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 به نام خدا

 1401-1402سال تحصیلی دوم اطالعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبایی نیمسال        

 :، در این اطالعیه آمده استرسانی معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائیپایگاه اطالع به گزارش

تقاضی مغیربومی  دانشگاه ، بدینوسیله از دانشجویان کلیه دانشجویان عزیزبرای متی و سالضمن آرزوی موفقیت 

، تقاضا می شود  (1401-1402مجاز به استفاده از خوابگاههای دانشجویی ، در نیمسال دوم ) سال تحصیلی و 

 خوابگاه به شرح ذیل اقدام فرمایند: تمدیدجهت 

 خوابگاه تمدیدنحوه  (1

       کارشناسی    و مابعد، 1398ودی اً برای دانشجویان غیربومی مجاز شامل: مقطع دکترای وراسکان صرفتمدید  -1-1

             نت آنها در سامانه سکو 1401که در ترم مهر  و مابعد 1398و مابعد، کارشــــــــناسی ورودی  1400ارشد ورودی 

ستند، امکان واحد ه سرترم آموزشی و انتخاب دارای 1401گلستان ثبت شده است ودر نیمسال بهمن  ی خوابگاه

 پذیر می باشد.

ریق سامانه گلستان به آدرس طاز درخواست خوابگاه از  پس،1-1مشمول بنددانشجویان  - 2-1

ems.atu.ac.ir  اتاق نمایند.تمدید ن طبق فرآیند زمانبندی ذیل اقدام به آو تایید 

 روز13ساعت  ا ت  1401/ 11  /30 یکشنبه مورخ  روز 13عت سااتاق از  انتخاببرای  دانشجویان محترم -3-1

 .اقدام نمایند 03/12/1401 چهارشنبه مورخ  

  : ویانجاتاق برای دانش تمدیدمراحل 

سط وابگاه توختمدید  درخواست  "و انتخاب گزینه  دانشجویی با ورود به سامانه خوابگاهی گلستان از منوی 

 ،مایند  ن تمدیدد و تاییود را ترم قبل خاتاق  شماره دانشجویی و گزینه جستجو با ثبت صفحه باز شده  دانشجو در

 دام اق آنالیناجاره  بها به صورت  پرداخت  دانشجویان دوره شبانه در این مرحله باید نسبت به 

 نمایند.

ه پرداخت هزینه خوابگاه در هر ترم الزامی است  لیکن با توجه به تغییرات سامانه صندوق رفا

 متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. دانشجویان روزانهدانشجویان نحوه پرداخت اجاره بها برای 
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 نکات مهم:

ز ورود او اشد می ب عدم مراجعه جهت ثبت نام در تاریخ های ذکرشده به منزله انصراف از خوابگاه -

 در قبال ئولیتیدانشجویان فاقد ثبت نام به خوابگاه ممانعت خواهد شد و امور خوابگاهها هیچگونه مس

 اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.

 ال دومدر صورتی که دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه به هر دلیل شاغل به تحضیل در نیمس -

 سکونت ایشان قبل از پایان ترم داشته باشد ،( و یادفاع شناخته نشود)مرخصی تحصیل، حذف ترم و...

 بدون عودت مبلغ اجاره بها لغو خواهد شد.

 اسکان دانشجویان بومی حومه تهران با اولویت دوری از محل تحصیل در صورت وجود ظرفیت خالی -

 داده خواهند شد.

 دانشجو متوجه رد و عواقب آنهرگونه جابجایی محل اسکان باید با هماهنگی اداره خوابگاهها صورت گی -

 خواهد بود.

است ت درخودانشجویانی که در نیمسال قبل ساکن خوابگاه نبوده اند بعد از اتمام بازه تمدید جه -

 خوابگاه اقدام نمایند.

 کلیه مراحل ثبت نام خوابگاه به صورت غیر حضوری خواهد بود. -

ر دا اسکان، یو طی مراحل فوق، اقدام به تردد و  ستانامانه گلسآن دسته از دانشجویانی که بدون مراجعه به  -

لی ه هر دلیبساب، حخوابگاه نمایند، و یا دانشجویانی که بدون اعالم به مسئول خوابگاه و دریافت برگه تسویه 

مقررات  ه طبقاقدام به ترک خوابگاه نمایند، مشمول پرداخت اجاره بهای خوابگاه )کل ترم( و احتساب جریم

 ه دانشجویان خواهند شد.صندوق رفا

با گام ود هنتخصیص خوابگاه به صورت یک نیم سال کامل بوده و مطابق ضوابط در صورت انصراف و تخلیه ز -

اختی های پردباجاره ، مستقیم هزینه  اسکان به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  توجه به پرداخت 

 به هیچ عنوان قابل عودت نمی باشد.

 شگاه فاقد امکانات خوابگاه متاهلی می باشد.دان -4-3

 دانشگاه تعهدی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان پردیس و بومی ندارد. -5-3

 شماره تلفن های ضروری: -6-3
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- 48393420-48393419-48393418-48393403 - 48393417  در طول ساعات اداری:

48393421 

 


