
 دانشگاه تهران   یهانام خوابگاهثبت  االت متداولؤس

 (۱۴۰۰-۱۴۰۱ یلیدوم سال تحص مسالی)ن
 

 های کلی( سواالت و راهنمایی1

 ثبت نام خوابگاه و رزرو اتاق را انجام دهم؟ دی چگونه با  -1

و بر اساس    د یکنیموارد را مالحظه م   ییسربرگ دانشجو  در   د،یسامانه جامع گلستان شو  وارد؛  سال نو  کیبا سالم و عرض تبر

  لیفا شتریب  یی راهنما جهت.  دیاقدام کن   دیتوانیشما فعال خواهد بود و م   یو درخواست اتاق برا  دیتمد   ی هانهیگز  ه یاطالع  یهابازه

 .تان خواهد بوددر دسترس( https://kooy.ut.ac.ir/fa/news/26634به نشانی )راهنما 
 

 اتاق ها چند نفر خواهد بود؟  تیظرف -2

اتاقبا توجها  اتاق  تیظرف ؛  دیسال جد  ک ی با سالم و عرض تبر اندازه  به مقطع و  با  دیوارد سامانه شد  ی مختلف است، وقتها  ه   ،

 . دید  دیها را هم خواهتیظرف، در دسترس شما  یهامالحظه ساختمان و اتاق
 

 وجود دارد؟  یقبل یها اتاق دیامکان تمد ا یآ -3

 نیاز ا  دیتوانیم   دیوجود دارد، در بازه تمد  دی باشد، امکان تمد  یخال   یتان در ترم جاراتاق  اگر؛  سال نو  کیبا سالم و عرض تبر

 .است ی تان خالاتاق یعن یبود  سر یم د یاگر امکان تمد دیموضوع مطلع شو

 

 

 1400( سواالت مرتبط با دانشجویان ورودی 2

اطالع  -1 برا  هیدرباره  خوابگاه  نام  استاسکان    خیتار  1400  ی کارشناس  یهایورود  یثبت  نشده  اسکان   زمان.  زده 

 ؟ چه وقتی است 1400های ورودی

 هد شد. اعالم خوا 1400تاریخ اسکان دانشجویان کارشناسی در هنگام ثبت نام ؛  ایام  کیضمن تبر  با سالم و احترام؛
 

 است؟  ی خ یخوابگاه چه تار یبرا 1400  یارشد ورودکارشناسی  انیثبت نام دانشجو - 2

 است.  نیفرورد ۷و   ۶ یهاخی در تار  هیبند دو اطالع مطابق؛ ام یا کیبا سالم و تبر
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هستم و هنوز کارت   1400  یکرد؟ بنده ورود  ی شود مراحل اسکان در خوابگاه را طی م   یی بدون کارت دانشجو  ایآ  -3

 ام.نکرده افتیدر  یی دانشجو

 لیو تحو ی ورود ت یعبور از گ ی . ولاست از ی ن ییشماره دانشجوتنها به ندارد و  ازینام خوابگاه به کارت نثبت؛ دی ع  ک ی با سالم و تبر

 ل یشود تا کارت خود را از دانشکده تحویمدارا م  حداکثر تا دو روز  1400  یورود  یدارد. با دانشجو  ییبه کارت دانشجو  ازیغذا ن

 .ردیبگ

 

 

 ( سواالت مرتبط با زدن واکسن3

 بکنن؟  دیبا کاریامکان حضور در کالس هارو ندارن چ گرید  لیبه دال ایکه واکسن نزدن  ی انیدانشجو  -1

 است. یدو دز واکسن ضرورحداقل ورود به خوابگاه زدن  یبراسال جدید،  ک ی با سالم و عرض تبر

 

نام خوابگاه ارائه کارت واکسن ثبت  ی نم براابد  خواستمی م   .زدم  اهستم و دو دوز واکسنم ر  1400ارشد    یمن ورود  - 2

 . نکردم افت یدر است؟ چون هنوز کارت واکسنم راالزم 

 .ستی کارت واکسن ن هئبه ارا از ین نوروز؛ خیر  دی ع کیبا سالم و تبر

 

  ی حت  .نکردم  قی تزر  اواکسن به مدت چند ماه منع شده بودم و هنوز دوز اول ر  ق یبنده به علت ابتال به کرونا از تزر  -3

