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 (اطالعیه ثبت نام )         

 اداره امور خوابگاهها و اداره رفاه: -1

و تسهیالت تکمیلی  معاونت آموزشیالکترونیکی حوزه  پس از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانهدانشجویان گرامی می بایست  -1

 مراجعه و پس از تکمیل فرمها http://boostan.gau.ac.ir :معاونت دانشجویی به آدرسالکترونیکی حوزه به سامانه  دانشگاه

اقدام و در صورت استفاده از تسهیالت خوابگاهها می پرسشنامه پیشینه ورزشی( و )اطالعات دانشجو، پرسشنامه دانشجویی  شامل

 .معاونت دانشجویی(الکترونیکی حوزه اقدام نمایید.) راهنمای سامانه نسبت به ثبت درخواست خوابگاه بایست 

به آدرس  دانشجویی پرتال دانشجویان صندوق رفاه از طریقجهت ثبت نام می بایست دانشجویان متقاضی وام و خوابگاه -2

bp.swf.irhttp:// (دانشجویان مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. )راهنمای پرتال صندوق رفاه. 

 بایست مبلغ می (به کلیه متقاضیان خوابگاه تعلق می گیرد)زمان تعیین و تحویل اتاق در دانشجویان متقاضی خوابگاه -3

الکترونیک حوزه سامانه  طریق بصورت اینترنتی از (خوابگاهاستهالک  هزینه بابت) (،دو میلیون ریال)دل امع ریال 000/000/2

در ابتدای  دانشجویان با توجه به اعالم صندوق رفاهواریز اجاره بهاء خوابگاه الزم بذکر است ) معاونت دانشجویی واریز نمایند.

 .باشد( قابل پرداخت می از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان هر ترم تحصیلی

در اولویت  ،نمایند سبت به درخواست خوابگاه اقدام مینسامانه الکترونیکی حوزه معاونت دانشجویی دانشجویانی که از طریق  -4

 قرارخواهند گرفت. سکانا

شرایط وام اقدام نموده  و ، مقرراتبایست ابتدا نسبت به مطالعه کامل قوانین میتحصیلی وام در کلیه مقاطع  دانشجویان متقاضی-5

الزم به ذکر است  اقدام نمایند. معاونت دانشجوییالکترونیکی حوزه سامانه های برگزاری شده در طبق اطالعیه و پس از ثبت نام 

 .باشد. )مجموعه قوانین دریافت وام( عدم ارائه مدارک به منزله انصراف از وام می

واقع در پردیس دانشگاه یا بانکهای  در بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناح حساب افتت -6

 باشد. الزامی می تسهیالت کار دانشجویی مبلغ و دریافت فت وامجهت دریا اسر کشورتجارت سر
 

 :مرکز مشاوره و سالمت -2

نسبت به تکمیل فرآیند ثبت  جهت شرکت در طرح پایش سالمت جسم و روان  تحصیلی می بایست دانشجویان کلیه مقاطع -1

 و http://portal.saorg/mentalhealth :آدرسبه  سازمان امور دانشجویان پرتالنام از طریق 

http://portal.saorg/physicalhealth و تهیه کد پیگیری ، برای تمامی دانشجویان تکمیل فرم )نمایند.  اقدام

 .(باشد اجباری و الزامی میشاغل به تحصیل 
 

، امکانات رفاهی )خوابگاه، وام ، تغذیه  بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک و یا عدم ثبت نام در سامانه های فوق :1تبصره 

 .... ( به دانشجویان تعلق نخواهد گرفت. و 

بایست با مقطع قبلی خود تسویه حساب  می (کارشناسی ارشد و دکتری تحصیالت تکمیلی) اطعپذیرفته شدگان مق: 2تبصره 

 و همچنین فاقد بدهی معوقه و جریمه باشد. (دارای دفترچه اقساط یا تسویه حساب قطعی باشند )نمایند 

 

 (معاونت دانشجویی های حوزهتماس شماره)
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