«بسمه تعالی»
به اطالع کلیه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه دولتی میرساند ،مراحل ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی  69-69به
شرح ذیل میباشد:
 -1تسویه حساب کامل بدهی خوابگاه (سنوات گذشته).
 -2مطالعه دقیق شرایط و اولویتهای واگذاری خوابگاه بویژه ماده  3و ( 4لینک آئین نامه).
تبصره :در صورت وجود ظرفیت مازاد ،دانشجویان شبانه میتوانند پس از تاریخ  1369/3/11به سامانه معاونت دانشجویی
مراجعه نمایند.
 -3ثبتنام و درخواست خوابگاه از طریق سامانه معاونت دانشجویی به آدرس  stu.umz.ac.irبر اساس زمانبندی جدول ذیل
می باشد.
 -4ارائه مدارک الزم ( مربوط به دانشجویان موارد خاص مطابق تبصره  1ماده  4آئین نامه) به اداره امور خوابگاهها حداکثر تا
تاریخ . 1369/2/22
 -9زمان نهایی اعالم نتایج درخواستها  1369/3/11از طریق سامانه معاونت دانشجویی خواهد بود.
 -9انتخاب اتاق و پرداخت اجاره بهای خوابگاه از تاریخ  1369/9/1لغایت  1369/9/19از طریق همین سامانه انجام خواهد
پذیرفت.
 -7دانشجویانی که درخواست اسکان آنها مورد پذیرش قرار گیرد ،الزم است حداکثر تا تاریخ  1369/9/19شهریه خوابگاه (که
مبلغ آن متعاقبا از طریق سامانه معاونت دانشجویی اعالم خواهد شد) را منحصراً به حساب شماره  692183239نزد بانک
تجارت شعبه مرکزی ،پرداخت نمایند.
 -8تاکید می گردد دانشجویان محترم پس از قطعی شدن نیاز به اسکان ،نسبت به انتخاب اتاق و واریز شهریه اقدام نمایند .در غیر
این صورت خوابگاه به افراد دیگر واگذار خواهد شد.
 -6پرداخت و واریز ودیعه خوابگاه در زمانبندی انتخاب اتاق و واریز شهریه از تاریخ  1369/9/1لغایت  1369/9/19به شماره
حساب  692183239نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بابلسر به مبلغ  611،111لایر برای مقاطع کارشناسی و دکتری و
 911،111لایر برای مقطع کارشناسی ارشد صورت میپذیرد.

سال ورودی

تاریخ ثبت نام

ورودی  61و 62

 11لغایت  13اردیبهشت

ورودی 63

 14لغایت  19اردیبهشت

ورودی 64

 17لغایت  16اردیبهشت

ثبت نام با تاخیر

 21لغایت  24اردیبهشت

مالحظات مهم:
الف -بازه زمانی فوق به هیچوجه قابل تمدید نمیباشد ،لذا تاکید میگردد همه دانشجویان محترم در موعد مقرر نسبت به ثبتنام و
انتخابات اتاق در سایت اقدام نمایند.
ب -کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت حوزه معاونت دانشجویی به آدرس اینترنتی  stu.umz.ac.irبوده ،لذا از مراجعه
حضوری به اداره امور خوابگاهها جدا خودداری شود.
ج-مدارک ارائه شده در سالهای گذشته مالک ارزیابی نمیباشد ،ضمنا به مدارک ناقص و مدارکی که پس از زمان مقرر ارائه شود،
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره امور خوابگاههای دانشجویی دانشگاه مازندران

