
  به نام خدا

  (دختران )دانشگاه تهران  طالعيه ثبت نام خوابگاههايا

ر نيمسال نتخاب واحد دصيل و داراي ادانشجويان  شاغل به تحرساند، با تمهيدات در نظر گرفته شده از سوي اداره كل امور خوابگاهها  به اطالع دانشجويان گرامي مي   
راجعه و جهت م   ).ut.ac.irems(و جدول زمانبندي اعالم شده (به شرح ذيل ) به سامانه خوابگاهي دانشگاه به آدرس:توانند مطابق شرايط مي  ٩٨- ٩٩اول تحصيلي 

  اسكان اقدام نمايند.

  : مقررات و شرايط پرداخت هزينه اسكانالف

  (پيوست اطالعيه):صندوق رفاه دانشجويان به معاون دانشجويي دانشگاه    ٢٩/٧/٩٦مورخ  ١١٦٠٧/١٣٠براساس نامه شماره  (
  نخواهد گرفت.  را تسويه نكرده اند؛ خوابگاه تعلق ٩٧به دانشجوياني كه هزينه اجاره بهاي ترم بهمن - ١
  )٣٠/٠٩/١٣٩٨تخفيف خواهد بود (تا تاريخ  %١٠روز مشمول  ٩٠در صورت پرداخت تا مدت  ٩٨هزينه اسكان براي نيمسال مهر  - ٢
  )٣٠/١٠/٣٩٨١)) محاسبه خواهد شد.(آخرين فرصت  نقدي بدون تخفيفپايان ترم تحصيلي تخفيف حذف و هزينه خوابگاه به صورت ((تا   ٩١در اين سامانه از روز - ٣
  لذا درصورت عدم پرداخت تا پايان ترم تحصيلي  هزينه خوابگاه مشمول جريمه ديركرد (اصل +جريمه) خواهد شد. - ٤

خوابگاه ترم بهمن  مي باشد .  در صورت عدم پرداخت ؛ تمديد ٣٠/١٠/١٣٩٨) ٩٨(نيمسال مهر  ٩٨- ٩٩مهلت پرداخت هزينه ترم اول سال تحصيلي ((تذكر مهم: با عنايت به موارد فوق ، آخرين 
  ) امكان پذير نخواهد بود. ))٩٨(بهمن  ٩٨- ٩٩سال تحصيلي 

ه اينكه ب با توجه ،بگاه ))((بعد از بازه انصراف و لغو خوا زود هنگام  انصراف و تخليهدرصورت لذا باشد مي يك نيمسال كاملتخصيص خوابگاه به صورت  :((خيلي مهم)) ١نكته

ره بهاء در و در صورت عدم پرداخت اجا ميسر نمي باشد  امكان عودت اجاره بهاء پرداختي انجام مي شود مستقيم به حساب صندوق رفاه دانشجويان  هزينه اسكان پرداخت
  .سيستم  بدهكار ثبت خواهد شد

  

بامداد  ١الي  ٢٣اخت بين ساعت . تاكيد مي شودحتي االمكان از  زمان پرد استفاده شودبه باال  ١٠ با  نسخه  Internet Explorer   از مرورگر  است الزم   بها اجاره پرداخت   جهت(
  خودداري گردد.)



  

  :دتمدي بازه -ب

 ٩٨نيمسال مهر   احد دروانتخاب داراي سرترم آموزشي و سكونت آنها در سامانه خوابگاهي گلستان ثبت شده باشد  و همچنين   ٩٧بازه تمديد صرفٌا براي دانشجوياني كه درترم  بهمن 

  باشند ؛ مطابق جدول ذيل  امكان پذير خواهد بود .

