
 

 

 

 دانشگاه تهران   یهادر خوابگاه یاسکان تابستان هیاطالع 

 ( 1400 -  1401 ی لیسال تحص)

 

 

 باشد. یماه م ریت 17 انیدانشجو ی برا  1400-1401 یلیاسکان ترم دوم سال تحص انیپا
 

  جمعه روز  صبح    10  تا ساعت  بایستمی  ، باشندی نم  یساکن تمام مقاطع که مجاز به اسکان تابستان  انیدانشجو  (الف 

 . ندیبه انبار اقدام نما  لی وسا ل ی کامل اتاق و تحو  هیتخلنسبت به  1140/ 4/ 17 مورخ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : باشد ی م ر یبه شرح ز ، دهیدانشکده رس  ب یمجاز که پروپوزال آنها به تصو ی ربومیروزانه غ انیدانشجوبرای    یاسکان تابستان (ب

 و ماقبل   99 هاییورود   یدوره دکتر   انیدانشجو .1

 و ماقبل   97 یهای ورود  ایحرفه  یدکتر   انیدانشجو .2

 99و  98 یهای ارشد ورود یکارشناس   انیدانشجو .3
 

 رت دارد:ضروواجدین شرایط اسکان تابستانی یادآوری مهم :  

   دُز(  3) کامل کرده باشند( 1401تیر ماه  4نام ترم تابستانی )تا قبل از ثبت خود را  ونیناسیدوره واکس( 1) 

 خود را تسویه کنندترم گذشته بدهی  (2)

 :  باشندمیقابل توجه دانشجویانی که مجاز به اسکان در فصل تابستان  

 ندارد. وجود سرویس ایاب و ذهاب و  غذاارائه ، امکان  در تابستان با توجه به عدم دریافت یارانه رفاهی 

خوابگاه، یه و پلمپ شدن ساختمان تخل یه، با توجه به تخل بدیهی است در صورت عدم ( : 1یادآوری )

 . باشدمسئولیت انتقال و مفقودی وسایل، بر عهده دانشجو می 

 .دباشنی م انیدانشجو لیاسباب و وسا لیآماده تحو رماهیاول تانبارها از ( : 2یادآوری )

 معاونت دانشجویی
 ها اداره کل امور خوابگاه

 بسمه تعالی



 

 

 
 

 
 

 

 

 ( dorm.ut.ac.irاز طریق سامانه ) خوابگاه تابستان دی بازه تمدج(  
 

 حات یتوض خاتمه  شروع  ی لیمقطع تحص 
 وستهیو ناپ وستهیپ یتخصص یدکتر

 به قبل(  99های )ورودی 

4/4/1401 
 13ساعت  

6/4/1401 
 23ساعت  

 دیتمد

 99و   98ورودی  وستهیارشد ناپ  یکارشناس
4/4/1401 

 10ساعت  
6/4/1401 

 23ساعت  
 دیتمد

 ( در صورت تصویب پروپوزال)

 و ماقبل 97 ی ورود یاحرفه  یدکتر
4/4/1401 

 10ساعت  
6/4/1401 

 23ساعت  
 دیتمد

 

   رزروبازه د( 

 و بازمانده از تمدید( 4، فاطمیه6علیمحمدی، جمالزاده،  های شهید )شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ساختمان 
 

