
 

 95-96در سال تحصیلی  (.Ph.Dویژه دانشجویان روزانه جدید الورود مقطع دکتری تخصصی )

 

 نکات مهم:
 باشد.، مسوولیت بر عهده دانشجو می1در صورت عدم درخواست در سیستم گلستان و عدم تحویل فرم شماره  -1

 تحصیلی خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد.  نیمسال 4، فقط 95ورودی  روزانهبه دانشجویان دکتری  -2

توانند از اتاق مهمان خوابگاه شهید رحیمی )برادران( و خوابگاه در طول هفته مییک یا دو شب دانشجویان ترددی جهت اقامت  -3

 )خواهران( استفاده نمایند. 3کوثر 
 ...... در سایت دانشگاه به نشانی های مربوط و نحوه واریز وهزینههای مربوط به رزرو خوابگاه، کلیه اطالعیه -4

http://www.uma.ac.ir  باشد.های دانشجویی قابل مشاهده میحوزه معاونت دانشجویی، بخش اطالعیه 

 انجام خواهد شد سیستم دانشجویی گلستانانجام کلیه امور خوابگاههای دانشجویی از طریق  95از نیسمال دوم  -5

صورت خواهد  http://bp.swf.irاز طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان  95پرداخت هزینه خوابگاه دولتی در نیمسال اول  -6
 موجود است.  http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdfراهنمای پرداخت درسایت دانشگاه به آدرس:  گرفت.

متقاضیان به مسئول مربوط مراجعه یان شبانه، انتقالی و مهمان در صورت امکان خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد. به دانشجو  -7
 نمایند.

1395شهریور 29الی 24

(بصورت غیرحضوری)ثبت نام اولیه و درخواست خوابگاه از طریق سیستم آموزشی گلستان :  مرحله اول

1395شهریور 29الی 24

و ثبت نام اطالعات فردی و تحصیلی از http://bp.swf.irمراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس : مرحله دوم
قسمت تشکیل پرونده

1395شهریور 29
تحویل فرم شماره یک  و مدارک درخواستی به اداره خوابگاه  :مرحله سوم 

آقای جعفری، ساختمان سبالن: خانم پیرزاده، مجتمع خوابگاهی کوثر و برادران: محل مراجعه خواهران

1395شهریور 30

راهنمای )و پرداخت اجاره بهای خوابگاه http://bp.swf.irمراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس : مرحله چهارم
(موجود است http://www.uma.ac.ir/files/student/pardakht.pdf: پرداخت در سایت دانشگاه به آدرس

1395مهر ماه 4الی 2
تحویل پرینت  پرداخت به مسئول مربوط و دریافت معرفی خوابگاه

آقای جعفری، ساختمان سبالن: خانم پیرزاده، مجتمع خوابگاهی کوثر و برادران: محل مراجعه خواهران

ق اردبیلیمراحل ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه محق  

 

 باسمه تعالی

 مدیریت دانشجویی

http://bp.swf.ir/

