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نو دانشجوی گرامی
ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی ،ورود شما به دانشگاه تهران مهد علم و دانش و نماد آمووز

عایوی

کشور را خیر مقدم عرض می نماییم.
اداره کل خوابگاهها همچون سنوات گذشته آماده ی خدمت رسانی به تمامی دانشجویان فرهیخته دانشگاه تهوران
است .اما با توجه به شرایط کنونی و رعایت پروتکل های بهداشتی فعال سکونت در خوابگاهها امکانپذیر نمی باشود.
آنچه در ذیل تقدیم می گردد خدماتی است که در شرایط عادی به دانشجویان خوابگاهی ارایه می گردد .بوه امیود

روز هایی که در کنار شما و میزبان حضور و قدوم شریفتان باشیم.
« روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها »
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فهرست

تاریخچه کوی دانشگاه تهران
ییست مسئویین و شماره تماس
ییست خوابگاه ها
ییست اماکن خدماتی
ییست فضاهای ورزشی

نقشه خوابگاه ها
نقشه مسیر حرکت اتوبوس ها
نقشه اتوبوس های تندرو
نقشه مترو
ضوابط و مقررات سکونت
آیین نامه
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تاریخچه کوی دانشگاه تهران

کوی دانشگاه اولین مجتمع خوابگاهی دانشجویی ایراا

تاسیس کوی دانشگاه توانست در زما خود به اسکرا

در منطقه امیاآباد شمالی واقع شده است  .این منطقه جزء

دانشجویانی که در گوشه و کنار تهاا در مسافاخانه ها

امالک امیا کبیا بوده و این از رویدادهای کم نظیا تراریر

یا منزل اقوام ساکن بودند ،ساما بخشیده و مشکرالت

است که محل اسکا جوانا نخبه در بزرگتاین دانشرگراه

اسکا دانشجویا را ماتفع کند .اینج مجتمع در ابتردا

کشور ،ساکن امالک موسس دارالفنو شده اند .منرطرقره

شهاک دانشگاه نامیده می شد و چند صباحی بعرد از

امیاآباد ( کارگا شمالی) در ابتدا اردوگاه سابازا آمایکائری

آ ،به کوی دانشگاه اشتهار یافت .کوی دانشگاه از بردو

بود که در جنگ جهانی دوم تا سال  4231هجای شمسری

تاسیس تا سال  4231تعداد  23نفا مدیا با عرنراویرن

در آ سکونت داشتند .پس از جنگ و خراو

سرابرازا

رئیس یا مدیاکل به خود دیده که اولین آ ها دکرترا

آمایکائی در بیست و سوم آذرماه  4231هجای شمسی بنا

مستوفی به عنوا اولین رئیس کوی دانشگاه میباشد و

–

بعد از ایشا نیز مدیاانی به فااخور زما و مصلرحرت،

دکتاعلیاکباسیاسی – ازرئیس دولرت وقرت امریراآبراد،

مدیا کوی دانشگاه بودهاند .در تاری هفتاد ساله کروی

تاسیسات آ که تازه از طاف سابازا آمایکائی تخلیه شده

دانشگاه بیش از نوزده نسل دانشگاهی سکونت داشرتره

بود در تاری  32آذر  4231به دانشگاه واگذار و از بهمن ماه

اند که فصل مشتاک آنها گذرا بهترایرن و خراطراه

هما سال قایب به  233نفاازدانشجویا دانشگاه که اغلب

انگیزتاین دورا زندگی بوده است.

برره درخررواسررت رئرریررس وقررت دانشررگرراه تررهرراا

از دانشکده ادبیات و دانشساای عالی بودند درآ

سرکرنری

گزیدند.
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ضوابط و مقررات سکونت

مقدمه:

تندرستی و امنیت دو شاط مهم و ضاوری در ارتقاء و پیشافت ها جامعه ای محسوب می شوند که در آموزه های دینی نیز با آنها تاکریرد شرده اسرت.
خوابگاه نیز از این اما مستثنی نیست؛ بلکه به دلیل حضور نخبگا جامعه در این محیط و رسالت خطیا جامعه دانشگاهی در ترولریرد عرلرم و پراورش
متخصصا و فاهیختگا ؛ باقااری امنیت و جو ساشار از آرامش و اعتماد در خوابگاه از اهمیت مضاعفی باخوردار است.
خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می شود که دانشجو به هنگام ورود می بایست کارت دانشجویی خود را به همااه داشته و با ثبت آ برا روی
دستگاه های گیت نسبت به ورود و خاو اقدام نماید .بدیهی است در صورتی که دانشجو اقدام به سوء استفاده از کارت خود نماید (استفاده افاادی غیا از

ساکن اصلی باای تادد در خوابگاه) ضمن معافی فاد خاطی به مااجع ذیالح ،باابا مقارات مابوطه باخورد خواهد شد.
ایف-قوانین و ضوابط مربوط به خوابگاه:
 )1در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد ،طبق صورتجلسه به دانشجو تحویل داده میشود و در موقع
تخلیه طبق هما صورت جلسه تحویل گافته خواهد شد و مسئولیت کسای لوازم آ به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیانده خواهد بود.

