اطالعیه ثبتنام خوابگاههای دانشگاه تهران
معاونت دانشجویی
اداره کل امور خوابگاهها

(نیمسال دوم سال تحصیلی )1400-1401

با سالم و تبریک سال جدید و ضمن آرزوی سالمتی برای شما دانشجویان گرامی ،بنا به تصمیمات اتخاذ شدهی ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه
تهران ،تمهیدات الزم جهت اسکان دانشجویان غیر بومی روزانه مشغول به تحصیل به شرح ذیل اعالم میگردد .دانشجویان میتوانند صرفاً در تاریخهای ذکر
شده ،به سامانه خوابگاهی به آدرس http://ems.ut.ac.ir :مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند.

این دستورالعمل فقط مربوط به خوابگاههای شهر تهران می باشد.
یادآوری مهم  :دانشجویانی که دوره واکسیناسیون خود را کامل نکرده باشند (حداقل  2دُز) ،به استناد شیوهنامههای بهداشتی و
به منظور جلوگیری از شیوع همهگیری ویروس کرونا امکان ثبتنام در خوابگاهها را نخواهند داشت.
تذکر مهم  :دانشجویانی که در بهمن  1400در خوابگاه ثبتنام نموده و ساکن هستند ،نیاز به هیچگونه اقدامی ندارند.
گروه ( 1تمدید) :دانشجویان غیر بومی روزانه تحصیالت تکمیلی که در نیمسال دوم  1400ساکن نبودهاند ،اما در ترمهای گذشته سابقه اسکان دارند ،میتوانند مطابق
جدول زمانی زیر به سامانه خوابگاهی به آدرس http://ems.ut.ac.ir :مراجعه و جهت تمدید اسکان اقدام نمایند:
گروه
1
(تمدید)

مقاطع

تاریخ ثبت نام

کارشناسی ارشد (ورودی )99
دکتری تخصصی (ورودی  97و  98و )99
دکتری حرفهای (ورودی  95و  96و  97و )98
دکتری تخصصی پیوسته

 3لغایت  4فروردین 1401

تاریخ اسکان

 14فروردین 1401

گروه ( 2رزرو /ثبتنام جدید) :دانشجویان غیربومی روزانه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که تاکنون اقدام به ثبتنام خوابگاه نکردهاند ،میتوانند مطابق جدول
زمانی زیر به سامانه خوابگاهی به آدرس http://ems.ut.ac.ir :مراجعه و جهت ثبت اسکان اقدام نمایند.
گروه
2
(ثبتنام جدید)

تاریخ اسکان

مقاطع

تاریخ ثبت نام

کارشناسی ارشد (ورودی  99و )1400
دکتری تخصصی (ورودی  97و  98و  99و )1400
دکتری حرفهای (ورودی  95و  96و  97و )98
دکتری تخصصی پیوسته

ساعت  12ظهر  6فروردین
لغایت  7فروردین 1401

 14فروردین 1401

گروه ( 3رزرو /ثبتنام) :دانشجویان غیربومی روزانه مقطع کارشناسی ،میتوانند مطابق جدول زمانی زیر به سامانه خوابگاهی به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir :
مراجعه و جهت ثبتنام خوابگاه اقدام نمایند.
گروه

مقاطع

ورودی
1397

3

کارشناسی

(ثبتنام جدید)
دکتری حرفهای

1398
1399

تاریخ ثبت نام

تاریخ اسکان

ساعت  13یکشنبه  7فروردین
لغایت  8فروردین 1401

 14فروردین 1401

1400

 10فروردین 1401

در زمان ثبت نام خوابگاه اعالم خواهد شد

1399

ساعت  13یکشنبه  7لغایت  8فروردین 1401

 14فروردین 1401

1400

 10فروردین 1401

در زمان ثبت نام خوابگاه اعالم خواهد شد

تذکر خیلی مهم  :ثبتنام خوابگاه صرفاً برای دانشجویانی که حضور دائم و منظم خواهند داشت ،مجاز میباشد و دانشجویانی که
اقدام به تمدید و یا ثبتنام اتاق میکنند ،ولی به هر دلیلی از خوابگاه استفاده نکرده و یا به ندرت استفاده میکنند (برای انجام امور
پایاننامه ،کمک به هماتاقیها ،فرصت مطالعاتی و غیره) ،تخلف محسوب شده و از طریق شورای انضباطی قابل پیگیری میباشد و
امکان اسکان خوابگاه در ترمهای بعد را نخواهند داشت.

تذکر  :دانشجویان متقاضی استفاده محدود از خوابگاه (یک شب در هفته) ،میتوانند به صورت رایگان با مراجعه به
پذیرش ،از شرایط میهمان شدن یا اسکان در مهمانسرا استفاده نمایند.

یادآوری مهم  :در پایان اتمام ثبتنام در صورت وجود ظرفیت مازاد ،درخصوص دانشجویان سنواتی برنامهریزی و
اطالعرسانی خواهد گردید.
قابل توجه دانشجویان گرامی :
 -1به علت صف طوالنی دانشجویان متقاضی خوابگاه متأهلی ،امکان پذیرش درخواست جدید وجود ندارد.
 -2به دانشجویان دانشکدگانهای اقماری (کیش ،البرز ،ارس ،فارابی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،ابوریحان ،فومن ،چوکا) در تهران
خوابگاه تعلق نمیگیرد.
 -3به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق نمیگیرد.

ضروری است بعد از انتخاب اتاق نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.
در صورت عدم پرداخت تعهدی نسبت به باقی ماندن رزرو اتاق نخواهد بود.
قابل توجه دانشجویان محترم؛
دانشجویان متقاضی دریافت غذا میتوانند بعد از اتمام فرایند ثبتنام ،از  10فروردین  1401با ورود به سامانه تغذیه
( )http://dinning.ut.ac.irنسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.
در صورت هر گونه سوال و یا مشکل «فرم درخواست راهنمایی» را کلیک و درخواست خود را ارسال نمایید.
برای مشاهده «راهنمای رزرو اتاق در سامانه جامع گلستان» اینجا را کلیک نمایید.
روابط عمومی اداره کل امور خوابگاهها

