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اطالعیٍ

ثبت وام خًابگاٌ
لابل تًجٍ داوشجًیان وارشىاسی يريدی جذیذ (سال تحصیلی )97-98
شزایط ي مُلت درخًاست خًابگاٌ:
ولیٍ داوشجًیان ريساوٍ

ممطع وارشىاسی يريدی سال  97می تًاوىذ اس ساعت 10

صبح ريس یه

شىبٍ مًرخ  97/6/25تا پایان ريس سٍ شىبٍ مًرخ  97/6/27بٍ شزح سیز وسبت بٍ ثبت وام ي
درخًاست خًابگاٌ الذام ومایىذ.

وحًٌ ثبت وام :
ثبت وام فمط بصًرت الىتزيویىی بًدٌ ي داوشجًیان گزامی می تًاوىذ اس طزیك ساماوٍ خذمات
داوشجًیی معايوت داوشجًیی داوشگاٌ گیالن http://stu.guilan.ac.irالذام ومایىذ.

وحًٌ يريد بٍ ساماوٍ الىتزيویىی
 -1وام کاربری :کدملی  79 +ماوىد 7915432199 :می باشد( .يیژٌ داوشجًیان جدیدالًريد)
 -5رمسعبًر :کد ملی داوشجً می باشد(کد ملی بدين صفرَای ايل آن وًشتٍ شًد).
 -4از مىًی سمت چپ اوجام مراحل ثبت وام ،تکمیل فرم َای داوشجًیی ي ارسال تصايیر،
(فقط مراحل شش گاوٍ) اوجام شًد ي ویازی بٍ َیچگًوٍ فرم تعُد محضری ویست .
 -3يريد بٍ گسیىٍ درخًاست خًابگاٌ ي تکمیل فرم َای مربًطٍ ،اسکه ي الصاق مدارک الزم
ي دریافت وذپیگیزی ،کٍ ایه کد بٍ مىسلٍ اتمام ي تکمیل ثبت وام خًاَد بًد.
 -2پس از پایان زمان ثبت وام ي بررسی کلیٍ درخًاست َا ،می تًاوید از گشیىٍ دریافت پیام
وتیجٍ را دریافت ومایید.

تًجٍ:
الف – ایه مزحلٍ فمط بعىًان ثبت وام ايلیٍ متماضیان خًابگاٌ بًدٌ ي پس اس بزرسی درخًاستُا ي اعالم وتایج
ياسامی پذیزفتٍ شذگان خًابگاٌ متعالبا" ؛اس طزیك ساماوٍ فًق اطالع رساوی خًاَذ شذ .
ب –ولیٍ داوشجًیاومی بایست فزم الىتزيویىی درخًاست خًابگاٌ را تىمیل ومًدٌ ي مذارن السم را اسىه ي الصاق

ومایىذ .درصًرت عذم ارسال مذارن السم تماضای خًابگاٌ لابل بزرسی وخًاَذ بًد .

تذوز:
 -1پس از پایان ريز سٍ شىبٍ مًرخ 97 /6/27ساماوٍ ثبت وام خًابگاٌ بستٍ خًاَذ شذ.
 -2داوشجًیاوی وٍ خًابگاٌ بٍ آوان تعلك ومی گیزد ي مجاس بٍ ثبت وام ویستىذ ،عبارتىذ اس :
داوشجًیان ديرٌ َای شباوٍ ،پزدیس بیه الملل ،مُمان ،اوتمالی ي بًمی درجٍ ( 1تا شعاع  25کیلًمتری
شُررشت).
 -4بٍ داوشجًیاویىٍ در ساماوٍ صىذيق رفاٌ در مماطع لبلی بذَی معًلٍ داروذ ،خًابگاٌ تعلك
وخًاَذ گزفت.
لذا داوشجًیان فًق می بایست لبل اس ثبت وام ،جُت پزداخت بذَی معًلٍ اس طزیك پًرتال
داوشجًیی صىذيق رفاٌ  http://bp.swf.irالذام ومًدٌ ي پس اس پزداخت بذَی وسبت بٍ ثبت
وام الذام ومایىذ.
 -4بٍ داوشجًیاویىٍ در مماطع لبلی وسبت بٍ تسًیٍ حساب با صىذيق رفاٌ الذام وىزدٌ اوذ خًابگاٌ
تعلك وخًاَذ گزفت.

ضمىا" داوشجًیان گزامی می تًاوىذ در صًرت بزيس َزگًوٍ مشىل با وارشىاسان
ادارٌ خًابگاٌ َا با شمارٌ َای سیز تماس حاصل فزمایىذ.
شمارٌ َای تماس با اپزاتًر013 -33690274- 284 :
تلفه گًیا013-33690486-9 :

داخلی َای 2024 ، 2022 :ي .2034

ادارٌ خًابگاَُای داوشجًیی داوشگاٌ گیالن

