
 

 اطالعیه ثبت نام

 اداره امور خوابگاهها و اداره رفاه: -1

 http://boostan.gau.ac.irهعاًٍت آهَسشی بِ ساهاًِ هعاًٍت داًشجَیی بِ آدرس  پس اس تکویل هزاحل ثبت ًام در ساهاًِ -1

هزاجعِ ٍ پس اس تکویل فزهْای)اطالعات داًشجَ، پزسشٌاهِ داًشجَیی ٍپزسشٌاهِ پیشیٌِ ٍرسشی( ًسبت بِ ثبت درخَاست 

 .خَابگاُ خَد اقدام ًوایید.) راٌّوای ساهاًِ هعاًٍت داًشجَیی(

هزاجعِ ٍ  http://bp.swf.irداًشجَیاى هتقاضی ٍام ٍ خَابگاُ جْت ثبت ًام در پزتال داًشجَیاى صٌدٍق رفاُ بِ آدرس -2

 .ًسبت بِ تشکیل پزًٍدُ اقدام ًوایٌد. )راٌّوای پزتال صٌدٍق رفاُ(

ریال   000/500/1 بایست هبلغ خَابگاُ( هی در صَرت باسگشایی)سهاى تعییي ٍ تحَیل اتاق در داًشجَیاى هتقاضی خَابگاُ -3

ساهاًِ هعاًٍت  طزیق بصَرت ایٌتزًتی اس (خَابگاُساالًِ استْالک  ّشیٌِ ٍدیعِ ٍ هبلغ بابت)دل )یکصدٍ ٍ پٌجاُ ّشار تَهاى(، اهع

در ابتدای ّز تزم  داًشجَیاى با تَجِ بِ اعالم صٌدٍق رفاٍُاریش اجارُ بْاء خَابگاُ السم بذکز است ) داًشجَیی ٍاریش ًوایٌد.

 .باشد( قابل پزداخت هی تحصیلی

اسکاى ) درصَرت در اٍلَیت  ،ًوایٌد سبت بِ درخَاست خَابگاُ اقدام هیداًشجَیاًی کِ اس طزیق پزتال هعاًٍت داًشجَیی  ً -4

 قزارخَاٌّد گزفت.باسگشایی خَابگاُ ( 

شزایط ٍام اقدام ًوَدُ ٍ پس اس  ٍ ، هقزراتبایست ابتدا ًسبت بِ هطالعِ کاهل قَاًیي ٍام در کلیِ هقاطع هی داًشجَیاى هتقاضی-5

باشد. )هجوَعِ قَاًیي  اقدام ًوایٌد.عدم ارائِ هدارک بِ هٌشلِ اًصزاف اس ٍام هی طبق اطالعیِ ساهاًِ هعاًٍت داًشجَییثبت ًام 

 .دریافت ٍام(

فت ٍام الشاهی در باًک تجارت شعبِ داًشگاُ علَم کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی گزگاى جْت دریا اح حساب )عابز باًک(افتت-6

 باشد. هی

 :مزکش مشاوره و سالمت -2

بایست ًسبت بِ تکویل فزآیٌد ثبت ًام اس طزیق  داًشجَیاى کلیِ هقاطع جْت شزکت در طزح پایش سالهت جسن ٍ رٍاى هی -1

ٍ تکویل فزم )اقدام ًوایٌد.  http://portal.saorg/mentalhealth ٍ http://portal.saorg/physicalhealthآدرس پزتال بِ 

 .(باشد اجباری ٍ الشاهی هیتْیِ کد پیگیزی ، بزای تواهی داًشجَیاى شاغل بِ تحصیل 

 

بذیُی است در صًرت عذم ارائٍ مذارک ي یا عذم ثبت وام در ساماوٍ َای فًق ، امکاوات رفاَی )خًابگاٌ، يام ي  تذکز مهم:

 .... ( بٍ داوشجًیان تعلق وخًاَذ گزفت.

بایست با مقطع قبلی خًد تسًیٍ حساب کزدٌ )دارای دفتزچٍ اقساط یا  مقاطع کارشىاسی ارشذ ي دکتزی میپذیزفتٍ شذگان 

 تسًیٍ حساب قطعی باشىذ( ي َمچىیه فاقذ بذَی معًقٍ ي جزیمٍ باشذ.
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