
 « 98سال  در ایام تابستانو خوابگاه  انیتابست ترم شیوه نامه استفاده از» 

 باشند تعلق گیرد: صرفاً به دانشجویانی که دارای شرایط ذیل می در ایام تابستانخوابگاه استفاده از  مقرر گردید 11/4/1398با توجه به جلسه مورخ 

 شرایط متقاضیان:  الف( 
 مند شوند: توانند از تسهیالت خوابگاهی بهرهذیل میمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با شرایط  دانشجویان .1

 . در سامانه گلستان اخذ نموده باشند 97-98پایان نامه یا رساله را در نیمسال دوم واحد  1-1

 . دفاع نمایند 98خود را در شهریور ماه رساله  یاپایان نامه  2-1

 مند شوند:توانند از تسهیالت خوابگاهی بهرهاسی با شرایط ذیل میدانشجویان مقطع کارشن .2
شتان  دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت اخذ ترم تابستانی و ارائه برگه انتخاب واحد رسمی از دانشگاه دیگر به آموزش دانشگاه و ثبت  درو  ای 1-2

 توانند از خوابگاه استفاده نمایند.در سامانه گلستان می
 98و به تائید مراجع ذیربط نیاز به ارائته پتروژه در شتهریور     اندانتخاب کرده 97-98در نیمسال دوم  را کارشناسی دانشجویانی که در  پروژه نهایی 2-2

 دارند. 
کتاه   نیمستال   یتک  مجتاز دانشتجو  و سنوات رفاهی  شده محاسبه کامل سنوات رفاهی یک نیمسال به عنوان در ایام تابستاناز خوابگاه  استفاده ب( 

 خواهد یاف .  

 باشد. کرج امکان پذیر می فقط در و پسران های دختراندانشجویان در خوابگاه اسکان ج( 

 د( فرآیند ثبت نام خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری:

 -4 ←اخذ تائید مدیر گرروه  -3←اخذ امضاء استاد راهنما -2← در ایام تابستانخوابگاه درخواست  1تکمیل فرم شماره -1

تحویل  -7←ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجو در سامانه گلستان  -6 ←آموزش کل  -5←اخذ تائید آموزش دانشکده 

 معرفی به خوابگاه کرج  -9 ←بررسی و احراز شرایط  -8 ←به مدیریت خوابگاه  1فرم شماره 

 

 : دارای واحد تابستانی فرآیند ثبت نام خوابگاه دانشجویان کارشناسی (ه

ثبت  -4←اخذ امضای آموزش کل  -3←اخذ امضاء آموزش دانشکده  -2← در ایام تابستانخوابگاه  2تکمیل فرم شماره -1

بررسی و احراز  -6←خوابگاه  مدیریتبه  2تحویل فرم شماره  -5 ←درخواست خوابگاه توسط دانشجو در سامانه گلستان 

 معرفی به خوابگاه کرج  -7←شرایط توسط مدیریت خوابگاهها 
 

 و( فرآیند ثبت نام خوابگاه دانشجویان کارشناسی دارای پروژه نهایی: 
اخذ امضای آموزش  -3←اخذ تائید استاد درس و مدیر گروه-2 ← در ایام تابستانخوابگاه  3تکمیل فرم شماره -1

 -6←خوابگاه  مدیریتبه  3تحویل فرم شماره  -5 ←ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجو در سامانه گلستان  -4←کل 

  معرفی به خوابگاه کرج -7←بررسی و احراز شرایط توسط مدیریت خوابگاهها 
 ها: یادآوری

 صبح خواهد بود. 10ساع   16/6/1398تخلیه خوابگاه توسط دانشجو روز شنبه  (ز
 باشند. های گذشته با تسویه کامل مجاز به درخواس  ارائه خوابگاه تابستانی با شرایط فوق میبدهکاران خوابگاه در ترم (ح

 باشد. الزم به ذکر اس  با توجه به تعطیلی اداره تغذیه در ایام تابستان ارائه خدمات تغذیه در خوابگاه امکان پذیر نمی (ط

 ای در ایام تابستان همکاری دانشجویان در این خصوص الزامی اس . نظر به ضرورت تعمیرات دوره (ی

 گردد. ممنوع و در صورت تخلف مجوز اسکان دانشجو لغو می در ایام تابستانحضور میهمان در خوابگاه  (ک

 باشد و قابل تمدید نیس . می 19/4/1398تا  16/4/1398از مورخ  تابستانی و استفاده از خوابگاهزمان ثب  نام  (ل

 در صورت انصراف و عدم اسکان دانشجویان پس از ثب  نام در سای  خوابگاه هزینه واریز شده مسترد نخواهد شد.  (م

 باشد. رعای  قوانین ورود و خروج به خوابگاه طبق روال قبلی می (ن

 . گیردمیاسکان دانشجو پس از فرآیندهای فوق صورت  (س
 

 .به مسئولین خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند 15/4/98از مورخ  3و 2  ،1 های برای دریافت فرم شماره تذکر مهم: دانشجویان     ҉


