
 دانشکده فنی فومن  اطالعیه ثبت نام خوابگاههای

دانشجویان ساکن شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد رساند، با تمهیدات در نظر گرفته شده به اطالع دانشجویان گرامی می

به سامانه خوابگاهی  01/00/79مورخ  42لغایت ساعت  00/00/79صبح مورخ  01از ساعت  79-79در نیمسال دوم تحصیلی 

 مراجعه و جهت تمدید اسکان اقدام نمایند. http://dorm.ut.ac.ir به آدرس:

 * درصورت عدم پرداخت هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد )اصل +جریمه( خواهید شد.

اینکه بدهی خوابگاه )اصل +جریمه( ترم قبل پرداخت  مگر امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ترم بعد نخواهد بود *

 گردد.

ی باشد . لذا در صورت م 01/00/0179( 79*تذکر مهم: با عنایت به موارد فوق ، آخرین مهلت پرداخت هزینه ترم جاری )مهر 

 ( امکان پذیر نخواهد بود.79)بهمن  79-79تمدید خوابگاه نیمسال دوم سال تحصیلی   ؛عدم پرداخت

ضمناً تاکید می  به باال استفاده شود  10هنسخ با  Internet Explorer  رمرورگ از الزم است   پرداخت اجاره بها  جهت*

 .گردد خودداری بامداد 0 الی 41 ساعت بین پرداخت زمان شودحتی االمکان از

))بعد از بازه انصراف و لغو  باشد لذا درصورت انصراف و تخلیه زود هنگام می یک نیمسال کامل تخصیص خوابگاه به صورت*

 .میسر نمی باشد و یا در صورت عدم پرداخت بدهکار خواهد شد خوابگاه ((، امکان عودت اجاره بهاء پرداختی

شناخته  79-79هردلیلی شاغل به تحصیل نیمسال دوم سال تحصیلی*در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به 

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

و عدم عودت  ؛ عالوه بر لغو سکونت خوابگاهرزرو یا تمدید خوابگاه محرز شود در صورتیکه عدم حضور دانشجویی پس از *

 .دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد  مبلغ اجاره بها؛

*عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت نام در تاریخ های ذکر شده به سامانه به منزله انصراف از خوابگاه می باشد و مدیریت 

 هیچگونه مسئولیتی در قبال اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.خوابگاه 

 *بازه جابجایی متعاقباً اعالم خواهد شد و در بازه مذکور دانشجویان فقط امکان تمدید خوابگاه را خواهند داشت.

 

http://dorm.ut.ac.ir/