 )2تامین لوازم شخصی مانند پتو ،ملحفه ،تشک و بالش با عهده دانشجو میباشد و مدیایت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 )3دانشجو حق نگهداری حیوانات در اتاق مسکونی خود را ندارد.
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 )4ها دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و امکا استفاده از اشیا و لوازم عمومی خوابگاه در اتاق خود نمی باشد.
 )5دانشجوی ساکن در خوابگاه مجادی ،حق طب غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد.
 )6تغییا یا تعویض قفل و سایا وسایل محل سکونت دانشجو ،بدو اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است
 )7دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود ،حفظ بهداشت و پاکیزگی معابا و اماکن عمومی خوابگاه میباشد.
 )8دانشجو موظف است هنگام خاو از خوابگاه وسایل باقی اتاق خود را کامالً خاموش کند.

 )9در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختما نظیا حمام ،ساویسهای بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکالت باقی ،انشعابات آب و گراز و ...
خللی پیش آید و نیاز به تعمیا یا تعویض و جابجایی داشته باشند ،دانشجویا ساکن موظفند مااتب را کتباً و یا از طایق سامانه خوابگاه به مسئول خوابگاه اطالع دهند تا بارسی و اقردام
الزم به عمل آید ،مسئولیت عدم اطالع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهدهی دانشجویا آ محل میباشد.
 )13ورود خواهاا و باادرا دانشجو با ظاها و پوشش نامناسب به درو خوابگاه ممنوع است.
 )14ظاها شد با پوشش نامناسب در محیط معابا و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است.
 )15دانشجویا موظفند لباسهای زیا خود را به دور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.
 )16ایجاد هاگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنا خوابگاه گادد (از قبیل ایجاد ساوصدا ،درگیای ،بلند نمود بیش از حد صدای رادیو و تلویزیو  ،نواختن ابزار و آالت موسیقی،
استعمال دخانیات و  )...ممنوع است.
ماده  )18رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشاف با خوابگاههای دانشجویی الزامی است.
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 )17شاایط مالقات در خوابگاه دختاا :
 )17-1اوقات مالقات دانشجویا به تناسب فصل از طاف اداره امور خوابگاهها تعیین و پس از آ مالقات ممنوع میباشد.
 )17-2مالقات باای دیدار کنندهی ماد در اتاقهای خوابگاه یا محوطهی آ اکیدا ممنوع است و فقط در محلی که به این منظور تعیین شده است ،امکا پذیا میباشد.
 )17-3مالقاتکنندهی ماد باید از بستگا درجهی یک دانشجو (پدر ،باادر ،همسا و عمو) بوده و شناسنامهی خود را به مسئول خوابگاه ارائه و فام مخصروص مالقات ( یا دفتا مابوطه ) را
تکمیل و امضا نماید.
 )17-4مسئول خوابگاه موظف است مشخصات مالقات کننده ی ماد را قبل از صدا زد دانشجو با مشخصات بستگا محام دانشجو (که قبال در فام مخصوص قید شده است) تطبیق دهد و در
صورت مغایات ،از مالقات جلوگیای به عمل آورد.

 )18ضوابط و مقارات ورود و خاو
 )18-1ساعت ورود و خاو مجاز در خوابگاه با حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوی اداره امور خوابگراههای دانشگاه تعیین و اعالم میگادد .حداکثا ساعات تادد در خوابگراه دخرتراا
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صبح لغایت  34/23و خوابگاه باادرا  6صبح لغایت  32می باشد.
 )18-2دانشجو میتواند بعضی از شب ها فقط در منازل خویشاوندا ساکن در شهای که قبال مشخصات آدرس و نسبت آنها با دانشجو در فام مابوطه قید شده و به تایید اولیرای قرانرونری او
رسیده است ،با رعایت سایا موارد ،حداکثا تا دو شب در هفته اقامت نماید.

 )19در صورت غیبت یا تاخیا غیاموجه در ورود به خوابگاه ،دانشجو موظف است مدارک الزم مبنی با موجه بود غیبت یا تاخیا خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید .در چنین شاایطری الزم
است خانوادهی دانشجو حداکثا  3روز بعد کتباً و یا حضوراً به مسئول خوابگاه توضیح دهند.
 )22با دانشجویانی که ماهیانه بیش از سه مورد تاخیا در مااجعه به خوابگاه یا غیبت غیاموجه داشته باشند ،باابا مقارات انضباطی باخورد و نهایتاً دانشجو از خوابگاه محاوم خواهد شد.

