 -1پس از ورود به سیستم گلستان در سربرگ دانشجویی همانند شکل ( )1بر روی منوی اطالعات خوابگاهی دانشجو کلیک کنید .

شکل ()1
 .1-1سپس در منوی اطالعات خوابگاهی دانشجو طبق شکل ( )2عمل نمایید .

 -1شماره دانشجویی خود را
در این محل وارد نمایید

 -2پس از وارد نمودن شماره
دانشجویی اطالعات خواسته شده
در فیلدهای مشخص شده در کادر
را در صورت عدم صحت یا خالی
بودن تصحیح یا پر نمایید .

شکل ()2
 . 1-2بعد از تکمیل کردن اطالعات خواسته شده و انتخاب مقدار (بله) در پاسخ به سوال " اطالعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد " برروی گزینه
اعمال تغییرات

کلیک کرده تا اطالعات شما ثبت گردد  .شکل ()3

شکل ()3

 -2در مرحله دوم جهت تکمیل فرم درخواست خوابگاه از طریق منوهای  ،دانشجویی ← خوابگاه ← اطالعات و درخواستها ← منوی درخواست
خوابگاه را باز نمایید  .شکل ()1
 . 2-1در منوی درخواست خوابگاه همانند شکل شماره ( )4شماره دانشجویی را در فیلد موردنظر وارد و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید .

 -1شماره دانشجویی
خود را در این
محل وارد نمایید.

 -2سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید .

شکل ()4
 . 2-2بعد از خواندن مقررات و زدن تیک مشخص شده طبق شکل ( ،)5در قسمت درخواست دانشجوی متقاضی در پاسخ به سوال " ترم اول سال
تحصیلی  93-94به مدت  " ......یکی از مقادیر ( یک ترم یا دو ترم ) و بعد پرداخت اجاره بها به صورت ( نقدی ) و سپس گزینه ( می باشم ) و نهایتا
گزینه اعمال تغییرات را جهت ثبت نهایی درخواست خود انتخاب نماید .
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شکل ()5

 -3در مرحله سوم  12 ،ساعت پس از ثبت درخواست خوابگاه از طریق منوهای  ،دانشجویی ← خوابگاه ← پرداخت و تسویه حساب ← بر روی
گزینه پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه کلیک نمایید .
 . 3-1در منوی پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه همانند شکل ( )6عمل نمایید .

 -1ابتدا بر روی دکمه
مشخص شده کلیک
کنید .

 -2در مرحله دوم در
منوی روبرو در صورت
انتصاب خوابگاه به شما
نام خود را پیدا کرده و
برروی آن کلیک نمایید .

 -3سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید .

شکل ()6

 . 3-2سپس بعد از انجام مراحل باال در فیلد دلیل پرداخت مقدار " پیش پرداخت استفاده ازخوابگاه " را انتخاب نموده و بعد از مشخص شدن مبلغ
موردنظر در فیلد مبلغ پرداختی  ،جهت پرداخت برروی نشان بانک تجارت کلیک کنید تا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک متصل شوید  .شکل ()7
{ قابل ذکر است مبلغ مشخص شده را به هیچ وجه تغییر ندهید }.
 . 3-3بعد از پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت  ،رسید صادر شده از سوی سیستم که شامل ( شماره دانشجویی  ،نام و نام خانوادگی  ،مقدار پرداختی
 ،شناسه پرداخت در سیستم گلستان  ،شماره پیگیری بانک ) می باشد را پرینت گرفته و یک نسخه آن را به اداره خوابگاه ها تحویل دهید .
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شکل ()7
 -4در مرحله چهارم بعد از واریز الکترونیکی پیش پرداخت استفاده ازخوابگاه  ،از طریق منوهای دانشجویی ← خوابگاه ← ودیعه خوابگاه ←
گزینه پرداختهای الکترونیکی بابت ودیعه خوابگاه را انتخاب کنید .
 . 4-1جهت پرداخت ودیعه خوابگاه طبق شکل ( )8مراحل را انجام دهید .

-2

شماره دانشجویی خود را در
این محل وارد نمایید.
-1

شکل ()8

بعد از مشخص شدن مبلغ
پرداختی بر روی نشان
بانک تجارت کلیک کنید
تا به درگاه پرداخت بانک
متصل شوید .

 . 4-2رسید صادر شده در این مرحله را نیز پرینت گرفته و به اداره خوابگاه ها تحویل دهید .
الزم بذکر است حتما بعد از واریز پیش پرداخت ودیعه خوابگاه را پرداخت نمایید .