خوابگاه   ط یاز شرا  یکی ممکن نبوده و    نیدهم فرورد  خیدو دوز تا تار قیتزر  ی کنم به علت فاصله زمان  ق یاگر امروز تزر

 انجام دهم؟  ی اقدام چه  دیبا .باشدی دو دوز واکسن م 

  صورت  در .  کند  قیتزر  د یماه بعد دز دوم را با  کیکه    دیانتخاب کن   یو واکسن   دیدز اول را بزن  اسرع وقت؛ در  امی ا  ک ی با سالم و تبر

غذا    رزرو . الزم به توضیح است  ردیگیت به شما خوابگاه تعلق م یظرف مشروط به وجود  دز دوم    قیاضافه  بعد از تزر   ت یوجود ظرف 

 . دو دز واکسن دارد قیبه تزر ازی ن زین یکالس حضورضمن اینکه  باشد.  یدو دز واکسن ممکن م  ق یفقط در صورت تزر زین

 

خوابگاه رزرو ام. چکار کنم که بتوانم  دز واکسن زدهام ولی در سایت خوابگاه نوشته که یک  دز واکسن زدهمن دو    - 4

 کنم؟

 نمائید تا بررسی شود.ز واکسن خود را در قسمت سؤاالت ارسال لینک کیوآرکد دو د؛ ام یا کیبا سالم و تبر

 

 



 سواالت مرتبط با دانشجویان سنواتی (4

   رد؟ یگ ی هستند خوابگاه تعلق م کارشناسی ارشد    6دکتری و یا  سنوات کردند و ترم ده    دیکه تمد   ی انیدانشجو  یبرا  -1

امکان اختصاص خوابگاه وجود ندارد در صورت وجود خوابگاه   یسنوات  انیدانشجو  یحال حاضر برا  در ؛  ایام  ک ی با سالم و عرض تبر

 . متعاقبا اعالم خواهد شد تیدر صورت وجود ظرف   و مساعدت خواهد شد ی سنوات ان یبا دانشجو
 

و سه شنبه( در دانشگاه   کشنبهی) ی  متوال ریدو روز غ  ستیبا  یاما م   م.هستن  ی بوم  ریکه غ 10ترم    انیدانشجوبنده    - 2

 کرد؟  ستیبای م  یچه کارپیدا کنم. حضور 

. برای توانند از خوابگاه خودگردان استفاده کنند  ی و م  رد یگیخوابگاه تعلق نم  ی سنوات  ان یدانشجو  به نوروز؛    د ی ع  کی با سالم و تبر

 ( مراجعه نمایید.https://kooy.ut.ac.ir/fa/news/26629های خودگردان دارای مجوز به نشانی )مشاهده فهرست خوابگاه
 

 ؟ دنوشی شامل خوابگاه م ۹6  یورودکارشناسی ارشد  انیدانشجو -3

 .شودیم یرسانصورت امکانات اضافه  اطالع  در. شودیمشمول خوابگاه نم یسنوات یدانشجو؛ ایام  کیبا سالم و تبر
 

 

 ( سواالت مرتبط با دانشجویان بومی و غیربومی5

 در موعد مقرر جهت خوابگاه ثبت نام کنم؟ توانمیتردد سخت هست م نکهیمن چون کرج هستم و با توجه به ا  ایا -1

 . ردیگ ی استان تهران و البرز اسکان در خوابگاه تعلق نم انیدانشجو به؛ ایام  کیبا سالم و تبر
 

البرز هستم  یاز روستاها  ی کیبنده ساکن    -2 استان  بب ی م  .اطراف جاده چالوس در  گرفتن   طیشرا  ایآ  نمیخواستم 

 ر؟ یخ ایخوابگاه را دارم 

 . ردیگیبا آدرس استان تهران و البرز اسکان در خوابگاه تعلق نم انیدانشجو به؛ ایام  کیبا سالم و تبر
 

 

 ( سواالت مرتبط با دانشجویان شبانه )نوبت دوم( 6

 گیرد؟ آیا به دانشجویان شبانه )نوبت دوم( هم خوابگاه تعلق می  -1

.  ردیگ یشبانه، نوبت دوم خوابگاه تعلق نم  انیبه دانشجو  د یباشیهمانطور که مستحضر م  متاسفانه؛  ایام  ک ی احترام؛ ضمن تبربا سالم و  

