
در خوابگاههاي  91- 92اطالعيه ثبت نام الكترونيكي اسكان تابستاني سال تحصيلي
  دانشگاه تهران

  دانشجوي گرامي؛
با سالم و ضمن تبريك بمناسبت ايام شعبانيه وميالد مسعود منجي عالم بشريت حضرت 

و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما به درگاه الهي توجه شما را به رعايت ) عج(مهدي 
  :جلب مي نمائيم 91-92موارد زير جهت ثبت نام خوابگاه اسكان تابستان سال تحصيلي 

روزه به شرح  5الي  3مي توانيد در سه بازه وابگاههاي تابستانيخو تمديد جهت ثبت نام  - 1
  :ذيل

  به بعد 19/5/92تيربراي اسكان از  11الي 9
  به بعد 22/4/92تيربراي اسكان از 16الي 12
  به بعد 19/5/92تير براي اسكان  20الي 17

 آدرس به به سايت كوي دانشگاه تهرانهاي اعالم شده روز  23تا ساعت  صبح10از ساعت 
http://kooy.ut.ac.ir( نماييدمراجعه . 

 .استفاده نماييد firefoxجهت كاركرد صحيح سامانه اسكان از مرورگر :نكته 
 .اتاق مي باشند تمديدتنها دانشجويان واجد شرايط ذيل مجاز به ثبت نام و  -2
 91/90/89/88ورودي هاي            دانشجويان دكتري *
 86/87 هاي       اي ورودي دانشجويان دكتري حرفه* 
 91/90ورودي هاي      دانشجويان كارشناسي ارشد *
راهنماي ثبت  خوابگاه، حتماً تمديددانشجويان گرامي الزم است پيش از ورود به مرحله  -3

  ا به دقت مطالعه و تائيد نمايند؛ر  نام و ضوابط و مقررات خوابگاه
روز قبل از دفاع  20مي توانند با ارائه تصوير مجوز دفاع  89دانشجويان ارشد ورودي  -4

  .مراجعه و جهت ثبت نام  اقدام نمايند حضوراً
در صورت فارغ التحصيلي و كارآموزي با ارائه تصوير  88دانشجويان كارشناسي ورودي -5

مراجعه وجهت اسكان در يكي  راًحضو انتخاب واحد و يا برگه كارآموزي و كارورزي مي توانند
  .ثبت نام نمايند) رودكي: سپهر،  دختران: پسران(از خوابگاه هاي سطح شهر



  :به شرح ذيل الزامي است 91- 92پرداخت اجاره بهاء خوابگاه براي اسكان تابستاني  -6
به بعد در كليه مقاطع تحصيلي موظف به پرداخت  89تمامي دانشجويان ورودي سال  )الف
بديهي است، در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء بصورت . رونيكي اجاره بهاء مي باشندالكت

  .خواهد شد كن لم يكن تلقيهمان شب، ثبت نام دانشجو  24الكترونيكي تا ساعت 
به  91-92بر اساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان، اجاره بهاي اسكان تابستاني  )ب

  :شرح زيرمي باشد

ظرفيت (تعداد نفرات 
 )اتاق

اجاره بهاي اسكان تابستان
به بعد  22/4/92از بازه 

  )ريال(

 اجاره بهاي اسكان تابستان
به بعد  92/ 19/5از بازه 

 )ريال(

 1209600725760 نفره     2و  1

 967680580608 نفره     4و  3

 846720508032 نفره     6و  5

 725760435456 نفره   8و  7

 404800362880 نفره  9

دانشجويان گرامي درپايان ثبت نام الكترونيكي خوابگاه نسبت به رويت و چاپ  ) :مهم(1تذكر
پيام موفقيت درثبت نام و كد رهگيري پرداخت الكترونيكي كه به جعبه پيامها ارسال شده ، 

 .مايندناقدام 
ساختمان و اتاق فراهم باتوجه به تمديد اتاقها درتابستان به هيچ عنوان امكان تغيير  :2تذكر

 .نمي باشد
ثبت نام دانشجويان عزيز جانبازو روشندل توسط همكاران پذيرش و به صورت حضوري  - 7

 .صورت مي پذيرد
در صورت (.پذيرش اسكان براي دانشجويان شبانه در تابستان امكانپذير نمي باشد - 8

 .)تمايل مي توانند از خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند
با توجه به ابالغ مدير كل دانشجويي دانشگاه، امكان ارائه غذا در ايام تابستان و  -9

 . ماه مبارك رمضان ميسر نخواهد بود



دانشجويان گرامي به منظور اطمينان از ثبت نام نهايي در سيستم الكترونيكي پذيرش  -10
نام خود راكنترل  خوابگاه، يك روز پس از ثبت نام مجدداً به سايت ثبت نام مراجعه و ثبت

به صورت  )14الي 8(در ساعات اداري  در صورت مشاهده هرگونه مغايرت؛ مي توانند. نمايند
 : تلفني با

  88010706: پذيرش خوابگاه پسران
 88009010: پذيرش خوابگاه دختران

 88010708: انفورماتيك كوي 
 88639726:مديريت دانشجويي

 .ويا حضوري با دردست داشتن پرينت ثبت نام به واحد پذيرش مراجعه نمايند گرفته تماس

 

  باآرزوي توفيق
 امور دانشجويي اداره كل خوابگاهها

5/4/92 


