
 

۹۹-۹۸اطالعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه تهران نیمسال دوم   

 به نام خدا

 دانشکده فنی فومنهای اطالعیه ثبت نام خوابگاه

دانشجویان شاغل به تحصیل و دارای انتخاب واحد  هارساند، با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهبه اطالع دانشجویان گرامی می

توانند مطابق شرایط و جدول زمانبندی اعالم شده )به شرح ذیل( به سامانه خوابگاهی دانشگاه به می ۹۹-۹۸دوم تحصیلی  نیمسال در

 مراجعه و جهت اسکان اقدام نمایند. (ems.ut.ac.ir) آدرس:

 الف: مقررات و شرایط پرداخت هزینه اسکان

 جویان به معاون دانشجویی دانشگاه:صندوق رفاه دانش ۲۹/۰۷/۹۶مورخ  ۱۱۶۰۷/۱۳۰)براساس نامه شماره 

 نخواهد گرفت. اند؛ خوابگاه تعلقرا تسویه نکرده ۹۸به دانشجویانی که هزینه اجاره بهای ترم مهر  -۱

 ۳۰/۰۲/۱۳۹۹تخفیف خواهد بود )تا تاریخ  %۱۰روز مشمول  ۹۰در صورت پرداخت تا مدت  ۹۸هزینه اسکان برای نیمسال بهمن  -۲

 (( محاسبه خواهد شد.نقدی بدون تخفیفتا پایان ترم تحصیلی تخفیف حذف و هزینه خوابگاه به صورت )) ۹۱در این سامانه از روز  -۳

 درصورت عدم پرداخت تا پایان ترم تحصیلی هزینه خوابگاه مشمول جریمه دیرکرد )اصل +جریمه( خواهد شد. -۴



باشد. در می ۳۰/۰۳/۱۳۹۹( ۹۸)نیمسال بهمن  ۹۸-۹۹مهلت پرداخت هزینه ترم بهمن سال تحصیلی  ))تذکر مهم: با عنایت به موارد فوق، آخرین

 امکان پذیر نخواهد بود.(( ۹۹( و نیزسال تحصیلی مهر ۹۸۳)تابستان  ۹۸-۹۹صورت عدم پرداخت؛ تمدید خوابگاه ترم تابستان سال تحصیلی 

))بعد از بازه انصراف و  باشد لذا درصورت انصراف و تخلیه زود هنگاممی نیمسال کاملیک  تخصیص خوابگاه به صورت خیلی مهم((:)) ۱نکته 

 باشد و در صورت عدم پرداخت اجاره بها در سیستم بدهکار ثبت خواهد شد.میسر نمی امکان عودت اجاره بها پرداختی  لغو خوابگاه((،

 

 پرداخت زمان از االمکان شودحتی می . تاکیدبه باال استفاده شود ۱۰ نسخه با  ExplorerInternet مرورگر از است الزم بها اجاره پرداخت )جهت

 بامداد خودداری گردد.( ۱الی  ۲۳ساعت  بین

 

 :بازه تمدید- ب

سرترم دارای  سکونت آنها در سامانه خوابگاهی گلستان ثبت شده باشد و همچنین ۹۸بازه تمدید صرفاٌ برای دانشجویان ساکن که درترم مهر 

 باشند؛ مطابق جدول ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۹۸نیمسال بهمن  انتخاب واحد در آموزشی و

کنند ولی به هر دلیل )مراجعه کم برای انجام امورپایان نامه، کمک به هم اتاقی : دانشجویانی که اقدام به تمدید و یا رزرو اتاق میتذکر خیلی مهم

های بعد نخواهند داشت و تخلف آنها از طریق مراجع ذی کنند؛ امکان اسکان خوابگاه در ترمها، فرصت مطالعاتی و غیره( از خوابگاه استفاده نمی

 شود. بط پیگیری میر

 



 

  خاتمه    شروع مقطع / ورودی

 رشدکارشناسی ا

 

۱۳/۱۱/۹۸ 

 ۱۲ساعت 

۱۶/۱۱/۹۸ 

 ۲۲ساعت 
 

 ۱۴/۱۱/۹۸ کارشناسی 

 ۱۰ساعت 

۱۶/۱۱/۹۸ 

 ۲۲ساعت 
 

 

 ( با امور دانشجویی تماس حاصل فرمایید: 15:30صبح لغایت  ۸*در صورت هرگونه سوال و یا ابهام در ساعات اداری) 

01334۹15124 

 

 امور خوابگاه های دانشکده فنی فومن

 

 


