
  

 سمه تعالیاب

 مقررات سکونت در خوابگاه دانشجویی

 

کرات مسئول و چناچه فرد یا افراد متخلفی به تذزامی است ــایت مقررات زیر برای کلیۀ ساکنان خوابگاه الــبدینوسیله به اطالع می رساند رع

زارش ــاه گـــتۀ انضباطی به امور دانشجویی دانشگل خوابگاه موظف است موارد خالف مقررات را جهت ارجاع به کمیوئمس ،خوابگاه توجه نکند

 .نماید

 

 مقررات عمومی -1
 

ین دانشگاه برای همـۀ دانشـجویان   مسئولعایت مقررات تعیین شده از سوی خوابگاه قسمتی از محیط واحد دانشگاهی محسوب می شود و ر .1-1

 الزامی است.

ل وئورودی و یـا مسـ   آن را به نگهبـانی درب   ود را همراه داشته باشد و در صورت لزومدانشجو هنگام ورود به خوابگاه باید کارت سکونت خ .1-2

 .خوابگاه ارائه کند

دانشجویان موظفند در ابتدای هر ترم با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه گواهی انتخاب واحد نسبت به تجدید و تمدید کارت سکونت  :1تبصره 

 و ثبت نام خود اقدام کنند.

بـا   جعـل اسـناد دانشـگاه محسـوب شـده و      کارت سکونت در خوابگاه غیرقابل انتقال بوده و مخدوش کردن و یا تغییر مندرجات آن ، :2 تبصرره

 عاملین آن برابر مقررات رفتار خواهد شد.

رفه تحویل گرفته خواهـد شـد .   طبق تعترم  در ابتدای سال تحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود و در آخر.  1-3

 کسر لوازم آن به عهدۀ شخص یا اشخاص تحویل گیرنده است که از دانشجو وصول خواهد شد. یت خسارت وارده به اتاق و یامسئول

 دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد. .1-4

یتی ندارد لذا توصیه می شـود از  مسئولخوابگاه در این رابطه هیچ گونه  مسئولاموال شخصی خود خواهد بود و به حفظ  هر دانشجو موظف .1-5

 همراه داشتن و نگهداری زیورآالت و وجوه نقدی و اشیاء قیمتی در خوابگاه خودداری گردد.

 ا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.ول خوابگاه گزارش کند ترقت، دانشجو باید مراتب را به مسئدر صورت بروز س تبصره :

 هرگونه تغییر یا تعویض قفل اتاق ها و یا سایر وسایل ، بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است . .1-6

واهد ول مرتب کردن آشپزخانه و خاموش کردن اجاق گاز پس از اتمام کارش ختاق خود را ندارد و هر دانشجو مسئدانشجوحق طبخ غذا در ا .1-7

 بود.

خوابگـاه و   مسـئول دانشجو حق تعویض یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری )حتی مقیم همان خوابگاه ( ندارد مگر بـا مجـوز کتبـی     .1-8

 تأیید امور دانشجویی واحد دانشگاهی.

برق ، انشـعابات آب و گـاز ، تلویزیـون و ....خللـی     در صورتی که در امور تأسیساتی یا وسایل اتاق های مسکونی خوابگاه از قبیل کلید و پریز  .1-9

ند تا اقدام ول خوابگاه اطالع دهها موظفند مراتب را کتباً به مسئ پیش آید و درنتیجه نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد دانشجویان ساکن آن اتاق

ور تأسیساتی اتاق ها کـه موجـب ضـایعات احتمـالی جـانی و مـالی       ولیت عدم اعالم این گونه موارد و یا دخالت مستقیم در امالزم به عمل آید. مسئ

 .  می باشدبه عهدۀ دانشجویان ساکن آن اتاق  گردد

 دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه هستند. .1-10



 

 دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است .و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال آن در تمامی اماکن  استعمال دخانیات .1-11

ظاهر شدن با سر و وضع نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسالمی باشد در محیط و اماکن عمومی اطراف خوابگاه کـه در معـرا انظـار     .1-12

 عام باشد ممنوع است .

 ) خـواهران (  همان و مالقات کننده( به درون خوابگاه)منشجو اعم از دانشجو و غیردا از ورود خواهران بدون حجاب اسالمی و یا بد حجاب  .1-13

 جلوگیری به عمل می آید.

 نگهداری و استفاده از ابزارو آالت غیرقانونی ازقبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم وهمچنین دوربین های عکاسی و فیلمبرداری ، توزیـع و  .1-14

د روان گردان در خوابگاه ممنوع است و با متخلفین براساس آیین نامۀ انضباطی دانشجویان رفتـار  مصرف هرگونه مواد افیونی ، مشروبات الکلی و موا

 خواهد شد .

