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مراحلی که بایستی  توسط دانشجو انجام پذیرد:
د: 1- پرداخت بدهى ترم هاى گذشته -  ثبت نام افرادي که بدهی اجاره بهاي خوابگاه دارند، منوط به پرداخت کامل بدهی خواهد بود که باید از طریق سامانه دانشجویی گلستان پرداخت شو

ن: روش پرداخت الکترونیکی اجاره بهاي خوابگاه از طریق سامانه گلستا
ه منوي خوابگاه --> پرداخت و تسویه حساب--> پرداخت بابت خوابگا

ضمنا از پرداخت الکترونیکى در بازه زمانى 23 الى  1 بامداد خوددارى نمائید . 

2- تکمیل اطالعات خوابگاهى دانشجو

3- درخواست خوابگاه براى ترم 4011

.
نهایی شدن انتخاب گروهی اتاق منوط به تایید مسوول خوابگاه می باشد

دانشجویانی که قادر به انتخاب هم اتاقی نبوده اند بایستی گروه یک نفره تشکیل دهند.و انتخاب اتاق و هم اتاقى به عهده سرپرستى مى 
باشد 

دانشجویان متقاضى واجد شرایط باید در سیستم خوابگاه گلستان تشکیل.  گروه داده و اتاق مورد نظر خود را انتخاب نمایند در غیر 
اینصورت سرپرستى خوابگاه نسبت به تکمیل کردن گروه اختصاص خوابگاه و اتاق اقدام خواهد کرد.

شهریور(

تا تحویل اتاق در سیستم گلستان دانشگاه خوارزمى
 
مراحل درخواست خوابگاه 

ه 4- درخواست گروهى خوابگا
وه          الف-انتخاب سرگر
          ب - پذیرش  اعضا

ق             ج- انتخاب اولویت خوابگاه و اتا

http://bp.swf.ir/
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: راهنماي تصویري مراحلی که بایستی  توسط دانشجو انجام پذیرد

مرحله اول : پرداخت بدهى ترم هاى گذشته 
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مرحلھ دوم :تکمیل اطالعات خوابگاھی
(چنانچھ قبال اطالعات خوابگاھی خود را تکمیل کردید نیازی بھ تکمیل مجدد نیست ) 
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5- در صورت عدم پرداخت هزینه خوابگاه ترمهاى گذشته  و عدم تایید 

پذیر نیست.مدیریت، ثبت درخواست خوابگاه امکان

گزینه می باشم را انتخاب نمایید. -6

روی اعمال تغییرات کلیک نمایید. -7

توجه: همه دانشجویان متقاضى خوابگاه باید درخواست خوابگاه را تکمیل نمایند .
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تذکر مهم: همه دانشجویان بایستی در انتخاب هم اتاقی شرکت کنند حتی دانشجویانی که قادر به انتخاب هماتاقی هم نیستند، درخواست گروهی انجام دهند و گروه 1 نفره تشکیل دهند.

خوابگاه را شروع نمایید.گروهی  عملیات درخواستاز طریق این مسیر می توانید  -1

مرحلھ چھارم: درخواست گروھی خوابگاه 
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1- وارد کردن شماره دانشجویی نماینده گروه

درخواست خوابگاه خود را به صورت جداگانه ثبت کرده قبال الزم بذکر است که تمام اعضای گروه یک اتاق بایستی 

نمایند. همچنین تمام اعضای  انتخاب اتاق و پر شدن اتاق ها، با کسانی است که زودتر اقدامکه اولویت در باشند.

گروه یک اتاق بایستی تا مرحله سوم را انجام داده باشند

2- .کلیک روي کلید جستجو-

 2 1مراحل درخواست گروهی اتاق

عالمت سوال ظرفیت اتاقکلیک روی آیکون -3
تعداد اعضا گروه را وارد کنید..-4

5-کلیک روي کلید بررسی تغییرات  و سپس اعمال تغییرات

برای ثبت سایر اعضا گروه، گزینه -6

پذیرش اعضا را انتخاب کنید.

3 

انتخاب اتاق روی گزینه تعریف برای 

کنید.اولویت هاکلیک 
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را وارد کنید و برای ثبت هر یک از اعضای گروه، شماره دانشجویی هم اتاقی خود -7

ی ارسال دعوتنامه برای هر یک از اعضای این ثبت به منزله کلید اعمال تغییرات را بزنید.

گروه است که الزم است در مراحل بعد توسط اعضا تایید شود.
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اتاقی ثبت شده است.کنید اولین همهمانطور که مشاهده می -8

تک اعضای یک اتاق از طریق پورتال شخصی خود، به الزم است که تک :تذکر مهم

بخش پذیرش اعضا وارد شوند و وضعیت پذیرش خود -منوی درخواست گروهی خوابگاه

تبدیل کنند. بلیبه  خیررا با کلیک روی کلمه خیر،  از حالت 
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روی گزینه ایجاد اولویت جدید کلیک کنید. -11

در صورتی که تعداد اعضای گروه به ظرفیت اتاق نرسد، تا مرحله تشکیل گروه را تذکر مهم: 

اتاق  انجام داده و قادر به انتخاب اتاق نخواهید بود. در این صورت تکمیل ظرفیت و انتخاب

توسط سرپرست خوابگاه انجام خواهد شد.

روی گزینه تعریف اولویت کلیک کنید. -9

.



11

روی آیکون عالمت سوال شماره خوابگاه، کلیک کنید. -11



12

روی نام خوابگاه مورد نظر، کلیک کنید. -12
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کلیک کنید.روی آیکون عالمت سوال شماره اتاق،  -13
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روی شماره اتاق مورد نظر، کلیک کنید. -14
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کلید بررسی تغییرات را بزنید و در صورتی که خطایی -15

ظاهر نشد، کلید ایجاد را بزنید.




