به نام خدا

اطالعیه ثبت نام خوابگاههای دانشکده فنی فومن
نیمسال اول سال تحصیلی 79-79
ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ،به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می رساند ،با تمهیدات درنظر گرفته شده از سوی امور خوابگاه های
دانشکده فنی فومن ،کلیه دانشجویان ساکن روزانه غیربومی شاغل به تحصیل ودارای انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی  79-79از
ساعت  7صبح روز شنبه مورخ  79/69/25لغایت ساعت  22روز دوشنبه مورخ  79/69/29می توانند با مراجعه به سامانه خوابگاهی به
آدرس  http://ems.ut.ac.irجهت اسکان اقدام نمایند.
الزم به ذکر است جهت انجام کلیه مراحل ثبت نام اعم از بازه تمدید؛ بازه رزرو و بازه جا به جایی و نیز پرداخت اجاره بهاه از مرورگر Internet
 Explorerبا ورژن  01به باال استفاده شود .ضمنا تاکید میشود حداالمکان از زمان پرداخت بین ساعت  32الی  0بامداد خودداری گردد.

*تذکر مهم :دانشجویان از رزرو خوابگاه های کوی دانشگاه تهران جداً خودداری فرمایند .در صورت رزرو ،مبلغ واریزی به هیچ عنوان عودت نمی گردد.
*دانشجویان غیرخوابگاهی قادر به رزرو صبحانه و شام سلف و بوفه در سامانه تغذیه نمی باشند.
*در جابجایی اتاق بر اساس آیین نامه خوابگاهی ،در صورت جابجائی از ظرفیت بیشتر به ظرفیت کمتر مستلزم پرداخت مابه التفاوت خواهد بود و در
صورت جابجائی از ظرفیت کمتر به ظرفیت بیشتر عودت مبلغ اضافی امکانپذیر نخواهد بود.

*تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل میباشد ،لذا درصورت انصراف و تخلیه زودهنگام ،امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمی
باشد.
*در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف اضافه به هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 79-79شناخته نشود(،مرخصی
تحصیلی،حذف ترم و  )...و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد لغو اسکان بدون عودت مبلغ اجاره خوابگاه خواهد داشت.
*در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از رزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود؛ عالوه بر لغو سکونت خوابگاه و عدم عودت مبلغ اجاره بها
؛ دانشجوی خاطی به کمیته انظباطی معرفی خواهد شد.
*زمان بازگشایی خوابگاه ها در نیمسال اول تحصیلی  79-79از ساعت  8صبح روز جمعه مورخ  79/9/23خواهد بود.
* شایان ذکر است پرداخت هزینه خوابگاه برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و در صورت هرگونه سوال یا بروز مشکل به امور دانشجویی مراجعه و یا با
شماره  10223723300تماس حاصل فرمایید.