 . ردیگ یکه به شما خوابگاه تعلق نم دیهنگام انتخاب رشته مطلع بود شما
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مازاد   تیماندن ظرف  ی در صورت باق  د،یروزانه مقاطع به اتمام رس   انیاسکان دانشجو  نکهینم بعد از ااخواستم بدمی   -2

 ؟ دریهم خوابگاه تعلق بگ ی بوم ریغ یشبانه  انیبه دانشجو د امکان دار ایآ

وجود مشروط به  شبانه    یدکتر  انیتنها دانشجو  و  روزانه است  انیمخصوص دانشجو  خوابگاه؛  امیا  کیضمن تبر  با سالم و احترام؛

 . از خوابگاه بهره ببرند ممکن است بتوانندظرفیت، 

 

غکارشناسی    ی دانشجو  بنده   -3 شبانه  ا  ی ربومیارشد  درخواست  کار    نجانب یهستم.  قبال  در  اسکان  منظور  به 

 .دیی نوع اسکان را لطفا بفرما نیا یاست. روند درخواست برا یی دانشجو

 . در قبال اسکان وجود ندارد  کارامکان در حال حاضر  متاسفانه؛ ایام ک ی با سالم و عرض تبر

 

 گیرد، چکار کنم؟ با توجه به اینکه من دانشجوی شبانه هستم و به بنده خوابگاه تعلق نمی  - 4

می خوابگاهشما  از  کنید.  توانید  استفاده  خودگردان  خوابگاهبرای  های  فهرست  نشانی  مشاهده  به  مجوز  دارای  خودگردان  های 

(https://kooy.ut.ac.ir/fa/news/26629 .مراجعه نمایید ) 

 

 استفاده کنند؟  خوابگاهاز  توانندی م  ایدو شب در هفته قصد اقامت دارند، آیک یا  که صرفاًانه شب انیدانشجو -5

نام هستند امکان استفاده  که مجاز به ثبت ی انیدانشجو  تنها؛ متأسفانه امکان استفاده از خوابگاه وجود ندارد و ام یا کیبا سالم و تبر

یانی که بیش از یک روز اقامت نیاز دارند و یا  دانشجو  یبرا  طیشرا  نیا.  دارندرا    گان یروز در هفته بصورت را  ک برای ی از مهمانسرا  

از خوابگاهو می  ست ی ممکن نهستند  شبانه   برای مشاهده فهرست خوابگاهتوانند  های خودگردان  های خودگردان استفاده کنند. 

 ( مراجعه نمایید. https://kooy.ut.ac.ir/fa/news/26629ارای مجوز به نشانی )د

 

 

پردیس7 دانشجویان  با  مرتبط  سواالت  ابوریحان، (  طبیعی،  منابع  و  )کشاورزی  اقماری  های 

 فارابی، کیش، فومن، چوکا، البرز و...(

 رد؟ یگی خوابگاه تعلق م  ،(البرز های اقماری )مثلسیپرد  انیبه دانشجو ایآ  -1

 . ردیگیخوابگاه تعلق نمهای اقماری  سیپرد  انیدانشجو  به؛ امیا ک ی با سالم و عرض تبر
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 های متأهلی ( سواالت مرتبط با خوابگاه8

خوابگاه    ی. در رابطه با درخواست برامیارشد دانشگاه تهران هستکارشناسی  مقطع    یدو دانشجو من و همسرم هر  -1

 م؟ یانجام بده ی چه اقدام  دیبا نیمتاهل 

 . ستیممکن ن یخوابگاه متاهل  یبرا د یجد ی تقاضا افتیکم در  امکاناتمتاسفانه در حال حاضر بعلت  با سالم و احترام؛

 

به خوابگاه   یفور  ازیها نشدن کالس  یدر حال حاضر با توجه به حضور  یدادم ول  یمن درخواست خوابگاه متاهل   - 2

 . لطفاً راهنمایی کنید.دارم یمتاهل 

وجود   دی درخواست جد  رشیاست و امکان پذ  یطوالن  ی حال حاضر صف درخواست خوابگاه متاهل  در نوروز؛    دیع   کیبا سالم و تبر

 .ندارد


