
 1401ل دانشجویان در زمان ثبت نام سال  سؤاالت متداو

 

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 استپاسخ :  

 

 مورد نیاز جهت اسکان در خوابگاه چیست؟وسایل   ❖

بعهده دانشجو می باشد.   و سایر اقالم(  ، تشک و وسایل خوابغذاخوری  ظروف  )  شامللوازم شخصی  پاسخ :  

بوده و پس از بعهده دانشجو  محسوب می شود    اتاق  که جزء وسایل و اموال  تامین و نگهداری اقالم تحویلی  و

 شد.یان خوابگاه تحویل گرفته خواهد  اسکان در پایان هر ترم توسط متصد

 

 ؟گذراندباید  مراحلی را  برای استفاده از سلف سرویس چه   ❖

  : از  پاسخ  جهت  بعد  نام  ثبت  فرآیند  بتکمیل  دانشجویی  کارت  به  دریافت  مراجعه  واحد ا  تغذیه  اداره 

دانشگاه  اتوماسیون   پردیس  در  کرد  –واقع  فعال  به  نسبت  نما  جهان  کسالن  دانشجویی  ن  امور  ارت  جهت 

 .نماییداقدام  می بایست  تغذیه )رزرو غذا و ... (

 

 ؟ بگذرانمباید  مراحلی را  من ثبت نام آموزش را تمام کرده ام برای خوابگاه و تغذیه چه   ❖

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

 http://boostan.gau.ac.ir    راهنمای موجود    ومراجعه به ذکر است  نماید.  اقدام  مطابق فایل  جهت  الزم 

واقع در پردیس به اداره تغذیه واحد اتوماسیون  با درست داشتن کارت دانشجویی  استفاده از تغذیه دانشگاه  

نموده تا نسبت به فعال شدن کارت دانشجویی برای امور تغذیه مراجعه  سالن غذاخوری جهان نما    –دانشگاه  

 )رزرو غذا ( اقدام گردد. 

 

 ؟ اعالم نتایج درخواست خوابگاه دانشجویان شبانه ، بومی و سنواتی چه زمانی می باشد ❖

تر اداره امور خوابگاهها مراجعه در صورت وجود ظرفیت خالی  / به دف16/7ته از دانشجویان از  این دس  پاسخ : 

 اسکان داده می شوند 

 

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


 آیا دانشگاه خوابگاه متأهلی دارد؟ ❖

 خیر پاسخ :  

 

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

و درمرحله مازاد به   خاصنفره با توجه به اولویت به دانشجویان شرایط    3نفره تا    2اتاق خوابگاه ها از  پاسخ :  

 . نفره است  8و7-6-5-4اتاقها  مابقی   و  -تعلق می گیرد  الفدانشجویان معدل 

دختر    شیوه دانشجویان  دانشجویی  سرویس  با  تردد  خوابگاه  های  به  این دانشگاه  و  باشد  می  بالعکس  و 

 . بصورت مستمر و روزانه ادامه خواهد داشت    19لغایت   7:30خدمات رسانی از ساعت 

 

 است؟گونه  چو ودیعه خوابگاه    ءدانشجویی و پرداخت اجاره بها های طریقه ثبت نام در سامانه   ❖

دانشجویان الزم است قبل از و ددگرانجام می  ه صورت الکترونیکیپاسخ : مراحل ثبت و پرداخت اجاره بهاء ب

 .کامل مطالعه نمایندکه درسامانه حوزه معاونت دانشجویی بارگذاری شده است بصورت  ثبت نام فایل راهنما  

 

 هزینه خوابگاه چقدر است و چگونه باید پرداخت شود؟  ❖

فضای   رتبه بندیو  و با توجه به ظرفیت اتاق  دانشجویان  طبق تعرفه صندوق رفاه  پاسخ : اجاره بهاء خوابگاه  

بهاء  پرداخت    و  تعیین می شودکالبدی خوابگاه   الکترونیکی  هزینه اجاره  از طریق پرتال صندوق به صورت 

 .انجام می شود پویاانکی با رمز  رفاه دانشجویان و با کارت ب

 

 امکان پذیر است؟ بعد از اسکان در خوابگاه جابجایی نفرات در اتاق  آیا   ❖

در بازه    جابجایی فقط در شرایط خاص  و  انجام خواهد شد  اداره امور خوابگاه  توسط    اولانتخاب اتاق در ترم  

 .امکان پذیر است)نیمه دوم مهرماه (با دستور مدیر دانشجویی  های  

 

  انصراف از خوابگاه چگونه است؟  روش   ❖

  : بایست  پاسخ  می  از خوابگاه  با    یحضوربه صورت  انصراف  دانشجو  و  مکتوب توسط شخص  به درخواست 