يره) از مطالعاتي و غ ي ها، فرصتيا رزرو اتاق مي كنند ولي به هر دليل( مراجعه كم براي انجام امورپايان نامه،  كمك به هم اتاق: دانشجوياني كه اقدام به تمديد و تذكر خيلي مهم

محدود (مثال  ا مراجعهبن ذا دانشجوياخوابگاه استفاده نمي كنند ؛ امكان اسكان خوابگاه در ترم هاي بعد نخواهند داشت و تخلف آنها از طريق مراجع ذي ربط پيگيري مي شود . ل
  يك شب در هفته) در هر ترم مي توانند با مراجعه به پذيرش از امكان مهمان شدن استفاده نمايند.

 توضيحات خاتمه شروع مقطع / ورودي

به  ٩٤مهر  ناپيوسته ورودي  دكتري تخصصي
  و بعد آن)  ٩(از سنواتي ترم بعد

 ٩٧الي  ٨٩مهر ورودي   پيوسته تخصصي دكتري

١٠/٦/٩٨  

 ١٢ساعت 

١٣/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 

 

  ٩٧الي  ٩٦كارشناسي ارشد ورودي مهر

 به بعد ٩٢دكتري حرفه اي ورودي 

١٠/٦/٩٨  

 ١٤ساعت 

١٣/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 
 امكان پذير نمي باشد ٤تمديد در مجتمع چمران و فاطميه 

انند در      ده است؛ مي توكاربري ساختمان امكان تمديد اتاق قبلي به آنها داده نش داراي شرايط فوق كه به علت برنامه ريزي دانشگاه و تغيير كليه ساكنين -  ٢نكته 
  ((بازه رزرو)) نسبت به انتخاب و ثبت اتاق جديد اقدام نمايند.

  دام نمايند.خاب اتاق  اقنسبت به انت ((بازه رزرو))دانشجوياني كه موفق به تمديداتاق قبلي خود  نشده اند و يا تمايل به تمديد ندارند ، مي توانند در  -  ٣نكته 

  بازه رزرو( روزانه غير بومي )-ج



وطه دانشكده مرب /الورود مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته كه ثبت نام آموزشي آنها  تكميل شده  و توسط اداره آموزش پرديسدانشجويان روزانه غير بومي جديد      
انه اي انشجويان روزد) و يا دتمديد اتاق نشده ان  به هر دليلي موفق به  كه در بازه تمديد و نيز دانشجويان روزانه ساكن قبلي ( سرترم و انتخاب واحد انجام داده باشند

  .توانند طبق جدول زمانبندي زير نسبت به رزرو خوابگاه خود اقدام نمايندمي؛  قبال خوابگاه نداشته اند كه 