6

6

7

ب -قوانین پذیرش و ثبت نام پسران و دختران:

روند ثبت اتاق در سامانه ثبت نام:

جهت ثبت نام ،دانشجو الزم است از پرداز

”درخواست اتاق توسط دانشجو“ که از مسیر زیر قابل دسترسی است ،استفاده نماید:

کلیه دانشجویا واجد شاایط خوابگاه الزم است در بازههای مقار که در اطالعیههای ثبت نام از طایق سایت کوی به آدرس  /http://kooy.ut.ac.irاطرالعرسرانری
میگادد ،اقدام به ثبت نام نمایند .ثبت نام باای ها دانشجو به صورت تامیک صورت میپذیاد .دانشجو موظف است پس از انتخاب اتاق از طایق سامانه ثبت نام اقدام به
پاداخت اجارهبها نموده و اتاق خود را تثبیت نمایند در غیا این صورت سیستم به صورت خودکار پس از بازه مذکور اقدام به لغو رزرو دانشجو مینماید .دانشجرو جرهرت
ثبت نام الزم است به سامانه ثبت نام و پیگیای خوابگاه ویا بهطور مستقیم به آدرس ( ems.ut.ac.irسیستم جامع آموزش) مااجعه نماید.
الف) نحوه گافتن اتاق:
دانشجویی ---خوابگاه  ---درخواست گاوهی  /تکی خوابگاه  ---درخواست  ---درخواست اتاق توسط دانشجو
پس از ورود به فام“ درخواست اتاق توسط دانشجو“ باید مجموعهی خوابگاه درخواستی انتخاب گادد .پس از آ لیست اتاقها به همااه اطالعات تعداد ساکنین فعلری و

همچنین وضعیت ظافیت اتاقهای خوابگاه انتخابی ،نمایش داده میشود.

تذکر :به دانشجوی بومی (ساکن استان تهران و ایبرز) و دانشجویان شبانه ،خوابگاه تعلق نمیگیرد.
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تذکا :توجه نمایید که تنها خوابگاه و اتاقهای مجاز و دارای ظافیت قابل انتخاب باای دانشجو ،نمایش داده میشود.
پس از نمایش لیست اتاقهای خوابگاه ،می توا با کلیک با روی عدد نمایش داده شده در ستو تعداد ساکنین اتاق ،مشخصات ساکنین فعلی اتاق و همچنین اجارهبهرای
اتاق را مشاهده نمود.
بااساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجویا وزارت علوم تحقیقات و فناوری حداکثا مدت مجاز سکونت در خوابگاه از زما شاوع به تحصیل ،به شاح زیا
میباشد:
مقطع کارشناسی :حداکثا هشت نیمسال
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :حداکثا چهار نیمسال

مقطع دکتاای تخصصی :حداکثا هشت نیمسال
مقطع دکتاای پیوسته دامپزشکی :حداکثا دوازده نیمسال
بنابااین به تمامی دانشجویا توصیه میشود به گونهای بانامهریزی کنند که در دورهی زمانی قانونی ،تحصیل خود را به پایا باسانند.
تذکا :همچنین بااساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجویا وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تداوم سکونت دانشجویا بیش از حد مجراز در خروابرگراه

مشمول پاداخت جایمه به شاح زیا خواهد بود:
نیمسال اول سکونت اضافی  %433افزایش اجارهبها
نیمسال دوم سکونت اضافی  %453افزایش اجارهبها
نیمسال سوم سکونت اضافی و بعد از آ  %333افزایش اجارهبها
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ب) نحوه پاداخت هزینه:
دانشجو باای پاداخت اجارهبهای اتاق انتخاب شده ،کافی است لینک پاداخت اجاره را کلیک نماید تا وارد پادازش پاداخت الکتاونیک بابت خوابگاه شود .در
پادازش ذکاشده ،ابتدا باید دلیل پاداخت انتخاب و با کلیک با روی لوگوی بانک ،روند پاداخت الکتاونیکی اجارهبها انجام گیاد.
دانشجویی ---خوابگاه  ---پاداخت و تسویه حساب  ---پاداخت الکتاونیکی بابت خوابگاه  ---انتخاب دلیل پاداخت  ---انتخاب با روی درگاه بانک
نکات مهم:
 )4پس از پاداخت اجارهبها امکا تغییا اتاق رزرو شده باای دانشجو وجود نخواهد داشت.

 )3ساکنین خوابگاهها موظفند هنگام تخلیه خوابگاه ،اموال و لوازم موجود در اتاق را که در بدو اسکا تحویل گافتهاند به هما نحو تحویل مسئول خوابگاه
نموده ،همچنین کلید واحد مابوطه را به واحد کلیدسازی تحویل دهند.
ج) مقررات و ضوابط پذیر

مهمان

ها دانشجو مجاز به داشتن میهما مادر و خواها(خوابگاه دختاا ) ،پدر و باادر(خوابگاه پساا ) ،به مدت نهایت سه شب در ماه می باشد.

تذکا)1در صورتیکه مادر و خواها(خوابگاه دختاا ) ،پدر و باادر(خوابگاه پساا ) به طور همزما خواستار میهما شد باشند ،تعداد روزهای پذیاش مهما یک
شب می شود.
تذکا )2امکا پذیاش مهما دوست در صورتی که دانشجو از ظافیت فوق استفاده نکاده باشد طبق شاایط ذیل امکا پذیا خواهد بود:
سهمیه پذیاش مهما دوست باای دانشجویا ارشد یک شب در ماه و باای دانشجویا دکتای سه شب در ماه می باشد..
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پذیاش مهما در صورتی امکن پذیا می باشد که خود دانشجو در خوابگاه و در اتاق حضور داشته باشد.



