عملیات عبارت است از تكمیل اطالعات خواسته شده، انتخاب گزینه    -

 براي ثبت اطالعات وارد شده.    «اعمال تغییرات»و باالخره گزینه  « باشدتائید اینجانب مي

 .امكان تغییر مجدد اطالعات ثبت شده وجود نخواهد داشت « اعمال تغییرات»و سپس گزینه  «بله»توجه شود كه بعد از انتخاب گزینه  -

 مسیر زیر:از  «درخواست خوابگاهبا عنوان »  09192ه شمار به كمك پردازشتكميل فرم درخواست خوابگاه:  ❖

 درخواست خوابگاه  ←اطالعات و درخواستها  ←خوابگاه  ←دانشجويي  

  تحصیلي  ترم اول سال »ال  ؤدر پاسخ به سمقررات عمومي خوابگاه را تأیید و سپس  پس از انجام مراحل مذكور الزم است دانشجوي متقاضي    -

را جهت ثبت    «اعمال تغییرات»و در نهایت گزینه    «باشممي»و سپس گزینه  «  دو ترم یا     یك ترم»هاي  یكي ازگزینه  «به مدت ....  240-140

 نهایي درخواست خود انتخاب نماید.  

تواند با كلیك كردن  طه ميدر صورتي كه دانشجو بر اساس قوانین تعریف شده حق استفاده از خوابگاه را نداشته باشد، پس از مشاهده پیغام مربو  -

 . ، دالیل مربوطه را مشاهده نماید«هاي استفاده از خوابگاهمشاهده محدودیت»روي راهنماي سمت چپ 
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 )ادامه(  1401-1402نام سراهاى دانشجویی براى سال تحصیلی ثبت راهنمای 

 زیر:مسیر  از  «درخواست گروهي خوابگاهبا عنوان » 34019شماره پردازش به كمك   ثبت مشخصات گروه و اعضاء توسط سرگروه: ❖

 خوابگاهگروهي  درخواست  ←درخواست   ← درخواست گروهي / تكي خوابگاه  ←خوابگاه  ←دانشجويي  

گروه و    ي گانه ثبت مشخصات گروه، اعضاعملیات این مرحله فقط باید توسط سرگروه )نماینده گروه( انجام شود. همچنین عملیات سه  تذكر:

انجام شده و در هر مورد الزم است براي فعال شدن فرم    «پذیرش اعضاء»  و  «تعریف اولویتها»  ،«تعریف گروه»هاي  اولویت اتاق به كمك زیرفرم

چگونگي كار با هر فرم را    زیرشود كه با استفاده از راهنماي  مورد نظر، بر روي آیكون مربوط به هر زیرفرم كلیك نمایید. همچنین توصیه مي

 مطالعه نمایید.

   : گروه(تعریف گروه )زیرفرم تعریف 
كلیك كرده و سپس با كلیك كردن روي یكي از    «درخواستي   ظرفیت اتاق»در این زیرفرم در ابتدا روي راهنماي سمت چپ فیلدي با عنوان      

ید. توجه ی را جهت ثبت مشخصات گروه انتخاب نما  « اعمال تغییرات»نهایت گزینه    هاي ممكن، آن را انتخاب كرده و در سطرهاي معرف ظرفیت

شود. الزم است این شماره یادداشت  در باالي فرم شماره گروه ثبت شده ظاهر مي  « شماره گروه»شود كه پس از اعمال تغییرات در فیلدي، به نام  

 گروه قرار داده شود. ي شده و براي عملیات بعدي در اختیار اعضا

   :یرفرم پذیرش اعضاء(گروه )ز یثبت مشخصات اعضا 
  «شماره دانشجو»شماره دانشجویي عضو در فیلد  با كلیك بر روي »ایجاد«،  گروه الزم است    يیك از اعضا   پس از ورود به این زیر فرم به ازاي هر    

جهت ثبت عضویت انتخاب شود. توجه شود كه عضویت سرگروه قبالً و در مرحله تعریف  و سپس »ایجاد«    «تغییرات  بررسي »وارد شده و گزینه  

پذیر بوده و  ثبت شده است. همچنین حذف و اصالح اعضاء توسط سرگروه تا قبل از تأیید و قبول عضویت توسط هر عضو امكان  سامانهگروه در  

 نیست.  بعد از آن ممكن 

   و: تأیید و قبول عضویت توسط هر عض
در صورتي  . كدام عضویت خود را در گروه مذكور تأیید نمایند  گروه هر  ي گروه توسط سرگروه، الزم است اعضا يثبت اعضا  س از ثبت گروه وپ    

 روش كار براي تأیید عضویت هر عضو به شرح زیر است:     .یك از اعضاء انجام نشود، اختصاص اتاق انجام نخواهد شد كه  این عملیات توسط هر

 مسیر زیر: از طریق  «درخواست گروهي خوابگاه»ورود به پردازش  •

 درخواست گروهي خوابگاه ←درخواست   ← درخواست گروهي / تكي خوابگاه  ←خوابگاه  ←دانشجويي  

 اعضاء. پذیرش براي ورود به زیرفرم  «پذیرش اعضاء»كلیك روي آیكون   •

و یا انتخاب آن به كمك راهنماي    «شماره گروه»وارد كردن شماره گروه مورد نظر )كه توسط سرگروه به اعضاء داده شده( در فیلد   -

 در پایین فرم.  «جستجو»شماره گروه و سپس كلیك روي گزینه 

كننده نشان    سطرهاي آن نام ومشخصات عضو اقدام شود كه در یكي از  پس از انجام مراحل مذكور در پایین فرم یك جدول ظاهر مي -

شود كه مشخصات عضو قبالً توسط سرگروه در گروه مورد نظر ثبت شده  داده شده است. )این مشخصات به شرطي نمایش داده مي

 باشد.( 
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 )ادامه(  1401-1402نام سراهاى دانشجویی براى سال تحصیلی ثبت راهنمای 

  « خیر»كلیك كرده و در اثر این اقدام    « خیر»روي كلمه    «وضعیت پذیرش»عضو اقدام كننده در جدول پایین فرم تحت ستون    بعد در مرحله   •

 گردد.  تبدیل شده و عضویت اقدام كننده در گروه به صورت قطعي تأیید مي «بله»به 

 : تعریف اولویتها )زیرفرم تعریف اولویتها( 
به كمك راهنماي آن انتخاب شده و سپس    «شماره خوابگاه»مقدار فیلد  با كلیك بر روي »ایجاد اولویت جدید«،  پس از ورود به این زیرفرم      

براي ثبت موقت اتاق   «ایجاد »در نهایت گزینه « و تغییرات  سپس گزینه »بررسيگردد و به كمك راهنماي آن انتخاب مي نیز « شماره اتاق» عدد 

هاي خالي موجود و تعریف شده در یك سراي  صرفاً بر اساس اتاق  گردد. عملیات انتخاب اولویت اتاق در حال حاضردرخواستي فعال اعمال مي

 . دانشجویي است

 

 توجه شود.اداره سراهاي دانشجویي  52شماره  به اطالعیه لطفاً  تذکر:


