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بسمه تعالی

به اطالع دانشجویان دوره الکترونیکی متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات می رساند ،جهت ارائه درخواست اسکان در خوابگاه در
ایام امتحانات ( 97 /10 /13لغایت  )97 /10/27الزم است درخواست های اسکان خود را از مورخ  97/10/5به بشرح زیر ارائه نمایند.
 .1ثبت و ارسال درخواست از طریق سیستم جامع گلستان به ترتیب زیر؛
دانشجویی  خوابگاه  مهمان خوابگاه  درخواست مهمان  درخواست مهمانی در خوابگاه توسط دانشجوی جاری
 .2بررسی درخواستها توسط امور خوابگاه ها
 .3در صورت وجود ظرفیت و امکان اسکان موقت دانشجو مراتب از طریق سیستم جامع گلستان (همین پردازش) به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
 .4دانشجویان متقاضی در صورت تایید درخواست توسط مدیریت نسبت به پرداخت اجاره بهاء از طریق درگاه بانکی مندرج شده در قسمت هزینه
اقامت در سیستم جامع گلستان اقدام نمایند.
 .5مراجعه دانشجو در ساعات اداری و تاریخ معین با به همراه داشتن کارت دانشجویی برای دریافت مجوز سکونت موقت به سرپرستی خوابگاههای
کوی خواهران و برادران ،درصورت مراجعه در ساعات غیر اداری با ارائه کارت شناسایی معتبر و شماره درخواست تایید شده به شیفت های شب

مراجعت و اسکان یابند تا سپس در ساعات اداری برای دریافت مجوز اقدام نمایند.
نکات مهم :
 -1بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی ،قبل از تایید درخواست از مراجعه حضوری و واریز وجه خودداری نمایند.
 -2محل اسکان موقت دانشجویان دختر سالن میهمان خوابگاه کوی خواهران واقع در ضلع شمال شرقی دانشگاه و محل اسکان موقت دانشجویان پسر در سالن میهمان خوابگاه کوی برادران واقع در ضلع

شمال غربی دانشگاه می باشد لذا در هنگام ارائه درخواست از درج خوابگاه و شماره اتاق جدا" خودداری نمایند.
 -3در صورت تایید درخواست اسکان و صدور مجوز ،دانشجو ملزم به رعایت کلیه مقررات خوابگاه ها در بازه زمانی اسکان می باشد.
 -4برای ثبت درخواست اقامت یک روز ،تاریخ شروع و پایان باید یکسان باشد و یا در صورت اقامت دو روزه ،تاریخ پایان میبایست روز بعد از شروع ثبت گردد.

 -5در هنگام ارائه درخواست در بخش انتخاب ترم تحصیلی مورد نظر حتما" نیمسال اول  )3971( 1397-98انتخاب شود.
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