سی دی، کامپیوتر و هرگونه وسایل اضافی به داخـل خوابگـاه منـوه بـه      دئوآوردن وسایلی از قبیل یخچال ، تلویزیون شخصی، دستگاه وی .1-15

 ست .اخذ موافقت معاونت دانشجویی واحد ا

ایجاد هرگونه مزاحمت به سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود از قبیل ایجاد سرو صدا ، درگیری، استفاده از وسایل صوتی و تصویری  .1-16

با صدای بلند و....ممنوع است . همچنین برگزاری جشن های مختلف خارج از برنامۀ امور فرهنگی واحد توسط دانشجویان فقط بـا کسـب مجـوز از    

 و اخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اجتماعی و اسالمی میسر است . خوابگاه هادارۀ امور ا

 ها اعالم می شود. ساعت ورود و خروج در فصول مختلف از سوی امور دانشجویی تعیین و در تابلوی اعالنات خوابگاه .1-17

تحقیقـاتی و سـایر   -از مسافرت ، اردوهـا و فعالیـت هـای آموزشـی     ورود یا خروج درساعت غیر مجاز در مواردی همانند عزیمت یا برگشت .1-18

و دانشـجو  و ارائه مدارک بالمانع خواهد بـود  موارد خاص و یا شرایطی که خارج از ارادۀ دانشجو بوجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه 

 موظف به ارائه مدارک الزم در این خصوص می باشد.

، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبـت از خوابگـاه موجـب لغـو مجـوز اقامـت در        خوابگاه هاسرپرست امور سه موردگزارش از  .1-19

در  خوابگاه خواهد شد و امور دانشجویی ضمن اطالع به خانوادۀ دانشجو و ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره و راهنمایی، نسبت بـه ادامـه سـکونت وی   

 د.خوابگاه تصمیم گیری خواهد کر

دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه کلیۀ وسایل برقی اتاق خود را خاموش کند و هرگونه اتفاق ناشی از عدم رعایت این موارد بـه   .1-20

 است عهدۀ دانشجو است. در ضمن استفاده از هرگونه وسایل گرمازا و پرمصرف شخصی شامل بخاری برقی ،اتو ، چای ساز و پلوپز در خوابگاه ممنوع 

بامداد سکوت عمومی اعالم می شود و در این ساعات ساکنان خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خواهنـد   6الی  23ها از ساعت  شب .1-21

 بود.

 ین خوابگاه الزامی است .مسئولادب و احترام متقابل بین دانشجویان و   .1-22

ه و حق برخورد لفظـی یـا فیزیکـی بـا وی را نداشـت     برخالف این آیین نامه و مقررات رفتار کند هیچ یک از دانشجویان دانشجویی  نچهچنا .1-23

 ولین مربوطه گزارش نمایند.صرفاً موظفند موضوع را به مسئ

دانشجویان مقصر از خوابگاه هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به کمیتۀ انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت دانشجو یا  تبصرره:

 خواهد شد .

حضور شبانه دانشجویان طبق اعالم قبلی در خوابگاه الزامی است و در صورت بروز هرگونه حادثه، بیماری یا عدم مراجعه، مراتـب بایسـتی    .1-24

 با تکمیل فرم مرخصی به اطالع متصدی خوابگاه رسانده شود.

 

 



 

ور جلوگیری از فاضالب آشپزخانه ،حمام و دستشویی از ریختن آشغال ، پارچـه و غیـره در آن خـود داری    . ساکنان خوابگاه موظفند به منظ1-25

افراد خاطی بوده و عالوه بر این، تکرار آن موجب محرومیـت دایمـی از سـکونت در خوابگـاه      کنند، در غیر این صورت خسارت وارده به عهدۀ فرد یا

 خواهد شد.

ود. خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطـع زمـانی مـی توانـد لغـو شـ       مجوز اقامت دانشجو در. 1-26

 ها و کمیته انضباطی دانشجویی یا معاون دانشجویی واحد است. ول امور خوابگاهتشخیص عدم صالحیت بر عهده مسئ

 بستان ( وسایل خود را جمع آوری کرده و به انبار خوابگاه تحویل دهد.دانشجو موظف است در ایام تعطیالت دانشگاه ) ایام نوروز و تا .1-27

 

 . شرایط مالقات بستگان دانشجو در خوابگاه 2
 

 ها ممنوع می باشد. همراه اوردن مهمان بدون مجوز قبلی از امور خوابگاه .2-1

همان از بستگان نزدیک دانشجو باشد.)مادر و خواهر برای ه مهمان به هیچ وجه حق اقامت شبانه در خوابگاه را ندارد در موارد ضروری کم تبصره:

همان پذیرش وی با اطالع ها و تکمیل فرم م خواهران ، پدر و برادر برای برادران( و امکانات خوابگاه اجازه دهد با اخذ مجوز اقامت از امور خوابگاه

 قبلی حداکثر به مدت دو شب بالمانع است.

