
 

استفاده  خوابگا دانشجویان      متقاضی  که  کوچکاتاقاز  هی  تحصیلی    اولنیمسال  در    های    1401-1402سال 

فرم درخواست خود را از طریق منوی پیشخوان خدمت    27/03/1401تا    18/03/1401هستند، الزم است از تاریخ  

  تکمیل و درخواست خود را ثبت نمایند. ،  «(درخواست اتاق کوچک)با انتخاب نوع درخواست »  سامانه گلستان

 شرایط و نحوه امتیازبندی متقاضیان به شرح زیر آمده است.
 

 : الزمشرایط 

 غيربومي باشد.  و روزانهدانشجو باید پذیرفته شده دانشگاه در دوره  -
 داراي سنوات مجاز تحصيلي باشد. دانشجو باید  -

 خواهد بود. نفره 1دکترا به صورت دانشجویان نفره و   2ارشد به صورت  يو کارشناس يکارشناساسکان دانشجویان  -

 باشد. ترم مي 3سنوات استفاده از اتاق کوچك در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد حداکثر  -

 . باشند رساله/نامهبایست در مرحله پژوهش و نگارش پایاندانشجویان تحصيالت تکميلي متقاضي، مي -

 شود. ، بررسي ميو از طریق فراخوان اداره سراهاي دانشجویي نيمسال تحصيليها در هر درخواست -

 متقاضي نبایستي داراي حکم کميته انضباطي و حتي گزارش مربوط به نقض مقررات عمومي و اخالقي خوابگاه باشد.  -
 

 نحوه امتيازدهي:
                                         دانشگاه مشاوره و بهداشتيد مرکز  أی دانشجوي داراي مشکالت و شرایط خاص با ت -
                                              مراجع ذیصالح يد  أیا تعلمي جهاني ب المپياد دانشجویان داراي رتبه -
 دکتري بدون آزمون مقطع پذیرفته شده  -
 مقطع دکتري  -
   19مقطع دکتري با معدل کل باالي  -

 مقطع کارشناسي ارشد  -
 5/18مقطع کارشناسي ارشد با معدل کل باالي  -

 پذیرفته شده کارشناسي ارشد بدون آزمون   -
 5/17مقطع کارشناسي با معدل کل  باالي   -
 5/17تا   5/16مقطع کارشناسي با معدل کل  -

 یيد دانشگاه أقاطع با تدانشجویان داراي رتبه المپياد علمي کشوري در تمامي م  -
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 .مخیر خواهد بود شجویانندا در انتخاببنابر صالحدید ها اداره خوابگاهب شده، س* در صورت یکسان بودن امتیازات ک
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