
 :سؤاالت متداول

  زمانبندی ثبت نام حضوری در سایت سازمان سنجش )دفترچه( با زمانبندی اعالم شده توسط شما برای

 مراجعه حضوری مغایرت دارد. کدام زمانبندی مالک است؟

  .زمانبندی اعالم شده در سایت دانشگاه مالک است

 

 وسایل مورد نیاز جهت اسکان در خوابگاه چیست؟ 

  … تشک و وسایل خواب و -مثل ظروفلوازم شخصی 

 

 برای استفاده از سلف سرویس چه باید کرد؟ 

دریافت کارت دانشجویی به اداره تغذیه واحد اتوماسیون مراجعه و تکمیل فرآیند ثبت نام جهت بعد از 

 .نسبت به فعال نمودن کارت دانشجویی به عنوان کارت تغذیه اقدام کرد

 

 ده ام برای خوابگاه و تغذیه چه باید کرد؟من ثبت نام آموزش را تمام کر 

به آدرس واند نسبت به ثبت نام اینترنتی خدمات دانشجویی ثبت نام در سامانه آموزشی می تدانشجو بعد از 

http://boostan.gau.ac.ir   امکانات خوابگاهی مطابق فایل راهنمای موجود اقدام و از کرده ، مراجعه

 استفاده نماید. جهت استفاده از تغذیه دانشگاه به اداره تغذیه واحد اتوماسیون مراجعه نمایید

 

 آیا دانشگاه خوابگاه متأهلی دارد؟ 

 خیر

 

 خوابگاه از لحاظ ظرفیت اتاق و مسافت تا دانشگاه چگونه است؟ 

دانشجویان شرایط خاص ) بیماری جسمی و روحی با نفره با توجه به اولویت به 3نفره تا 1اتاق خوابگاه ها از 

-5-4وبقیه اتاقها  -تأیید مرکز مشاوره و بهداشت( و درمرحله مازاد به دانشجویان معدل باال تعلق می گیرد

                                            برادران های خوابگاه مسافت –                              مسافت خوابگاه های خواهران -نفره است8و6-7

 جهت تردد دانشجویان دختر سرویس از دانشگاه به خوابگاه وجود دارد.

http://boostan.gau.ac.ir/
http://boostan.gau.ac.ir/


  درخواست شما با موفقیت ثبت شد و در حال بررسی درخواست خوابگاه سامانه پیام می دهد که پس از ثبت

 آیا به من خوابگاه تعلق می گیرد؟می باشد. 

از تاریخ             پاسخ: نگران نباشید اگر دانشجوی روزانه هستید حتما به شما خوابگاه تعلق خواهد گرفت، 

با مراجعه به سایت بوستان از شماره اتاق خود مطلع خواهید شد و پس از واریز وجه ودیعه بصورت 

 الکترونیکی و دریافت فرم اسکان می توانید به خوابگاه مراجعه نمایید.

 

  چطور است؟و ودیعه خوابگاه طریقه ثبت نام در سامانه دانشجویی و پرداخت اجاره بها 

دانشجویان الزم است قبل از ثبت نام فایل راهنما را کامل  .هردو به صورت الکترونیکی صورت می گیرد

 .مطالعه نمایند

 

 هزینه خوابگاه چقدر است و چگونه باید پرداخت شود؟ 

ه صندوق رفاه و با توجه به ظرفیت اتاق و درجه خوابگاه تعیین می شود. پرداخت به هزینه اتاقها طبق تعرف

صورت الکترونیکی انجام می شود. جهت پرداخت اجاره بها داشتن یک کارت بانکی با رمز دوم اینترنتی و 

 .دارای موجودی کافی الزم است

 

 جابجایی نفرات در اتاق و ثبت اتاق امکان پذیر است؟ 

در بازه های   ، لذا جابجایی فقط در شرایط خاصاق در ترم یک توسط دانشگاه تعیین خواهد شد انتخاب ات

 .تعیین شده از جانب اداره امور خوابگاه ها امکان پذیر است

 

  انصراف از خوابگاه چگونه است؟ روش  

نسبت به تکمیل فرم جهت انصراف از خوابگاه می بایست حضورا به اداره خوابگاهها در دانشگاه مراجعه و 

 درخواست اقدام نمایید.

 

 آیا اجاره بهای پرداخت شده بعد از انصراف عودت داده می  است؟و زمانی چه تا  مهلت انصراف از خوابگاه ها

 شود؟

هزینه  و شده ثبت انصراف درخواست مذکور تاریخ از بعد و.  باشد می مهرماه 15 تا مهلت انصراف از خوابگاه 

اگر در خوابگاه های ملکی اسکان داشته اید بعد از ثبت درخواست  ).پرداختی برگشت داده نخواهد شد

 . نمایید مراجعه کشور دانشجویان رفاه صندوق به وجه استرداد  انصراف در بازه مقرر باید جهت



 

 جهت تنظیم سند تعهد محضری ضامن چه ویژگی باید داشته باشد؟ 

دارای حکم کارگزینی باشد، کسی که شغل آزاد یا پروانه کسب کارمند رسمی یا پیمانی و پاسخ: ضامن باید 

)عنوان نامه کسر از حقوق حتما دارد نمی تواند ضامن شود.کارمند بازنشسته می تواند با نامه کسر از حقوق 

از سامانه بوستان دریافت و پس از فرم تعهد را  .شودضامن به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باشد( 

 تنظیم در دفترخانه اصل آنرا را به همراه اخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی را به اداره رفاه تحویل نمایید.

 

 می توانم شماره حساب بانک شهر خودمان را بدهم؟ جهت دریافت وام 

علوم پاسخ: دانشجویان روزانه که تمایل به دریافت وام دارند باید شماره حساب بانک تجارت شعبه دانشگاه 

اولین فرصت پس از حضور در  درلذا دانشجویان می توانند  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را اعالم نمایند.

نسبت به ایجاد شماره ی و کپی از آن و با مراجعه به بانک با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملدانشگاه 

 .حساب اقدام نمایند

 

 درخواست وامها چه زمانی است؟ 

مبالغ و زمان آن از طریق سایت  زمانبندی وامها از طریق صندوق رفاه دانشجویان اعالم میگردد که انواع ،

 سانی می شود.رمعاونت دانشجویی و کانال تلگرام اطالع 

 

  بیمه می کند؟آیا دانشگاه دانشجویان را 

لیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث خواهند بود ولی بابت بیمه درمانی دانشجو باید شخصا اقدام ک

 نماید.


