
 ( 3شماره ) اطالعیه

 دانشگاه تهران  یهاخوابگاهنام ثبت 

 سنواتی شاغل به تحصیل غیر بومی روزانهبرای دانشجویان 

 (1400-1401)نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

 
 

روزانه    انیبعمل آمده، دانشجو  یزیربرنامه  یدر پ ،  برای شما دانشجویان گرامیآرزوی سالمتی  تبریک سال جدید و ضمن  با سالم و  

به تحص  یربومیغ به سامانهتوانند  یم  ،یسنوات  لی شاغل  این ،  http://ems.ut.ac.ir  :نشانی  به  خوابگاهی  با مراجعه  بر اساس 

 .ندینام خوابگاه، نمااقدام به ثبت لیطبق جدول ذو دستورالعمل 

 

 صبح  10از ساعت  01/1401/ 22دوشنبه  98دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  گروه یک 

 ظهر  12از ساعت  01/1401/ 22دوشنبه  96-95دانشجویان دکتری ورودی  گروه دو 

 بعدازظهر 16از ساعت  23/01/1401 شنبه سه واحد  8با سقف حداقل  96دانشجویان کارشناسی ورودی  گروه سه 

 گروه چهار
 تهران و البرز(،  یهاخوابگاه )استان یدختر متقاض انیدانشجو

 شان تا شهر تهران دور استکه محل سکونت
 و...(  روزکوهینظرآباد، هشتگرد، اشتهارد، دماوند، ف  ی)شهرها

 27/01/1401شنبه 
 صبح  8از ساعت 

 )به صورت حضوری(

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

 معاونت دانشجویی
 ها اداره کل امور خوابگاه

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


 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 

 ها روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه

و به منظور   یبهداشت هاینامهوهی، به استناد شدُز(  2)حداقل   خود را کامل نکرده باشند ونیناس ی که دوره واکس یان یدانشجویادآوری مهم :  

 . داشت  نخواهند را  ها خوابگاه   در نامکرونا امکان ثبت  روسیو یر گیهمه  وعیاز ش یری جلوگ

 توانند ی، م هستند  شب در هفته(  کیاستفاده محدود از خوابگاه )  یمتقاضواجد شرایط که فقط  انیدانشجو:  مهم  تذکر

 . ند یاسکان در مهمانسرا استفاده نما  ا یشدن  همانیم  طیاز شرا رش،یبا مراجعه به پذ گانیبه صورت را

 قابل توجه دانشجویان گرامی : 

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

فاراب  ش، ی)ک  یاقمار  یها دانشکدگان  ان یبه دانشجو  -2 تهران ابوریحان، فومن، چوکا ،  یعیو منابع طب   یکشاورز   ،یالبرز، ارس،  ( در 

 . ردی گیخوابگاه تعلق نم

خوابگاه تا   نهینسبت به پرداخت هز، برای ثبت و تأیید نهایی، است بعد از انتخاب اتاق یضرور تذکر خیل مهم :
 . دییاقدام نمانام روز ثبت 24ساعت 

 . ماندن رزرو اتاق نخواهد بود ینسبت به باق یدر صورت عدم پرداخت تعهد
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