اطالعیه شماره ()3
معاونت دانشجویی
اداره کل امور خوابگاهها

ثبتنام خوابگاههای دانشگاه تهران
برای دانشجویان روزانه غیر بومی شاغل به تحصیل سنواتی
(نیمسال دوم سال تحصیلی )1400-1401
این دستورالعمل فقط مربوط به خوابگاههای شهر تهران می باشد.

با سالم و تبریک سال جدید و ضمن آرزوی سالمتی برای شما دانشجویان گرامی ،در پی برنامهریزی بعمل آمده ،دانشجویان روزانه
غیربومی شاغل به تحصیل سنواتی ،میتوانند با مراجعه به سامانه خوابگاهی به نشانی ،http://ems.ut.ac.ir :بر اساس این
دستورالعمل و طبق جدول ذیل اقدام به ثبتنام خوابگاه ،نمایند.

گروه یک

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98

دوشنبه 1401/01/22

از ساعت  10صبح

گروه دو

دانشجویان دکتری ورودی 96-95

دوشنبه 1401/01/22

از ساعت  12ظهر

گروه سه

دانشجویان کارشناسی ورودی  96با سقف حداقل  8واحد

سهشنبه 1401/01/23

از ساعت  16بعدازظهر

گروه چهار

دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه (استانهای تهران و البرز)،
که محل سکونتشان تا شهر تهران دور است

شنبه 1401/01/27

(شهرهای نظرآباد ،هشتگرد ،اشتهارد ،دماوند ،فیروزکوه و)...

از ساعت  8صبح
(به صورت حضوری)

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

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.

تذکر خیل مهم  :ضروری است بعد از انتخاب اتاق ،برای ثبت و تأیید نهایی ،نسبت به پرداخت هزینه خوابگاه تا
ساعت  24روز ثبتنام اقدام نمایید.
در صورت عدم پرداخت تعهدی نسبت به باقی ماندن رزرو اتاق نخواهد بود.

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

روابط عمومی اداره کل امور خوابگاهها

