اطالعیه فاز نهم اسکان خوابگاهها
با آرزوی سالمتی برای کلیه عزیزان خانواده پلیتکنیک تهران و رفع هر چه زودتر شیوع بیماری کرونا ،به
اطالع دانشجویان محترم میرساند فاز نهم اسکان در شرایط کرونا با شرح ذیل برای گروههای مشمول تعریف
گردیده است :
 .1زمان فاز نهم ،از  18آبان لغایت  30آذر میباشد .ثبتنام در پرتال آموزش از روز چهارشنبه  12آبان
آغاز خواهد شد.
 .2کلیه دانشجویان ورودی  97ارشد ،دانشجویان ورودی  95و به قبل کارشناسی و دانشجویان ورودی
 93دکتری و به قبل امکان استفاده از خوابگاه را به علت اتمام سنوات مجاز خوابگاهی در این فاز
(نهم) نخواهند داشت.
 .3در موارد خاص نظیر دفاع از پایاننامه ،انجام تست آزمایشگاهی ،آزمون جامع و  ...با تایید استاد راهنما
و در صورت وجود ظرفیت حداکثر به مدت ده روز در فاز نهم خوابگاه امکان سکونت وجود دارد.
 .4کلیه دانشجویان ،پس از تایید اسکان توسط اداره امور خوابگاهها و اخذ تاییدیه سالمت در پرتال
آموزش فقط و فقط در روزهای کاری از ساعت  8تا  14امکان دریافت مجوز ورود به خوابگاه را دارند.
ورود به خوابگاه منوط به تزریق حداقل یک دز واکسن خواهد بود( .ارائه کارت الکترونیک
واکسیناسیون صادر شده از سوی وزارت بهداشت الزامی است).
 .5پذیرش مهمان در خوابگاهها و نیز مهمانسراها تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود.
 .6غربالگری سراسری دانشجویان خوابگاهی توسط مرکز بهداشت و درمان در طول فاز نهم صورت خواهد
پذیرفت.
 .7مهلت ثبت درخواست خوابگاه توسط کلیه دانشجویان متقاضی (اعم از ساکنین فعلی و دانشجویان
غیرساکن) در پرتال آموزش تا  26آبان خواهد بود و به درخواستهای ثبت شده پس از این تاریخ
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .8تردد در خوابگاه از  18آبان برای همه دانشجویان ساکن و غیرساکن در فاز هشتم ،منوط به طی
مراحل اسکان (اعم از ثبت درخواست در پرتال آموزش و نیز نهایی شدن اسکان از طریق دفتر خدمات
دانشجویی) و ثبت تردد در سامانه سماد میباشد .در غیر اینصورت دانشجو ساکن فاز  8در صورت
دارا بودن شرایط فاز نهم بایستی مهمان باشد و هزینه مهمانی بپردازد.
 .9دانشجویان از تاریخ دفاع خود ،حداکثر به مدت  15روز به منظور انجام امور فارغالتحصیلی فرصت
اسکان خواهند داشت .پس از این تاریخ چنانچه دانشجو اقدام به تخلیه خوابگاه ننماید ،هزینه اسکان
به صورت روزشمار و آزاد خواهد بود و بایستی فورا خوابگاه را ترک نماید.

 گروههای مشمول اسکان در این فاز به ترتیب ذیل مقرر میگردد :گروه تحصیلی مشمول فاز نهم

شرایط پذیرش

دانشجویان کارشناسی  96که پروژه ایشان در پرتال ثبت
شده است ،میتوانند درخواست خود را از طریق پرتال
کارشناسی 96

کارشناسی ارشد 98
(تئوری و تجربی)
کارشناسی ارشد 99
(تئوری و تجربی)

دانشجویان دکتری 94-98

آموزش –قسمت درخواست خوابگاه ثبت نمایند و پس از
تایید استاد راهنما و دانشکده ،و موافقت اداره در روزهای
کاری از ساعت  8الی  14جهت اخذ تاییدیه سالمت به این
اداره مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی نمایند.
ضمنا به سایر دانشجویان کارشناسی خوابگاه تعلق نخواهد
گرفت.
دانشجویان ارشد این بند بایستی درخواست خود را از طریق
پرتال آموزش –قسمت درخواست خوابگاه -ثبت نمایند و
پس از تایید استاد راهنما و دانشکده ،و موافقت اداره در
روزهای کاری از ساعت  8الی  14جهت اخذ تاییدیه سالمت
به این اداره مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی
نمایند.
دانشجویان دکتری این بند بایستی درخواست خود را از
طریق پرتال آموزش –قسمت درخواست خوابگاه -ثبت
نمایند و پس از تایید استاد راهنما و دانشکده ،و موافقت
اداره در روزهای کاری از ساعت  8الی  14جهت اخذ تاییدیه
سالمت به این اداره مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را
طی نمایند.

با توجه به افزایش دو برابری ظرفیت خوابگاهها در فاز  ،9به درخواستهای خارج از پرتال آموزش رسیدگی
نخواهد شد.

اداره امور خوابگاهها

