
 )دانشکدگان ابوریحان( دانشگاه تهران یهاخوابگاه نامثبت اطالعیه           

 (1400-1401)نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

ی ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه ، بنا به تصمیمات اتخاذ شدهبرای شما دانشجویان گرامیآرزوی سالمتی تبریک سال جدید و ضمن با سالم و 

های ذکر در تاریخصرفاً توانند گردد. دانشجویان میبه شرح ذیل اعالم می به تحصیلمشغول دانشجویان غیر بومی روزانه تهران، تمهیدات الزم جهت اسکان 

 .نمایند اقدام اسکان جهت و مراجعهصورت حضوری شده، به 
 

 
 

 
 

 

مراجعه و  صورت حضوریزیر به د مطابق جدول زمانی نتوانگذشته سابقه اسکان دارند، می در ترمکه  غیر بومی روزانه تحصیالت تکمیلیدانشجویان  )تمدید(: 1گروه 

 :ندیاسکان اقدام نما تمدید جهت
 

 تاریخ اسکان تاریخ ثبت نام مقاطع گروه

1 

 )تمدید(

 (99کارشناسی ارشد )ورودی 

 (99و  98و  97دکتری تخصصی )ورودی 
 1401فروردین  14( و 14)از ساعت  13 -

 

 .باشد یم دانشکدگان ابوریحان یهادستورالعمل فقط مربوط به خوابگاه نیا
در حال اسکان بر عهده اساتید دانشجویان هماهنگی برگزاری کالسهای 

 .خواهد بود

و  یبهداشت هاینامهوهی، به استناد شدُز( 2)حداقل  خود را کامل نکرده باشند ونیناسیکه دوره واکس یانیدانشجویادآوری مهم : 

 .داشت نخواهند را هاخوابگاه در نامکرونا امکان ثبت روسیو یرگیهمه وعیاز ش یریبه منظور جلوگ

 معاونت دانشجویی
 هااداره کل امور خوابگاه



مطابق جدول  توانندیماند، خوابگاه نکرده نامتاکنون اقدام به ثبتکه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روزانه  یبومریغ انیدانشجو :(جدید نامثبترزرو/ ) 2 گروه

 .ندیاقدام نما مراجعه و جهت اسکان حضوریبه  ریز یزمان
 

 تاریخ اسکان تاریخ ثبت نام مقاطع گروه

2 

 نام جدید()ثبت

 (1400و  99کارشناسی ارشد )ورودی 

 (1400و  99و  98و  97دکتری تخصصی )ورودی 
 1401فروردین  16الی  14 1401فروردین  16الی  14

 

 

اقدام نام خوابگاه مراجعه و جهت ثبتصورت حضوری به  ریز یمطابق جدول زمان توانندیم، کارشناسی مقطع  روزانه یبومریغ انیدانشجو :نام(ثبترزرو/ ) 3 گروه

 .ندینما
 

 تاریخ اسکان تاریخ ثبت نام ورودی مقاطع گروه

3 

 نام جدید()ثبت
 کارشناسی

 1401فروردین  16و  15 1401فروردین  16و  15 1397

 1401فروردین  17و  16 1401فروردین  17و  16 1398

 1401فروردین  18و  17 1401فروردین  18و  17 1399

 1401فروردین  18و  17 1401فروردین  18و  17 1400

 

 
 

 
  

که  یانیو دانشجو باشدیکه حضور دائم و منظم خواهند داشت، مجاز م یانیدانشجو ینام خوابگاه صرفاً براثبتمهم : خیلی  تذکر

انجام امور  ی)برا کنندیبه ندرت استفاده م ایاز خوابگاه استفاده نکرده و  یلیبه هر دل یول کنند،ینام اتاق مثبت ایو  دیاقدام به تمد

و  باشدیم یریگیقابل پ یانضباط یشورا قی(، تخلف محسوب شده و از طررهیو غ یها، فرصت مطالعاتیاتاقکمک به هم نامه،انیپا

 بعد را نخواهند داشت. یهاامکان اسکان خوابگاه در ترم



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 را کلیک و درخواست خود را ارسال نمایید. «فرم درخواست راهنمایی»در صورت هر گونه سوال و یا مشکل 
 

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان ابوریحان

 مو نوبت دونام در صورت وجود ظرفیت مازاد، درخصوص دانشجویان سنواتی در پایان اتمام ثبتیادآوری مهم : 

 گردید.رسانی خواهد ریزی و اطالعبرنامه

9 

 .دییاقدام نما نهیاست بعد از انتخاب اتاق نسبت به پرداخت هز یضرور
 .ماندن رزرو اتاق نخواهد بود ینسبت به باق یدر صورت عدم پرداخت تعهد

 قابل توجه دانشجویان محترم؛

با ورود به سامانه تغذیه  1401فروردین  10نام، از توانند بعد از اتمام فرایند ثبتدانشجویان متقاضی دریافت غذا می

(http://dinning.ut.ac.ir.نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند ) 

https://kooy.ut.ac.ir/fa/form/64
http://dinning.ut.ac.ir/