 حات یتوض خاتمه  شروع  ی لیمقطع تحص 
ورودی   وستهیو ناپ  وستهیپ  یتخصص  یدکتر

 به قبل  99

8/4/1401 
 11ساعت 

11/4/1401 
 23ساعت 

  یهاساکن ساختمان انیمشمول دانشجو
 د یبازه تمد یهاشده و جامانده لیتعط

 99و   98ورودی  وستهیارشد ناپ  یکارشناس
8/4/1401 

 14ساعت 
11/4/1401 

 23ساعت 
  یهاساکن ساختمان انیمشمول دانشجو

 د یبازه تمد یهاشده و جامانده لیتعط

 و ماقبل  97  ی ورود  یا حرفه  یدکتر
8/4/1401 

 14ساعت 
11/4/1401 

 23ساعت 
  یهاساکن ساختمان انیمشمول دانشجو

 د یبازه تمد یهاشده و جامانده لیتعط

 و ماقبل  98  یورود  یکارشناس
11/4/1401 

 11ساعت 
13/4/1401 

 23ساعت 
 ضرورت ایجاد سرترم تابستان و اخذ واحد 

به  ( :  3یادآوری ) را  نرساندهدانشجویانی که پروپوزال خود  تأیید  اند، می تصویب  و  آموزش  با معرفی  توانند 

 طبق زمانبندی ذیل اقدام و اسکان گردند: معاونت دانشجویی دانشکده/دانشکدگان خود،

 ( dorm.ut.ac.irاز طریق سامانه جامع آموزش )  1401تیر   10الی  1  بارگذاری مدارک -1

 ( dorm.ut.ac.ir) جامع آموزش از طریق سامانه   1401تیر  23الی  20   نامثبت -2

 1401 شهریور 29الی  1   اسکان -3

 ی در تعداد   ی و عمران   ی بهداشت  ،ی ساتیتاس  هایستمیس  ریبه جهت انجام تعم   1400- 1401در تابستان    :    (4یادآوری )
در آن    اسکان  ط یحائز شرا  انیوجود ندارد و دانشجو  انیامکان اسکان دانشجوو فاطمیه    یکو  هایاز ساختمان

 یهاساختمان  پسران  یها در مجتمع کوساختمان  نیانتقال داده خواهند شد. ا  گرید  هایساختمان  به  هاساختمان 
 باشد.ی م (4فاطمیه) در مجتمع فاطمیه، ساختمان و  6شهید علیمحمدی، جمالزاده، 

و   فیض کاشانی  ،انیرسول ،، نوبت دوم ی بوم انیدانشجو یاسکان برا رشیپذ( :  5یادآوری )

 .باشدی نم  ریپذدر تابستان امکان های اقماریپردیس



 

 

 
 

 

ـ   هزینه اسکان ( ه
  آنالین به صورت پرداخت    انیصندوق رفاه دانشجوسوی  اجاره بهاء خوابگاه طبق مقررات و تعرفه اعالم شده از    یزیوار  نهیهز

به طور   ستمی سکونت رزرو شده توسط س  15/4/1401  تاریختا    ،لذا در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء خوابگاه  خواهد بود.

 خودکار لغو خواهد شد. 
 

  ی زیوار  نهی، امکان استرداد هزنه یدر صورت انصراف بعد از پرداخت هز  انیصندوق رفاه دانشجونامه  نییطبق آ  :3تبصره  
 وجود نخواهد داشت. 

 

 شروع اسکان ( و
دانشجویان ارشد و و   29/6/1401لغایت   17/4/1401از تصویب پروپوزال  ان یدانشجو یدر خوابگاه برا ی شروع اسکان تابستان

 . خواهد بود 29/6/1401لغایت  1/6/1401تاریخ )واجدین شرایط( از  1400دکتری 
 

 

 : راهنما تماس شماره

 61115614 -61115612 پذیرش پسران: •

 88013702 - 88013701 پذیرش دختران: •

 66964077  پذیرش پسران سطح شهر: •

 82095512 واحد انفورماتیک: •

 

 با آرزوی توفیق

 ی دانشگاه تهراناهاداره کل خوابگاه

 1401خرداد  

 د بود.نخواه لیبه طور کامل تعط و مجتمع چمران  سطح شهر  یهاخوابگاه( : 6یادآوری )

 های سطح شهر اسکان داده خواهند شد. ، در یکی از ساختمان دانشجویان کارشناسی واجد شرایط  :1 تبصره

کارورزی   :2تبصره   و  کارآموزی  واحد  اخذ  تابستانی،  آموزشی  سرترم  دارای  که  کارشناسی   دانشجویان 

 نام خواهند داشت. باشند، اجازه ثبتمی 