 خوابگاه ارائه کند . مسئولاز محارم دانشجوی دختر باشد و کارت شناسایی معتبر و یا شناسنامه خود را به  مالقات کننده مرد باید .2-2

ز سوی )که قبالً ا خصات  مالقات کننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات محارم دانشجومتصدی خوابگاه موظف است مشتبصره : 

.ت از مالقات جلوگیری به عمل آوردبقت داده و در صورت مغایراولیای قانونی وی اعالم شده است ( مطا  

 

یان خوابگاهی در خارج از خوابگاه. شرایط اقامت دانشجو3  
 

ها در منزل خویشاوندان خود که در نزدیکی محل تحصیل وی سـاکن هسـتند و    دانشجو در صورتی که تمایل داشته باشد در بعضی از شب .3-1

)طی تعهد نامه محضری ولـی دانشـجو(،    عیت نسبی یا سببی آنها با دانشجو از سوی اولیای قانونی وی اعالم شده استدرس و وضآقبالً مشخصات ، 

 .خوابگاه اطالع داده و هماهنگی الزم را انجام دهد مسئولمی بایست موضوع را به به طور موقت اقامت داشته باشد 

خوابگاه اطالع داده و مشخصات خویشاوند  مسئولبعدازظهر همان روز به 16ثر تا ساعت شرح فوق باید مراتب را حداکدانشجوی متقاضی به  .3-2

 .خود را در فرم مربوه یا دفتر ثبت کند

خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان دانشجو تطبیـق داده و در صـورت صـحت آن بـه دانشـجو       مسئول .3-3

  هد.اجازه خروج از خوابگاه را بد

دانشجویی که مایل است در ایام تعطیل به شهرستان خود مراجعه کند باید قبل از مسافرت ، کارت خوابگاه را به سرپرست خوابگـاه تحویـل    .3-4

 .داده و در دفتر مربوطه مدت مسافرت خود را قید کند

دی مـاه   15وم را نداشته باشد مکلف است حـداکثر تـا تـاریخ    در صورتی که دانشجو به هر دلیلی تمایل به استفاده از خوابگاه در نیمسال د .3-5

 تقاضای کتبی خود را مبنی بر انصراف اعالم نماید در غیر این صورت شهریه نیمسال دوم خوابگاه نیز از دانشجو اخـذ خواهـد شـد مگـر در صـورت     

 .ین دانشگاهمسئولاعالم عذر موجه از سوی دانشجو و احراز آن برای 

این که حضور و غیاب دانشجویان خواهر در خوابگاه از زمان صدور معرفی نامه صورت می گیرد دانشـجو موظـف اسـت بالفاصـله      با توجه به .3-6

 خوابگاه کرده و مقررات ورود و خروج را رعایت نماید.در غیر این صورت دانشگاه در چارچوب قوانین  مسئولپس از دریافت معرفی نامه آن را تسلیم 

 



 

 .دانشجو برخورد خواهد نمودو مقررات با 

 اعالم می شود. خوابگاه هاساعت ورود و خروج در فصول مختلف از سوی امور دانشجویی تعیین و در تابلوی اعالنات  تبصره :

د و خوابگاه به صورت امانت به دانشجو تحویل داده مـی شـو   مسئولکلیه اموال موجود در خوابگاه دانشجویی طی صورت جلسه ای از سوی  .3-7

 .دانشجو باید پس از اتمام زمان قراداد آن ها را صحیح و سالم تحویل نماید

 .یتی متوجه دانشگاه نخواهد بودمسئولنگهداری اموال شخصی دانشجو ارتباطی با دانشگاه نداشته و هیچ گونه  تبصره :

موظف به اخـذ  شهریه اسکان دریافت می شود لذا دانشجو تا زمانی که برگه تخلیه خوابگاه صادر نشده است  سکونت در خوابگاه محسوب و  .3-8

 .است  خوابگاه هابرگه تسویه حساب با اداره امور 

 .ها الزامی می باشد در صورت انصراف دانشجو از سکونت در خوابگاه کسب رضایت کتبی اولیاء و هماهنگی الزم و ارائه به امور خوابگاه .3-9
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............................................................ دانشجویی به شماره ......................................................دانشجوی رشته ................................................................... اینجانب  

 

مقررات را رعایت کنم و در صورت تخطی ضمن مطالعه مقررات سکونت در خوابگاه، تعهد می دهم مفاد این  

 

اقدام نماید.  ) لغو قرارداد واخراج از خوابگاه ( از این مقررات، دانشگاه می تواند نسبت به برخورد قانونی با اینجانب  

 

امضاء دانشجو                              ن دانشجو               امضاء والدی  

 

 