 توضيحات خاتمه شروع مقطع / ورودي

به  ٩٤مهر  ناپيوسته ورودي  دكتري تخصصي
  و بعد آن)  ٩(از سنواتي ترم بعد

  (جديدالورود) ٩٨ دكتري تخصصي ورودي 

 ٩٧الي  ٨٩ مهر  ورودي  پيوسته تخصصي دكتري

١٦/٦/٩٨  

 ١٢ساعت 

١٩/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 

 ساختمانهاي تعين شده دكتراي تخصصي در فاطميه و كيانوري

 ٩٧الي  ٩٦كارشناسي ارشد ورودي مهر

١٦/٦/٩٨  

 ١٥ساعت 

١٩/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 

  ٤به غير فاطميه    اتاقهاي خالي در ساختمانهاي فاطميه

 )اينداب نم(دانشجويان ارشد پرديس فني مي توانند خوابگاه سارا را براي رزرو انتخ

 ٩٥الي  ٩٢دكتري حرفه اي ورودي 

١٦/٦/٩٨  

 ١٥ساعت 

١٩/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 

 ٤به غير فاطميه    ساختمانهاي فاطميهاتاقهاي خالي در 

  كارشناسي

  و ٩٦الي  ٩٥وسالهاي  ٩٤بهمن  ورودي 
 ٩٧الي  ٩٦دكتري حرفه اي ورودي 

١٧/٦/٩٨  

 ١٠ساعت 

١٩/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 

  ساختمان فيض كاشاني ٩٥و مهر  ٩٤دانشجويان ورودي بهمن 

  ٧٠در ساختمان  ٩٦و سال  ٩٥دانشجويان ورودي بهمن

 ٧١در ساختمان  ٩٧دانشجويان ورودي 

 ٩٨شهريور ٣٠خ واحد درسي مجزا داشته باشند ) پس از انتخاب واحد از تاري ٦تحصيلي كه حداقل   ٩( سنوات  ٩٤: دانشجويان كارشناسي ورودي مهر  تذكر مهم  
  در صورت ظرفيت خالي در خوابگاههاي سطح شهر، مي توانند جهت رزرو خوابگاه به واحد پذيرش مجتمع فاطميه خوابگاه مراجعه نمايند.

  



ن رزرو در اين براي اسكان دانشجويان جديدالورود ارشد با يك ظرفيت بيشتر در نظر گرفته شده است لذا امكا ٤: با عنايت به اينكه ساختمان فاطميه ٤ نكته
  ساختمان وجود نخواهد داشت.

  را انتخاب نمايند. ساراخوابگاه ،  ))بازه رزرو ((در  : دانشجويان ارشد روزانه پرديس فني در صورت تمايل مي توانند ٥نكته 

  بازه انصراف و لغو خوابگاه ( لغو تمديد و يا رزرو اتاق):  د
،  اشدبخت نكرده  پردا در صورتي كه هزينه  اجاره بها راچه دانشجويي  به هر علتي از سكونت خود در خوابگاه  منصرف شده و تصميم به حذف اسكان خود گرفته باشد  ؛ نچنا

اسكان آنهابه  يا انصراف؛ صورت عدم لغو ود. در اقدام  نماي ٩٨ مهرنسبت به لغو اسكان ترم  ٢٢/٠٦/٨١٣٩حداكثر تا تاريخ  درصفحه ثبت اسكان خود ،  ((حذف ))ميتواند از گزينه 
  محسوب مي شوند.بدهكار خوابگاه  اجاره بهاءو در صورت عدم پرداخت  مي باشدقوت خود باقي بوده و مبلغ هزينه اجاره بهاي ترم به عهده آنها 

دوق رفاه تقيم به حساب صنون هزينه  مسخواهندداشت و چدانشجوياني كه بعد از پرداخت هزينه اجاره بها تصميم به انصراف از خوابگاه گرفته باشند ؛ گزينه ((حذف)) غير فعال شده و امكان لغو ن: ١تبصره 
  .وجود نخواهد داشت ، طبق آيين نامه صندوق رفاه دانشجويان امكان عودت اجاره بها  واريز مي شوددانشجويان  

بازه جابجايي –ه 

 توضيحات اتمام شروع مقطع خوابگاه

مجتمع فاطميه و 
 كيانوري

ناپيوسته دكتري تخصصي  

 دكتري تخصصي  پيوسته

٢٣/٦/٩٨  

١٠ساعت  

٢٤/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 
امكان پذير نمي باشد ٤جابه جايي به ساختمان فاطميه   

 مجتمع فاطميه
دكتري   كارشناسي ارشد و 
 حرفه اي

٢٣/٦/٩٨  

١٢ساعت  

٢٤/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 
امكان پذير نمي باشد ٤جابه جايي به ساختمان فاطميه   



 مجتمع چمران

 كارشناسي

 دكتري حرفه اي

 

٢٣/٦/٩٨  

١٤ساعت  

٢٤/٦/٩٨  

 ٢٢ساعت 
در همان ساختماني كه رزرو انجام شده ،امكان پذير در ساختمانهاي مجتمع چمران، جابه جايي فقط 

 خواهد بود

نكته ٦: منظور از جابجايي دراين اطالعيه ((بازه جابجايي در اسكان)) مي باشد. بديهي است پس از تثبيت اسكان دانشجو در خوابگاه هرگونه تعويض محل 
جابجايي  هاتاق (جابجايي) در صورتي كه از طريق اداره پذيرش خوابگاه صورت گيرد، مجاز مي باشد و در غير اينصورت تخلف محسوب شده و هزينه هر گون

:غير مجاز بعهده جابجاشونده خواهد بود.