پذیاش ها میهما با رضایت ساکنین اتاق مقدور می باشد و میزبا باید رضایت ساکنین اتاق را کتبا بگیاد.



پذیاش میهما دوست و اقوام درجه یک ،به طور همزما امکا پذیا نیست.



در اتاق های  1نفاه یا کما از آ تنها دو نفا مجاز هستند همزما میهما داشته باشند و در اتاق های  5نفا به باال تنها یک نفا اجازه داشتن میهما را دارد.



مسئولیت تمام رفتار ها و کادار های مهما با عهده میزبا بوده و میهما باید تمام قوانین مابوط به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید .در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط میهما و یا عدم
تاک به موقع خوبگاه ،ضمن ارجاع به شورای انضباطی ،از پذیاش میهما باای میزبا به مدت دو تام معذور بوده و میهما خاطی باای همیشه ممنوع الورود می شود.



دو هفته پیش از شاوع امتحانات پذیاش میهما فقط به پذیاش پدر و مادر خواهد بود.



ورود و خاو میهما در خوابگاه دختاا مطابق قوانین و مقارات ساعت ورود و خاو خوابگاه دختاا خواهد بود.

نحوه ثبت مهمان در سامانه خوابگاهی گلستان ()ems.ut.ac.ir



ثبت اطالعات مهما حداقل  5ساعت قبل از حضور مهما در سامانه خوابگاهی باید ثبت گادد.



میزبا باای ورود میهمن شخصا باید به انتظاما مااجعه نماید.



میهما و میزبا ها دو باید کارت شناسایی عکس دار معتبا به واحد انتظامات ارائه و میهما باید موقع خاو ضضمن تحویل گافتن کارت خود ،دفاتا مابوطه را نیز امضاء کند.

01

10

11

شماره تلفن های ضرورری خوابگاه ها
عنوان واحد اداری

تلفن تماس

معاو اداری و مالی

11342331

دفتا معاونت اداری و مالی

 / 11342331فکس11333245 :

دبیاخانه – امور رفاهی

 / 11333583فکس11343331 :

رئیس حسابداری

11343335

ناظا تأسیسات و تعمیاات

11342838

مخاباات کوی

11342333

مسئول پادیس ماکزی

11342838

ناظا خدمات  ،صنوف و سم پاشی

5542

دفتا اموال

11333341

کلید سازی

6811
11343831
67 –6747

عنوان واحد اداری کوی پسران

تلفن تماس

مدیاکل

11342331

رییس دفتا مدیاکل

11342331

دفتا معاونت دانشجویی

11625345

امور دانشجوئی

5533

تابیت بدنی

11336365

سلف ماکزی

11343838

کارشناس امور دانشجوئی

11623836

روابط عمومی

11342832

انفورماتیک

سایت رایانه

13336812

تاسیسات

کتابخانه شهید مفتح

13335131

ماکز بهداشت

11623336

مسجد

13335543

نمایندگی نهاد مقام معظم رهبای

11343312

ماکز مشاوره

11332211

جهاد دانشگاهی

11342316 / 11221344

11333635
اداره حااست
5156-5155

11

مسئول انتظامات

11342836

دفتا انتظامات

11333581

12

عنوان واحد اداری خوابگاه های سطح شهر تلفن تماس
مسئول خوابگاه های سطح شها

11313343

خوابگاه جالل آل احمد

11333834
33365431

02

عنوان واحد اداری خوابگاه فاطمیه

تلفن تماس

شهید مطهای(سعادت آباد)

امور فاهنگی دختاا

11623213

غدیا

امور دانشجوئی

11342834

مسئول خوابگاه

11342833

تابیت بدنی

11623213

کتابخانه فاطمیه

6344

سایت رایانه

11623213

ماکز بهداشت

11335365

ماکز مشاوره خوابگاه

11335362

عنوان واحد اداری خوابگاه شهید چمران

تلفن تماس

ماکز مشاوره

11363524

مسئول خوابگاه

11324185

33282611

12

6224

13

مجتمع خوابگاه های سطح شهر  -پسرانه

ساختمان
عطار (شفیعی)

ساختمان
امین
 46آذر یک
حسابی

آدرس
باالتا از میدا انقالب،کارگا شمالی ،بعد از خیابا
رهنما(ادوارد) ،بن بست امین

تلفن

کدپستی

66362333

4148352114

خیابا  46آذر ،روباوی درب غابی دانشگاه ،بن

خیابا  46آذر ،خیابا ادوارد بااوا  ،پالک
 3جدید و  45قدیم،

ولیعصا)
خودگادا )