 .انجام خواهد شداداره خوابگاهها  

 



در پرتال دانشجویان صندوق آیا اجاره بهای پرداخت شده   و  است   زمانی   چه  تا    مهلت انصراف از خوابگاه ها ❖

 بعد از انصراف عودت داده می شود؟ رفاه  

 تاریخ   از بعد  و .    باشد  می و نیمسال دوم تا نیمه اول بهمن    مهرماه  تا نیمه اول مهلت انصراف از خوابگاه  پاسخ :  

در د شد . در صورتی که دانشجویان داده نخواه عودتهزینه پرداختی   و  شده ثبت  انصراف درخواست مذکور

از    باشندخوابگاه های ملکی اسکان داشته   باید جهتثبت درخواست  بعد  مقرر  بازه  فرم انصراف در   تکمیل 

 .   نمایید  مراجعه   اداره امور خوابگاهها  به   وجه  استرداد

 

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

دارند و شغل آزاد    افرادی که  دارای حکم کارگزینی باشد،  و  بوده  کارمند رسمی یا پیمانی  پاسخ: ضامن باید  

کسر از حقوق ارائه نامه  د.کارمند بازنشسته می تواند با  ند ضامن شوننمی توان  می باشند ،پروانه کسب  دارای  

فرم تعهد نمونه    .دنشوضامن  )عنوان نامه کسر از حقوق حتما به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باشد(  

بوستان دریافت و پس از تنظیم در دفترخانه اصل آنرا را به حوزه معاونت دانشجویی  از سامانه  می توانید  را  

دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه ساختمان همراه اخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی را به اداره رفاه  

 تحویل نمایید. حوزه معاونت دانشجویی  

 

 ؟ اعالم کنممی توانم شماره حساب بانک شهر خودمان را  جهت دریافت وامآیا   ❖

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

لذا دانشجویان   ، اعالم نماینددر سامانه بوستان حوزه معاونت دانشجویی  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را  

شعب منتخب بانک در پردیس دانشگاه و با مراجعه به    اولین فرصت پس از حضور در دانشگاه    درمی توانند  

نسبت آن  (کارت ملی و کپی  -شناسنامه  )  ا در دست داشتن  سازمان مرکزی واقع در خیابان شهید بهشتی ب

 .اقدام نمایندبانکی  به ایجاد شماره حساب  

 

 می باشد؟ه زمانی  درخواست وامها چ ❖

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

 . گیردسانی میفضای مجازی اطالع رو  )بوستان(  طریق سایت معاونت دانشجویی  

 

 و نوع پوشش بیمه ای چه می باشد؟   آیا دانشگاه دانشجویان را بیمه می کند؟  ❖

  : ولی  کپاسخ  بود  خواهند  حوادث  بیمه  پوشش  تحت  دانشجویان  خصوص  لیه  دانشجودر  درمانی        یان بیمه 

 د.ن شخصا اقدام نمای  می بایست  

 



 ؟ گرددبه چه شکل انجام میدر محیط دانشگاه  ارئه خدمات مشاوره و روانشناختی   ❖

درمانی و مددکاری توسط مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه به صورت رایگان و  خدمات مشاوره ، روانپاسخ :  

در محیط های پردیس دانشگاه ، خوابگاه برادران و خواهران محرمانه به تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل  

 گردد.ارائه می

 

 باشد؟ خدمات مشاوره در چه زمینه های می ❖

)اضطراب ، شامل  بالینی    -ازدواج    -شخصیتی    -ارتباط بین فردی    -خانوادگی  مشاوره در بخش های  پاسخ :  

 می باشد.استرس ، افسردگی و ...(  

 

 برای دریافت خدمات مشاوره چگونه اقدام نمایم؟  ❖

دریافت  پاسخ:   متقاضی  بصورت  دانشجویان  توانند  می  مشاوره  تلفنی  خدمات  یا  مرکز حضوری  دفتر  از 

نمایند و پس اقدام    طبقه سوم    –ساختمان معاونت دانشجویی    –ه و سالمت واقع در پردیس دانشگاه  مشاور

 .برای دریافت مشاوره رایگان حضور داشته باشنداخذ نوبت در زمان تعیین شده    از  

 

 آیا دانشگاه با مرکز درمانی هم قرارداد دارد؟  ❖

پزشک    –روان پزشک    –دندان پزشکی    –فوق تخصص   -مرکز مشاوره و سالمت با پزشکان متخصص    پاسخ:

تیم پرستاری بصورت مستمر و ساالنه عقد قرارداد دارد که برخی از پزشکان همانند پزشک    –معتمد عمومی  

 درصد می باشد.  60تا  20عمومی و روان پزشک و تیم پرستاری بصورت رایگان و مابقی با تخفیف 

 