نكته ٧   جابه جايي اتاق درخوابگاه هاي فاطميه و كيانوري : دانشجويان ارشد و دكتري حرفه اي  در ساختمانها و اتاقهاي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي 
جابجايي مي باشند. در ساختمانها و اتاقهاي دكتري تخصصي مجاز به  و دانشجويان دكتري تخصصي  

نكته٨ : دانشجويان ساكن در خوابگاه سارا تنها در خود خوابگاه سارا مجاز به جابه جايي خواهند بود.

نكته ٩: جابجايي دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي مجتمع  چمران ، فقط در همان ساختماني كه براي سالهاي ورودي مختص به خود  رزرو انجام شده امكان 
.جايي مقدور خواهد بودجابه 

 به ما ستلزم پرداختم كمتر ظرفيت به بيشتر ظرفيت از جايي جابه صورت در دانشجو ؛ رفاه صندوق خوابگاهي نامه آئين اساس بر براي جابه جايي اتاق توجه شود كه:  ١٠نكته 

افي الغ پرداخت اضعودت مب ، بيشتربه ظرفيت  كمتر جا به جايي از ظرفيت خواهد بود و همچنين به دليل پرداخت مستقيم اجاره بها به حساب صندوق رفاه ، در صورت  التفاوت
  . امكان پذير نخواهد بود

  يادآوري هاي مهم: و



وابگاه، اقدام به در صورتيكه دانشجوئي بدون اطالع پذيرش خمي باشد  ٩٧با عنايت به اينكه بازه تمديد خوابگاه مختص دانشجويان ساكن ترم بهمن : يك يادآوري 
  .گرديد خوابگاه نخواهدپذيرش لي دانشجو متوجه قبگونه مسئوليتي در قبال عدم امكان تمديد اتاق جابجايي اتاق نيمسال قبل خود كرده باشد، هيچ

يلي،حذف شناخته نشود،(مرخصي تحص ٩٨- ٩٩به تحصيل نيمسال اول سال تحصيل : در صورتيكه دانشجويي بعد از زمان حذف اضافه به هردليلي شاغل دويادآوري 
رم ) در ترم تي و حذف ت مبلغ اجاره بهاء لغو خواهد شد و امكان رزرو (دانشجويان داراي مرخصبدون عود ؛ سكونت آنهاترم و ...) و يا دفاع قبل از ترم داشته باشد

  هاي بعدي را هم نخواهد داشت مگر اينكه مراتب لغو سكونت در سيستم ثبت و ضبط گردد. 

ه  خوابگا لغو سكونت: در صورتيكه عدم حضور دانشجويي پس از رزرو يا تمديد خوابگاه  محرز شود ؛ عالوه بر  سهيادآوري 
  باطي معرفي خواهد شد.بها ؛  دانشجوي خاطي به كميته انضو عدم عودت مبلغ اجاره 

 گاه هيچگونهخواباداره پذيرش : عدم مراجعه دانشجويان جهت ثبت نام در تاريخهاي ذكر شده به سامانه بمنزله انصراف از خوابگاه مي باشد و  چهاريادآوري 
  اسكان دانشجويان نخواهد داشت.مسئوليتي در قبال 

  خواهد بود. ٢٩/٦/١٣٩٨صبح روز جمعه مورخ  ١٠از ساعت  ٨٩- ٩٩: زمان بازگشايي خوابگاه ها در نيم سال اول تحصيلي پنجيادآوري 

  :   شماره تماس

  ٨٨٠١٣٧٠١                   پذيرش دختران 

                                                                                            ٨٢٠٩٥٥١٢- ٨٨٠١٠٧٠٨    پشتيباني اتوماسيون خوابگاهي

 امور خوابگاههاي داره كل وابط عمومي ار                                                                                                                                                
 

  



 


