اطالعیه شرایط واگذاری خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در نیمسال اول 1399-1400
به اطالع دانشجویان گرامی می رساند  ،با توجه به ادامه شیوع بیماری کووید  19و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی در
خصوص پیشگیری از بیماری و لزوم حفظ سالمتی ،ظرفیت اسکان خوابگاه ها بدلیل تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا به میزان
قابل توجهی کاهش داشته است ،همچنین از آنجائیکه نیمسال اول سال تحصیلی  1399-1400در مقطع کارشناسی بصورت مجازی
و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بصورت ترکیبی (مجازی و حضوری) برگزار می گردد ،مقرر شده آندسته از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی روزانه غیر بومی که الزم است جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی و پژوهشی و بنا بر ضرورت در دانشگاه
حضور داشته باشند ،با اولویت ذیل خوابگاه واگذار گردد.
الف  :اسکان جهت نیمسال اول 1399-1400
 -1دانشجویان مقطع دکتری از ورودی  94لغایت 97
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تبصره :دانشجویان دکتری ورودی  94در اولویت بعدی قرار دارند.
راهنمای ثبت نام
 – 1ورود به سیستم جامع گلستان و انتخاب پردازش « درخواست خوابگاه » از مسیر :
دانشجویی  خوابگاه  اطالعات و درخواستها  پردازش « درخواست خوابگاه »
 - -2مطالعه دقیق مقررات خوابگاه و سپس تایید آن
 – 3انتخاب گزینه " می باشم " در قسمت متقاضی خوابگاه جهت ترم اول سال تحصیلی 1399-1400نمی باشم

می باشم

ثبت نهایی درخواست با استفاده از کلید
مهلت ثبت نام از تاریخ  99/6/ 22لغایت  99/6/28است.
پس از بررسی درخواست و تخصیص خوابگاه ،دانشجویان از مورخ  99/7/1با مراجعه به سیستم گلستان (گزارش - 2570
خوابگاه اختصاص داده شده در ترم جاری -دانشجو) از محل خوابگاه تخصیص داده شده مطلع و حداکثر تا 99/7 /12
بمنظوردریافت یا تعیین تکلیف فضای اختصاص داده شده اقدام نمایند.
تعهدات متقاضیان (ویژه دوران شیوع کرونا)

جهت حفظ سالمتی دانشجویان  ،متقاضی خوابگاه در ابتدای ورود به خوابگاه موظف است:
چاپ گواهی سالمت خود از سامانه خود اظهاری بیماری کرونا وزارت بهداشت( )salamt.gov.irاخذ نموده و هنگام مراجعه به خوابگاه به
مسئول مربوطه تحویل دهد.
نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،پرهیز از ترددهای غیر ضرور به خارج از خوابگاه و دانشگاه و
استفاده از ماسک در محیط های عمومی اقدام نماید.
یک نفر از بستگان درجه اول خود را برای تماس ضروری به خصوص در هنگام ابتالء یا مشکوک بودن به بیماری به خوابگاه معرفی نماید.
در صورت بروز هر گونه عالمت مشکوک به کرونا مراتب را فورا" به مسئولین خوابگاه اعالم نمایید.
ب :اسکان کوتاه مدت

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که برای برگزاری جلسه دفاعیه ،امتحان جامع ،تصویب پروپزال یا ارائه سمینار ،متقاضی استفاده از خوابگاه در
بازه زمانی محدود هستند با تایید استاد راهنما و موافقت معاونت آموزشی می توانند درخواست خود را جهت اسکان ،فقط برای یک نوبت در
طول ترم به مدت حداکثر دو هفته ارائه نمایند .الزم به ذکر است با توجه به اینکه اسکان دانشجوی بعدی پس از گذشت چند روز از تخلیه
دانشجوی قبلی در همان اتاق صورت می گیرد و بدلیل رزرو دانشجوی بعدی امکان تمدید مدت اسکان به هیچ وجه مقدور نمی باشد .
شایان ذکر است شرایط ارائه درخواست متقاضیان اسکان کوتاه مدت متعاقبا" اطالع رسانی خواهد شد.
مدیریت خدمات دانشجویی