ولیعصا(عج) ،کوچه فاشید ،انتهای کوچه

ضیاء
قدس 4
قدس2

66362335

4241681855

خوارزمی (مها )4

خیابا کارگا شمالی ،کوچه مها ،پالک 4

4241681855

فارابی (مها )3

خیابا کارگا شمالی ،کوچه مها ،پالک 3

4241681855

حافظ

اول پل حافظ ،پالک 333

66866311

میدا انقالب ،خیابا قدس ،کوچه

-11363814

امیاشاهی

11365854

42آبا

خیابا وصال شیاازی ،بین طالقانی و بزرگمها ،کوچه

66355681

4146162581

46آذر3

خیابا 46آذر ،کوچه پارسی ،پالک 3

64443188

4148361154

11338163

4148821234

پالک  8تلفن
خیابا ولیعصا(عج) ،باالتا از میدا

4148352131

بست بهنام ،پالک 2

آدرس
خیابا قدس ،کوچه شفیعی ،نبش ضیاء،

خیابا قدس ،کوچه شفیعی ،نبش ضیاء،
پالک 4
خیابا قدس ،کوچه آذین ،پالک ، 41
تلفن:
خیابا قدس ،روباوی خیابا پورسینا،
پالک  ، 22تلفن:

کدپستی
147733431
66964077-8
1417733381

66361388-1
66133132
11381343

4148152514
4148112113
41448852824

بلوار کشاورز ،خیابا وصال ،کوچه شاهد،

وصاال

پالک  26قدیم ،پالک  1جدید ،تلفن- :

11313341

کدپستی 4148851831

رودکی (قدس)3

بهنام (شهدای دانشجو)

03

خیابا قدس ،ابتدای کوچه بهنام ،پالک
43

عطار شاقی و

4422866228

غابی

4148112114

نصات

13

خیابا قدس کوچه فادانش تلفن:
خیابا 46آذر خ نصات پالک  8و پالک
 41و پالک (33متاهلین)

414838261
4148382164

اسکو

خیابا بزرگمها کوچه اسکو

4148142518

طاهای

خیابا  46آذر کوچه طاهای

4148335464

14

ساعت کار صنوف خوابگاه های دانشگاه تهران

فروشگاه
فروشگاه

موقعیت

ساعت کار ساعت کار

موقعیت

صبح

بعد از ظها

7

22:00

9

18:00

7

23:00

10

21:00

خاازی

10

21:00

نانوایی سنگکی

6

22:00

ساعت کار
صبح

بعد از ظها

خواربار فاوشی

7/00

24/00

نانوایی

6/00

21/00

بوفه اغذیه(سینما)

7/00

24/00

کبابی

8/00

23/00

تهیه غذای خانگی

 12الی 13:30

 18الی 20:30

خشکشویی

8

20/00

پوشاک

18

24/00

18

22/00

خواربار فاوشی

آرایشگاه

مجتمع جالل آل احمد

خواربار فاوشی

خیاطی
آرایشگاه

04

پادیس ماکزی

آرایشگاه

مجتمع شهید چماا

تهیه غذای خانگی
خواربار فاوشی

7

22:00

پوشاک

10

22:00

آرایشگاه

مجتمع فاطمیه

10

22:00

9

22:00
21:00

9

21/00

میوه فاوشی

10

23/00

سوپامارکت

عطایات

16

23/00

پگاه

7

زیااکس

9

23/00

نا رضوی

7

21:00

بهار رایانه

9

22/00

9

21:00

بستنی وآب میوه

18

24/00

لبنیات پگاه

7

21:00

فاوشگاه نا رضوی

7

21:00

رستورا پاشیکا

7

22:00

آرایشگاه

14

خوابگاه قدس

15

مسیر و ساعت حرکت اتوبوس های خوابگاه

مقصد

مسیر حرکت

رفت

برگشت

بلوار کشاورز ،ایستگاه

مجتمع فاطمیه وچماا -د.الهیات

7/30

*

ساعت اویین حرکت

مبدا

7/00

مجتمع چماا

8

بلوار کشاورز ،ایستگاه پورسینا

مجتمع چماا

ساعت آخرین حرکت

مبدا

48

مجتمع چماا

18/00

بلوار کشاورز ،ایستگاه پورسینا

پورسینا

مجتمع فاطمیه وچماا -د.الهیات

9/15

10

مجتمع فاطمیه وچماا -د.الهیات

11/15

13

مجتمع فاطمیه وچماا -د.الهیات

*

15/30

ایستگاه پورسینا،خ حافظ-د.الهیات

7/30

*

مقصد

مجتمع فاطمیه وچماا -د.دامپزشکی 7/30

*

بلوار کشاورز ،ایستگاه

کوی پساا  ،بلوار کشاورز ،ایستگاه

پورسینا

پورسینا

7/20

*

7/35

*

7/40

*

7/50

*

کوی پساا  ،بلوار کشاورز ،ایستگاه

مجتمع چماا

پورسینا
کوی پساا  ،بلوار کشاورز ،ایستگاه
پورسینا
کوی پساا  ،بلوار کشاورز ،ایستگاه
پورسینا

