اطالعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران (دانشکده فنی فومن)
به اطالع دانشجویان گرامی میرساند ،با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها دانشجویان
ساکن شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد در نیمسال دوم تحصیلی  97-98طبق جدول ذیل میتوانند در
زمانبندی اعالم شده به سامانه گلستان مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند.
الزم به توضیح است براساس نامه شماره  130/11607مورخ  ( 96/7/26با استناد به نامه 9098/1/130
مورخ  ) 94/6/15صندوق رفاه دانشجویان به معاون محترم دانشجویی دانشگاه :
-1بر اساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ،دانشجویانی که هزینه اجاره بهای ترم مهر  97را تسویه نکرده
اند؛ خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
-2طبق همین بخشنامه  ،هزینه خوابگاه برای نیمسال بهمن  97تا مدت  90روز مشمول  %10تخفیف خواهد
بود (تا تاریخ )1398/02/15
-3در این سامانه از روز  91تا پایان ترم تحصیلی تخفیف حذف و هزینه خوابگاه به صورت ((نقدی بدون
تخفیف )) محاسبه خواهد شد(.آخرین فرصت )1398/04/13
 -4لذا درصورت عدم پرداخت تا پایان ترم تحصیلی هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد (اصل +جریمه)
خواهد شد.
((تذکر مهم :با عنایت به موارد فوق  ،آخرین مهلت پرداخت هزینه ترم جاری (بهمن 1398/04/13 )97می
باشد  .لذا در صورت عدم پرداخت ؛ تمدید خوابگاه در تابستان و نیمسال اول سال تحصیلی ( 98-99مهر
 )98امکان پذیر نخواهد بود)) .
(جهت پرداخت اجاره بها الزم است از مرورگر  Internet Explorerبا نسخه  10به باال استفاده
شود ضمناً تاکید می شودحتی االمکان از زمان پرداخت بین ساعت  23الی  1بامداد خودداری گردد).
الف-بازه تمدید((شامل تمامی ساکنین ترم مهر ( 97اعم از روزانه و شبانه) که دارای انتخاب واحد در
نیمسال بهمن  97و پرداخت اجاره بهای ترم قبل باشند)).

ردیف

مقطع

زمان

1

کارشناسی ارشد

(97/11/09ساعت  )14لغایت (97/11/13ساعت )24

2

کارشناسی

(97/11/10ساعت  )10لغایت (97/11/13ساعت )24

یادآوری های مهم:
یادآوری  :1تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل میباشد .لذا درصورت انصراف و تخلیه زود
هنگام ((بعد از بازه انصراف و لغو خوابگاه)) ،امکان عودت اجاره بهاء پرداختی میسر نمیباشد و یا در
صورت عدم پرداخت بدهکار خواهد شد.
یادآوری  : 2در صورتیکه دانشجویی بدون اطالع پذیرش خوابگاه ،اقدام به جابجایی اتاق نیمسال قبل خود
کرده باشد ،هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.
یادآوری :3در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به هر دلیلی شاغل به تحصیل نیمسال دوم
سال تحصیلی 98-97شناخته نشود( ،مرخصی تحصیلی ،حذف ترم و  )...و یا دفاع قبل از ترم داشته باشد
اسکان دانشجو لغو و عودت مبلغ اجاره بهاء خوابگاه امکان پذیر نخواهد بود.
یادآوری :4در 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 انضباطی معرفی خواهد شد.
یادآوری :5عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخ های ذکر شده به سامانه به منزله انصراف از
خوابگاه می باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.
یادآوری  :6آخرین روز اسکان درخوابگاه برای نیمسال بهمن  97در روز پنج شنبه مورخ  1398/4/13ساعت 10
صبح خواهد بود.
*در صورت هرگونه سوال یا ابهام با شماره (01334734916امور دانشجویی دانشکده فنی فومن) تماس حاصل
فرمائید.

