
 

از الزم است  رساند،  می   1401-1402تحصیلی    سالمتقاضی سکونت در سراهای دانشجویی مجردی در    به اطالع کلیه دانشجویان   

با مراجعه به سامانه گلستان و    1401شهریورماه    5بیست و چهار روز شنبه  تا ساعت    مردادماه   12  چهارشنبهروز    صبح  هشتساعت  

 و تعیین وضعیت سکونت خود اقدام نمایند.  اتاقی تکمیل فرم انتخاب هممطالعه دقیق راهنما، نسبت به 

 تذکرات مهم: 
 پذیر نیست. بوده و ترکیب افراد با مقاطع مختلف امکان نام اسکان صرفاً بر اساس مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ثبت -

های خالی تعریف شده از طریق سامانه گلستان، اتاق خود را انتخاب نمایند. بدیهی توانند بر اساس اتاق نام اسکان صرفاً می دانشجویان جهت ثبت -

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

ورودی سال  دانشجویان   - کارشناسی  قبل  1400دختر مقطع  ما  از طریق  و  گلستان ، الزم است  با عنوان    پیشخوان خدمت سامانه  مربوطه  فرم 

پردازش  نام در سامانه گلستان به ترتیب به  جهت انجام ثبت  دانشجویانسایر  « را تکمیل و درخواست خود را ارسال نمایند. درخواست اسکان»

(  درخواست گروهی خوابگاه)  19340پردازش  ( و در نهایت به  درخواست خوابگاه)  19290پردازش  (، سپس  اطالعات خوابگاهی دانشجو)  19280

  شود قبل از استفاده از هر پردازش، راهنمای مربوطه به دقت مطالعه شود. جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه، توصیه اکید می  مراجعه نمایند. 

گلپایگاندانشجویان   فنی مهندسی  اطالعیه الزم است    دانشکده  اساس  نمایندبر  اقدام  این دانشکده  و  و در صورت    های  ،  فرم ارسال  تکمیل 

 . داسکان ایشان حذف خواهد ش درخواست

نیمسال    هرحداکثر تا پایان    خوابگاهبهای  نشجویی نسبت به پرداخت اجاره اداره سراهای دا  51دانشجویان عزیز بایستی مطابق اطالعیه شماره   -

های مصوب، دانشجو اولویت اسکان در نیمسال بعدی بها در موعد مقرر؛ ضمن اعمال جریمه اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت اجاره   تحصیلی

 را نخواهد داشت. 

انجام    1401- 1402  ن وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی در نیمسال اول تحصیلیها در شهریورماه و پس از مشخص شدانتساب قطعی اتاق  -

 . گردندهای دارای ترکیب و ظرفیت ناقص، حذف می خواهد شد و در زمان انتساب قطعی، اتاق 

و   - اساسی  تعمیرات  انجام  علت  اتاق به  در  اسکان  فضا، ظرفیت  کمبود  تعیین  های  های خوابگاه مشکل  متقاضیان  تعداد  با  متناسب  دانشجویی 

 شود. می

حذف به هیچ وجه قابل  ءبهاپس از این تاریخ، هزینه اجاره باشد. تحصیلی می اول مهلت انصراف از دریافت اتاق، دو هفته از آغاز رسمی نیمسال  -

بوداسترداد  یا   اتاق    . نخواهد  نسبسایر اعضای  و تکمیل  الزم است  به معرفی جایگزین  اتاق  ت  نمایند در  ک هفته  یظرف مدت  ظرفیت  اقدام 

 سرپرست خوابگاه انجام خواهد شد. ظرفیت توسط   غیراینصورت تکمیل

بوده و درخواست اسکان    9و    5،  9ارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب  سنوات مجاز استفاده از سراهای دانشجویی برای دانشجویان ک -

قابل بررسی خواهد  مطابق مقررات  پس از اسکان سایر دانشجویان و در صورت وجود ظرفیت،  دانشجویان دارای سنوات باالتر از سنوات قید شده،  

الزم است  جهت تعیین وضعیت سکونت خود  ،  ایشان »مشغول به تحصیل« نیستو سایر دانشجویانی که وضعیت آموزشی  این دانشجویان  بود.  

 اداره سراهای دانشجویی مراجعه نمایند. به  حضوری صورت به  تحصیلیاول نیمسال یک هفته پس از شروع  

 

 دانشجویان متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی مجردی قابل توجه کلیه 
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