05

15

16

لیست اماکن ورزشی

نام فضا
سالن چندمنظور ورزشی

ساپوشیدهی شهید نوروزی

سالن تنیس رومیزی
شهید نوروزی
سالن بدنسازی

سالن چندمنظوره ورزشی
ساپوشیده شهدای گمنام

سالن اسکواش سالن
شهدای گمنام
سالن رزمی سالن شهدای
گمنام

سالن چندمنظوره ورزشی
ساپوشیده الزهاا

سالن رزمی سالن الزهاا

06

لیست فضا های ورزشی

مجتمع خوابگاهی
مجتمع خوابگاهی کوی پساا

سالن ورزشی

مجتمع خوابگاهی شهید چماا

آمادگی جسمانی /تنیس روی میز

کاربری

سالن ورزشی

والیبال/بسکتبال /فوتسال /بدمینتو /

هندبال

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

تنیس روی میز

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

بدنسازی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

نام فضا

مجتمع خوابگاهی

کاربری

سالن ورزشی
زمین چمن روباز
زمین چمن روباز

والیبال/بسکتبال/فوتسال /بدمینتو /
هندبال

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

اسکواش

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

ورزشهای رزمی /ژیمناستیک

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

بدنسازی /آمادگی جسمانی

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

خوابگاه متاهلین شهید مطهای
(سعادتآباد)

فوتسال/دو
فوتسال /دو

زمین چمن روباز
زمین روباز بسکتبال

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

بسکتبال

سالن بدنسازی

16

خوابگاه متاهلین جاللآلاحمد

روی میز /فوتبال دستی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

دستگاههای بدنسازی

هندبال /تنیسرویمیز

خوابگاه کیانوری

بدنسازی /آمادگی جسمانی/تنیس

فوتسال /دو

دستگاههای بدنسازی

والیبال /بسکتبال /فوتسال /بدمینتو /

مجتمع خوابگاهی شهید چماا

بدنسازی /آمادگی جسمانی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا
(جنب سلف ساویس ماکزی)
مجتمع خوابگاهی فاطمیه (ورودی
محوطه سالن ورزشی ساپوشیده)
مجتمع خوابگاهی فاطمیه

آمادگی جسمانی /بدنسازی

آمادگی جسمانی /بدنسازی
بدنسازی /آمادگی جسمانی

17

لیست فضاهای فرهنگی

سایت اینتانتی مجتمع خوابگاهی فاطمیه
نام فضا

مجتمع خوابگاهی

سایت اینتانتی مجتمع خوابگاهی شهید چماا

سالن کنفاانس
ساختما کتابخانه -

کاربری

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

ساختما شهید مفتح

باگزاری جلسات  -دورههای
سایت اینتانتی خوابگاه های سطح شها

آموزشی
باگزاری جشنها  -مااسم  -نمایش

تاالر اندیشه

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

مجتمع فاهنگی کوثا

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

تاالر فاهنگ

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

تاالر جوا

مجتمع خوابگاهی شهید چماا

کتابخانه ماکزی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

امانت کتاب ،سایت

کتابخانه

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

امانت کتاب

کتابخانه

مجتمع خوابگاهی شهید چماا

امانت کتاب

سایت اینتانتی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

امانت کتاب

موزه کوی

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

موزه

قاائتخانه

 اجاای تئاتاامور فاهنگی  -دورههای آموزشی
باگزاری جشنها  -مااسم  -نمایش

سایت
خدمات کامپیوتای  -استفاده از
سایت
خدمات کامپیوتای  -استفاده از
سایت
خدمات کامپیوتای  -استفاده از
سایت

قاائتخانه

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

خدمات مطالعه

قاائتخانه

مجتمع خوابگاهی شهید چماا

خدمات مطالعه

 اجاای تئاتاقاائتخانه

07

مجتمع خوابگاهی کوی پساا

خدمات کامپیوتای  -استفاده از

مجتمع خوابگاهی متاهلین جالل آلاحمد

خدمات مطالعه

باگزاری جشنها  -مااسم  -نمایش
 -اجاای تئاتا

قاائتخانه

قاائتخانه

17

مجتمع خوابگاهی شهید مطهای سعادت آباد خدمات مطالعه

خوابگاه های سطح شها

خدمات مطالعه

18

مرکز بهداشت و درمان

نام مرکز

آدرس

تلفن

پذیر
تمام روزهای هفته 1

پلی کلینیک  46آذر

میدا انقالب خیابا  46آذر پلی
کلینیک  46آذر

64442333-3

صبح لغایت 41
بعدازظها به جز
پنجشنبه و جمعه

انقالب  ,خیابا وصال شیاازی,

ماکز پزشکی بزرگمها

خیابا بزرگمها ,شاقی بین فایما
و فلسطین پالک 54

درمانگاه کوی دانشگاه

کارگا شمالی (امیاآباد) ,جنب
خوابگاه فاطمیه

66143638-1
66368851-3

11623336

همه روزه صبح  1صبح

لغایت  ( 41به جز پنج
شنبه و جمعه)

