
 بسمه تعالي

 
 98-99خوابگاهي در سال تحصيلي دانشجويان در خصوص اسكان  1شماره اطالعيه 

 

ه فني كاسپين بويژه دانشجويان جديد دانشكدتمامي دانشجويان گرامي به  98-99سال تحصيلي   ضمن عرض تبريك

، الزم است همه دانشجويان محترم به منظور سهولت در دريافت پذيرفته شده در اين دانشكده )نودانشجويان( الورود

 بر اساس مراتب مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند.  (در صورت واجد شرايط بودن)خوابگاه 

تمامي  نودانشجويان )انتخاب واحد، دريافت كارت دانشجويي و ...( حضوریالكترونيكي/ است كه ثبت نام شايان ذكر

به آدرس  تهران در وبسايت دانشگاه آموزشي دانشگاه از سوی معاونت و بر اساس برنامه ای كه صرفاً در تهران ،مقاطع

https://ut.ac.ir/fa  و اين اطالعيه صرفاً در خصوص ثبت نام و  هپذيرفت خواهد شد، صورت)شده( اطالع رساني

 . گاههای دانشكده فني كاسپين صادر شده استاسكان در خواب
 

و  28/6/98و ورودی های قديم( صرفاً در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ  98تمامي دانشجويان )ورودی های  -1

 )عج( شهرک وليعصر-رضوانشهر-گيالنبه آدرس  ،اسكان در خوابگاهبرای مي توانند  16لغايت  8از ساعت  29/6/98

 مراجعه نمايند. دانشكده فني كاسپين-چوكا

از  پس دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي الكترونيكي/حضوریثبت نام  بندی زمان برنامه اعالمدر صورت  :1 توجه

مقطع كارشناسي تمامي رشته ها همچنان  نودانشجويان از سوی وبسايت دانشگاه تهران، شهريور 28و  27تاريخ های 

و  در دانشكده اين اطالعيه نسبت به حضور مطابق بند يكشهريور  29و 28مي توانند در صورت تمايل در روزهای 

 دانشكده "دانشجويي امور"نيز با حضور در دفتر  به بعد 30/6/98از روز شنبه مورخ  و يادريافت خوابگاه اقدام نمايند؛ 

  .را طي نمايند هامراحل اداری اسكان در خوابگاه

قطعه عكس جديد، كپي صفحه اول شناسنامه، كپي كارت ملي و كپي  2برای ثبت نام خوابگاه  نودانشجويانالزم است  :2 توجه

 كارت دانشجويي را بهمراه داشته باشند.

شهريور ميسر  28ل از تاريخ )جديد و قديم( قب دانشجوييبه هيچوجه امكان پذيرش و اسكان هيچ در هيچ حالتي و  :3 توجه

اجتناب  عه به خوابگاهها قبل از اين تاريخاز مراج گرامي )بويژه ورودی های قديم(و الزم است تمامي دانشجويان  نبوده

 .نمايند
 

خوابگاه تعلق  ،تمامي رشته ها و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد روزانه مقطع كارشناسي نودانشجويانبه تمامي  -2

 .خواهد گرفت
 

https://ut.ac.ir/fa


شهرهای رشت، خمام، شفت، فومن، صومعه سرا،  تمامي مقاطع ساكن انشجوياندبا توجه به كمبود امكانات خوابگاهي  -3

 و ماقبل 96همچنين به دانشجويان ورودی  .به ايشان خوابگاه تعلق نخواهد گرفتبندرانزلي و تالش بومي تلقي شده و 

با توجه به  ؛كه سنواتي محسوب مي شوندو ماقبل مقطع كارشناسي  94اسي ارشد و دانشجويان ورودی مقطع كارشن

 محدوديت های موجود خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
 

 در صورت  در زمان ثبت نام حضوری در تهران، )مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد روزانه( دانشجويان جديد الورود -4

پرداختهای الكترونيكي وديعه/هزينه "، پس از فشردن دكمه "وديعه خوابگاه"به منظور پرداخت  "گلستان"ورود به سامانه 

 )مطابق شكل زير( در سامانه گلستان خود "رفاهي خوابگاه

 
ي امور خوابگاه هاي  "عبارت  ،پس از هدايت به صفحه بانك تنها در صورتي كه ي دپذیرنده : وديعه دانشجويي

انشکده فن 

؛ نماينداز طريق سامانه گلستان اقدام  "وديعه خوابگاه" مبلغ الكترونيكي پرداختنسبت به بايد  ؛را رويت نمودند "کاسپي   

الزم است دانشجويان مبلغ وديعه خوابگاه را صرفاً در روز حضور در امور دانشجويي دانشكده فني  در غير اينصورت

 . پرداخت نمايند مستقيماً كاسپين برای اخذ خوابگاه،

كه در سامانه گلستان  ييبه ساير پذيرنده ها بديهي است عدم توجه به نكته فوق و مسئوليت پرداخت اشتباه مبلغ وديعه

 بر عهده دانشجو خواهد بود. ممكن است رويت شود،
 

از قبيل: تشك، بالش، ملحفه و...  در خوابگاه الزم است تمامي دانشجويان محترم لوازم شخصي مورد نياز برای سكونت -5

 به همراه داشته باشند.را 

 

ورت در صالزم است دانشجويان گرامي ضمن مراجعه مستمر به وبگاه دانشكده و دنبال نمودن اطالعيه های تكميلي بعدی، 

به شماره دانشكده با امور دانشجويي  صبح 11لغايت  9بين ساعتهای  هفته صرفاً در روزهای كاری ،نياز به اطالعات بيشتر

 جناب آقای شكوری مسئول محترم امور تغذيه و خوابگاهها تماس حاصل فرماييد. 01344608208

  
 امور دانشجويي دانشكده فني كاسپين

 پرديس دانشكده های فني

 
 


