
 دانشگاه تهران یهاخوابگاه  نامثبت اطالعیه

 (1400-1401)نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

ی ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه  شده ، بنا به تصمیمات اتخاذ  برای شما دانشجویان گرامی آرزوی سالمتی  تبریک سال جدید و ضمن  با سالم و  

های ذکر  در تاریخصرفاً  توانند  گردد. دانشجویان می به شرح ذیل اعالم می   به تحصیل مشغول  دانشجویان غیر بومی روزانه  تهران، تمهیدات الزم جهت اسکان  

 .نمایند اقدام اسکان جهت و  مراجعه http://ems.ut.ac.ir :آدرس به خوابگاهی  شده، به سامانه
 

 
 

 
 

 

 

د مطابق  نتوانهای گذشته سابقه اسکان دارند، میاما در ترم  ،اندنبودهساکن    1400در نیمسال دوم  که    غیر بومی روزانه تحصیالت تکمیلیدانشجویان    )تمدید(:   1گروه  

 : ندیاسکان اقدام نما  تمدید مراجعه و جهت  http://ems.ut.ac.irبه آدرس:  یخوابگاه زیر به سامانهجدول زمانی 
 

 تاریخ اسکان  تاریخ ثبت نام  مقاطع گروه 

1 

 )تمدید( 

 ( 99کارشناسی ارشد )ورودی 

 (99و  98و   97دکتری تخصصی )ورودی 

 ( 98و  97و  96و   95ورودی ای )دکتری حرفه

 دکتری تخصصی پیوسته 

 1401فروردین  14 1401فروردین  4لغایت  3

 . باشد  ی شهر تهران م یهادستورالعمل فقط مربوط به خوابگاه  نیا

و  ی بهداشت  هاینامهوهی، به استناد شدُز( 2)حداقل   خود را کامل نکرده باشند  ونیناسیکه دوره واکس یان یدانشجویادآوری مهم : 

 . داشت نخواهند را هاخوابگاه در نامکرونا امکان ثبت  روسیو ی رگیهمه وعی از ش یری به منظور جلوگ

 . ندارند یاقدام چگونه یبه ه ازینام نموده و ساکن هستند، ندر خوابگاه ثبت  1400بهمن که در  یانیدانشجو مهم :  تذکر 

 معاونت دانشجویی
 ها اداره کل امور خوابگاه

http://ems.ut.ac.ir/
http://ems.ut.ac.ir/


مطابق جدول   توانندیم اند، خوابگاه نکرده نامکه تاکنون اقدام به ثبتمقطع کارشناسی ارشد و دکتری روزانه   یبومریغ  ان یدانشجو  :(جدید نام ثبترزرو/ ) 2 گروه 

 . ندیاقدام نما مراجعه و جهت ثبت اسکان http://ems.ut.ac.irبه آدرس:  یبه سامانه خوابگاه ریز  یزمان
 

 تاریخ اسکان  تاریخ ثبت نام  مقاطع گروه 

2 

 نام جدید( )ثبت

 (1400و   99کارشناسی ارشد )ورودی 

 (1400و  99و  98و   97دکتری تخصصی )ورودی 

 ( 98و  97و  96و   95ورودی ای )دکتری حرفه

 دکتری تخصصی پیوسته 

 فروردین  6 ظهر 12ساعت 

 1401فروردین   7لغایت 
 1401فروردین  14

 

 

  http://ems.ut.ac.irبه آدرس:    ی به سامانه خوابگاه  ریز  ی مطابق جدول زمان  توانندیم ،  کارشناسی  مقطع    روزانه  یبومریغ   انیدانشجو  : نام(ثبترزرو/  )   3  گروه

 . ندیاقدام نما نام خوابگاه مراجعه و جهت ثبت
 

 تاریخ اسکان  تاریخ ثبت نام  ورودی  مقاطع گروه 

3 

 نام جدید( )ثبت

 کارشناسی 

1397 
 فروردین  7 یکشنبه 13ساعت 

 1401فروردین   8لغایت 
 1398 1401فروردین  14

1399 

 در زمان ثبت نام خوابگاه اعالم خواهد شد 1401فروردین  10 1400

 ای دکتری حرفه
 1401فروردین  14 1401فروردین   8لغایت  7 یکشنبه 13ساعت  1399

 در زمان ثبت نام خوابگاه اعالم خواهد شد 1401فروردین  10 1400

 

 

که   یان یو دانشجو باشدی که حضور دائم و منظم خواهند داشت، مجاز م یانیدانشجو ینام خوابگاه صرفاً براثبت مهم : خیلی  تذکر 

انجام امور  ی)برا کنندی به ندرت استفاده م ایاز خوابگاه استفاده نکرده و  ی لیبه هر دل یول  کنند،ی نام اتاق مثبت  ایو  دی اقدام به تمد

و  باشد ی م  یری گیقابل پ یانضباط  یشورا قی(، تخلف محسوب شده و از طررهیو غ یها، فرصت مطالعاتیاتاق کمک به هم  نامه،ان یپا

 بعد را نخواهند داشت. یهاامکان اسکان خوابگاه در ترم

http://ems.ut.ac.ir/
http://ems.ut.ac.ir/


   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 را کلیک و درخواست خود را ارسال نمایید.  »فرم درخواست راهنمایی«در صورت هر گونه سوال و یا مشکل 
 

 اینجا را کلیک نمایید. »راهنمای رزرو اتاق در سامانه جامع گلستان«برای مشاهده  
 

 هاخوابگاهروابط عمومی اداره کل امور 

با مراجعه به   گانیبه صورت را توانندیشب در هفته(، م کیاستفاده محدود از خوابگاه )  یمتقاض  ان یدانشجوتذکر : 

 . ندیاسکان در مهمانسرا استفاده نما  ا ی شدن   همانیم  طیاز شرا رش،یپذ

ریزی و  نام در صورت وجود ظرفیت مازاد، درخصوص دانشجویان سنواتی برنامه در پایان اتمام ثبت یادآوری مهم : 

 رسانی خواهد گردید. اطالع

 قابل توجه دانشجویان گرامی : 

 . وجود ندارد  دیدرخواست جد  رشیامکان پذ ی،هلأخوابگاه متدانشجویان متقاضی  یعلت صف طوالنه  ب -1

( در تهران  ، ابوریحان، فومن، چوکایع یو منابع طب   یکشاورز   ،ی البرز، ارس، فاراب  ش،ی)ک   یاقمار  یها دانشکدگان  انیبه دانشجو  -2

 . ردی گیخوابگاه تعلق نم

 . ردی گیشبانه خوابگاه تعلق نم  انیبه دانشجو -3

 . دییاقدام نما نهیاست بعد از انتخاب اتاق نسبت به پرداخت هز یضرور
 . ماندن رزرو اتاق نخواهد بود ینسبت به باق یدر صورت عدم پرداخت تعهد

 قابل توجه دانشجویان محترم؛

با ورود به سامانه تغذیه   1401فروردین  10نام، از توانند بعد از اتمام فرایند ثبت دانشجویان متقاضی دریافت غذا می 

(http://dinning.ut.ac.ir .نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند ) 
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