همه روزه

کارگا شمالی (امیاآباد) باالتا از

درمانگاه شهید چماا

اناژی اتمی ,مجتمع خوابگاهی

11363522

شهید چماا

08

18

همه روزه

19

مرکز مشاوره

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فادی ،خانوادگی ،تحصیلی و غیاه اغلب چالش باانگیز و همااه با احساس نارضایتی ،سادرگمی ،اضطااب ،استیصال و درماندگی است .لیکن کمک تخصصی ،حل برهرترا و
سایع تا مشکل را با احتمال خطای کمتا میسا میسازد .ورود به دانشگاه شاوع زندگی دانشجویی ،به دلیل تغییاات عمدهای که در عاصههای مختلف زندگی باای فاد به وجود میآورد ،استاس زاست و گراهری

به دلیل عدم دستاسی به منابع حمایتی مطمئن ،موجب ایجاد بحاا هایی باای دانشجو میشود ماکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضاورتهای فوق و به منظور کمک به دانشجویا جهت اداره و مدیایت مسرائرل
عمده دورا زندگی دانشجویی تاسیس گادیده و خدمات متعددی را در زمینههای مختلف ارائه میکند .اهم خدمات را میتوا در دو بعد ارائه خدمات درمانی (مشاوره ،روا درمانی ،مددکاری) و آموزش بهداشرت
خالصه نمود خدمات درمانی
خدمات درمانی توسط تیم تخصصی که شامل روانپزشک ،روانشناس بالینی ،مشاوره خانواده و ازدوا  ،مشاوره تحصیلی ،مددکار و روانسنج می باشد با استفاده از شیوههای علمی و باوز ارائه مریشرود .خردمرات
آموزش بهداشت روا

از آنجا که بهداشت روا پایه و اساس رشد انسا است ،توجه به آ یکی از ملزومات زندگی موفق است .به همین منظور این بخش از خدمات مشاوره خوابگاه ها با هدف پیشگیرای از آسریربهرای روانری –
اجتماعی اقدام به باگزاری دوره های آموزشی با عناوین مختلفی نظیا؛ آموزشهای پیش از ازدوا  ،مهارتهای زندگی ،اصول مطالعه و بانامهریزی ،تحلیل رفتار متقابل ،پیشگیای از اعتیاد و مواد روا گادا و غیاه
در سطوح مختلف؛ ویژه دانشجویا و کارکنا خوابگاهها مینماید.
شعبات خوابگاهی مرکز مشاوره دانشگاه
به منظور تسهیل دستاسی دانشجویا به خدمات ،ساعات کاری این شعب خوابگاهی همه روزه –به جز ایام تعطیل-از ساعت  41الی  34است .عالوه با خدمات اصلی یاد شده باگزاری نمایشگاه بهداشرت روا ،
جلسات نقد فیلم ،جشن های مناسبتی و جلسات پاسش و پاس روا شناختی از جمله سایا فعالیتهای این شعب می باشد .با شعب خوابگاهی ماکز مشاوره بیشتا آشنا شویم:
شعبه خوابگاه چماا
آدرس:مجتمع خوابگاهی چماا طبقه همکف ساختما فیض کاشانی

تلفن های نوبت دهی و پذیر

**88269531:

شعبه خوابگاه فاطمیه
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آدرس:مجنمع خوابگاهی فاطمیه-ساختما فاطمیه 1طبقه همکف

تلفن های نوبت دهی و پذیر 88225963**82296221

شعبه کوی پساا

تلفن های نوبت دهی و پذیر 82295725**88223388:
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نقشه کوی پسران
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نقشه خوابگاه چمران
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نقشه خوابگاه فاطمیه و کیانوری
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نقشه خوابگاه های سطح
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نقشه خوابگاه جالل آل احمد
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مسیر رفت حرکت اتوبوس ها
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نمایی از فضای خوابگاه های دانشگاه تهران
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نمایی از فضای خوابگاه های دانشگاه تهران

28

29

کارباا اعم از دانشجو و کارمند باای رزرو غذا باید به سایت اتوماسیو تغذیه به آدرس  dining.ut.ac.irمااجعه کنند و باای تحویل غذا از سلفها از کارت دانشجویی و یرا کرارت

کارمندی استفاده نمایند.
در سلفها و خوابگاههای دانشگاه تهاا  ،دستگاهی نصب گادیده است که کارباا در صورت رزرو با زد کارت میتوانند وعده خود را تحویل بگیاند.
افزایش اعتبار در این سیستم بصورت اینتانتی انجام میشود .پس الزم است ،کارباا یکی از کارتهای بانکی و یا مؤسسات مالی عضو شتاب را داشته باشند.

 )4ورود به سیستم
 )4.4باای ورود به سیستم )(loginکاربا باید شماره دانشجویی باای دانشجویا و یا شماره پاسنرلری براای
کارمندا و اساتید به عنوا نام کاربای و کد ملی را به عنوا رمز عبور وارد نمایند.
 )3.4کد ملی باید به صورت کامل یعنی  43رقمی وارد گادد ،بدو خط تیاه.
 ) 2.4رمز عبور قابل تغییا میباشد.
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 )3رزرو غذا
 )4.3کاربا بعد از ورود به سایت ،وارد صفحه رزرو غذا میشود.
 )3.3وعدههایی که کاربا قادر به رزرو میباشد در این صفحه نشا داده شده است.
 )4.3.3محل ساو وعدهها ،در پادیسهای دانشگاه تهاا

متفاوت میباشد .بطور مثال صبحانه در

خوابگاههای تهاا ساو میشود ولی در پادیس ابوریحا صبحانه در سلف اصلی ساو میشود.

 )2.3انتخاب محل ارائه غذا ،موجودی کاربا در آ وعده نمایش داده میشود.
 )4.2.3کارباا تا مبلغ مشخصی میتوانند به دانشگاه بدهکار باشند.
 )1.3باای رزرو ها وعده ،شماره  4را انتخاب میکنید.
 )5.3بعد از رزرو وعدههای مورد نظا دکمه تائید را میزنید.
 )6.3سیستم بعد از زد دکمه تائید ،از کاربای سؤالی در تائید رزرو میپاسد.
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 )2دریافت کد فااموشی
 )4.2در صورتی که کاربا کارت خود را فااموش کند ،با مااجعه به سایت و منوی دریافت کد فااموشی ،کدی را دریافت میکند که در صورت رزرو داشتن
میتواند غذای خود را تحویل بگیاد.
 )3.2کاربا باید کد را با روی پوز وارد نماید.
 )2.2این کد  1رقمی میباشد و فقط میتوا از آ یک بار استفاده کاد.
 )1.2باای دریافت کد فااموشی محدودیت در نظا گافته شده است 45 .بار در ها تام
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 )1افزایش اعتبار
 )4.1همانطور که قبالً توضیح داده شد ،باای افزایش اعتبار باید کاربا یکی از کارتهای بانکی و یا مؤسسات مالی عضو شبکه شتاب را داشته باشد.
 )3.1افزایش اعتبار در این سیستم مانند خاید اینتانتی میباشد ،پس کاربا باید موارد زیا را داشته باشد.
 )4.3.1شماره کارت  46رقمی میباشد و با روی کارت حک شده است.

 )3.3.1در صورتی که  cvv2نوشته نشده بود ،زمانیکه رمز عبور اینتانتی را از عابا بانک دریافت کنید ،در پاینت داده  cvv2شده چاپ میگادد.
 )2.3.1رمز عبور  pin 2رمز عبور اینتانتی مدنظا است باای دریافت آ کاربا باید به عابا بانک صادر کننده کارت مااجعه نماید و رمز اینتانتی خود را دریافت نماید.
 )2.1کاربا باید به ها کدام از محلهای تحویل غذا به صورت جداگانه پول واریز نماید.
 )1.1بعد از انتخاب محل تحویل غذا ،کاربا میزا مبلغ خود را انتخاب میکند.

5.4باای افزایش اعتبار میتوا از ها درگاه بانک ملت استفاده کاد .نمونهای از سامانه پاداخت اینتانتی در زیا آمده است.
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 )5هم گاوهی

گاوه چیست؟ این امکا باای این در نظا گافته شده است که کاربا به کاربا و یا کارباا دیگا این اجازه را
میدهد که بجای او غذا را تحویل بگیاند .معموالً این امکا باای خوابگاهها در نظا گافته شده است .بطور
مثال همانطور که در شکل زیا میبینید آقای محمد رستگار قلعه گاوه خود را انتخاب کاده است .یعنی آقای
رستگار به آقایا یاریاری ،عااز قلیچی و درعلی اجازه داده است که با استفاده از کارت خودشا غذای او را

بگیاند.
نکته  :4باای اینکه این افااد بتوانند غذا همدیگا را بگیاند باید ها کدام به صورت جدا شماره دانشجویی
یکدیگا را در قسمت همگاوهی خود وارد کنند.
نکته  :3از مزایای همگاوهی این است که اغضا یک گاوه میتوانند با استفاده از یک کارت دانشجویی غذای

همه اعضا و یا چند نفا از اعضا را بگیاند.
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نحوه تحویل غذا در همگاوهی:

وقتی یکی از اعضا گاوه کارت دانشجویی خود را به دستگاه تحویل غذا نزدیک کند لیست کسانی که به او اجازه تحویل غذا را دادهاند همانند
شکل زیا با روی صفحه نمایش نشا داده میشود.
کاربا میتواند با انتخاب ها کدام از اعضا غذای آ عضو را دریافت نماید.
نکته :اگا کاربا باای بار دوم کارت خود را به سیستم تزدیک کند در صورتی که کسی از اعضا باقیمانده باشد دوباره لیست نشا داده میشود.

یکی از امکاناتی که شبکههای موبایل در اختیار ما قاار داده استفاده از کدهای  ussdبا روی تلفن همااه است .از این طایق فاصله شما تا
سامانه خدمات دانشجویی بدو نصب هیچ گونه نامافزاری با روی گوشی تلفن همااه تنها با گافتن چند عدد است.
کدهای  ussdبه معنای شمارههایی مثل *...#میباشد ،که اماوزه تبلیغات وسیعی درباره آ میشود .شماره سامانه دانشجویی *883*3333#که
به اختصار به آ سامانه دانشجویی  3333میگوییم.
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