
                                    ي يباطي خوابگاه  دانشجوت عمومي و انضآيين نامه مقررا
   مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب ميشود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه مي بايد كارت سكونت خود را همراه                      )1(ماده 
  .ر صورت لزوم آن را به نگهباني  درب ورودي و يا مسئول  خوابگاه ارائه نمايدداشته  باشد و د

دانشجويان موظفند در ابتداي هر سال با مراجعه به امور دانشجويي و ارائه فتوكپي برگ انتخاب واحد نسبت به تجديد و يـا                       :)1(تبصره  
   .يندتمديد كارت سكونت خود اقدام نما

   و موظف است به منظور رعايت كليه مقررات انضباطي خوابگاه و پرداخت خسارت وارده احتمـالي بـه                  در بدو امر دانشج     )2(ماده
  .ي دانشگاه تعهد كتبي بسپارد يامور دانشجو

   در آخر سال تحـصيلي طبـق         شد و   خواهد دادهعرفه به دانشجو تحويل      در ابتداي سال تحصيلي  اتاق و اثاثيه آن طبق ت           )3(ماده
يرنده  خواهد بود كـه در        آن بعهده شخص و يا اشخاص تحويل گ        خواهد شد و مسئول خسارت اتاق و يا كسر لوازم          دادهتعرفه تحويل   

  .اين صورت دانشجويان ملزم به پرداخت خسارت خواهند شد
   نـدارد مگـر بـا اجـازه كتبـي      )حتـي مقـيم خوابگـاه   (ق مسكوني خود را به ديگري ا دانشجو حق تعويض و يا واگذاري ات      )4(ماده

   .سرپرست خوابگاه
  دو لوازم عمومي خوابگاه را در اتاق مسكوني خود ندار  دانشجو حق استفاده و نگهداري اشياء)5(ماده.  
  ونه تغيير و يا تعويض قفل و يا ساير وسائل بدون موافقت كتبي سرپرست خوابگاه ممنوع است هر گ )6(ماده.  
 زيون و غيـره    يانشعابات آب و گاز و تلو      وني خوابگاه از قبيل كليد و پريز برق و        هاي مسك در صورتيكه در امر تاسيساتي اتاق       )7(ماده

سئول  خوابگاه   به م  آن اتاقها  موظفند مراتب را كتبا         ي داشته باشد دانشجويان ساكن     نتيجه نياز به تعمير و يا جابجاي       خللي پيش آيد و در    
و يا دخالت مستقيم در امر       و مسئوليت عدم اعالم آن نيازمنديها     .  بعمل آيد  ي اقدام الزم  يريق اداره خوابگاه دانشجو   اطالع دهند تا از ط    

  .مالي جاني و مالي بشود بعهده دانشجويان ساكن آن اتاق ميباشد تتاسيساتي اتاقها كه موجب ضايعات اح
   ونه مسئوليتي  ندارد     هر دانشجو موظف به حفظ  اموال شخصي خود خواهد بود و سرپرستي خوابگاه در اين رابطه هيچگ                  )8(ماده

.  
   سرپرست خوابگاه مجاز و موظف  است با استفاده از كليدهاي اضافي هر              ناگوار بمنظور جلو گيري از هر گونه پيش آمد          )9(ماده، 

  .اتاق كه در اختيار سرپرستي خوابگاه ميباشد در آخر شيفت كاري خود به كليه اتاقهاي خوابگاه مراجعه و سر كشي نمايد
   ـ            ه گزارش از سرپرست امور خوابگا     موردسه    )10(ماده اه موجـب لغـو      ها مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگ

اه  خواهد شد و كميته اسكان ضمن اطالع به خانواده دانشجو با هماهنگي  مركز مشاوره  نسبت به ادامه سـكونت     مجوز اقامت در خوابگ   
   .ودنموي در خوابگاه  تصميم گيري خواهد 

   دانشجويان ساكن در خوابگاه ها مي توانند بعضي شبها  فقط در منزل خويشاوندان  ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهر                      )11(ماده 
ها با دانشجو در فرم خويشاوندان  قيد شده و           مشخصات آدرس تلفن و نسبت آن       الزم است قبال   .موقت اقامت نمايند    هاي مجاور  به طور      

  .قانوني دانشجو رسيده باشد به تاييد اولياي 
را در منزل خويشاوندان استعالم و در صورت لـزوم پـس از              ها مي تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو        هرئيس اداره امور خوابگا   

  .ديحضور دانشجو را بررسي نماي، بط با مراجعه به محل ريذهما هنگي با مسئوالن 
   پوشش مناسب و بر مبناي  موازين اسالمي ، عرف و هنجارهـاي  اجتمـاعي بـراي تمـام                      رعايت ،ن دانشجو أبا توجه به ش    )12(ماده 

ت  جاري كشور     يد بايد در محدوده قوانين و مقررا      ه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار نما          چدانشجويان الزامي بوده و هر آن     
  .باشد 
كه مغاير با آداب اسالمي و شئونات دانشجويي        ....)تاه ، بدن نما ، زير پيراهن ،       تنگ ، كو  ( متعارف  نامناسب و   نا ظاهر شدن با لباس      :تبصره

جـاب و   ها ممنوع بوده و در خوابگاه هاي  خواهران از ورود افراد بد ح             عمومي خوابگاه و عرف جامعه مي باشد به طور كلي در فضاي           
  .ها  جلوگيري  به عمل خواهد آمد بدون حجاب به درون خوابگاه

   به منظور حفظ شئونات  دانشجويي در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري  از محيط داخلي خوابگاه دانـشجويان و       )13(ماده 
هـا  اخذ مجوز  از اداره امـور خوابگاه  عكس و فيلم بدون فن آورياستفاده از دوربين عكاسي و تصوير برداري با دوربين همراه داراي         

  . ممنوع است 



   كتـري  :  همچنين هر نوع  استفاده از وسايلي نظيـر           .ياده روي در مصرف آب ، برق و گاز اشكال شرعي دارد             ز اسراف و )14(ماده
 طبخ يا   ،برقي ، سماور برقي ، پلوپز برقي ، فريزر ، هيتر ، اضافه كردن المپهاي گازي يا وسايلي كه امنيت خوابگاه را به خطر  مي اندازد                          

گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و عالوه بر جمع آوري لـوازم مربوطـه ، هزينـه بـرق مـصرف اضـافي و كليـه            
به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهـد         ... خسارت  احتمالي وارده مرتبط با آن همچون آتش سوزي ، تخريب موكت و               

  .بود 
   ال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانـشگاهي از جملـه خوابگـاه ممنـوع         استعم )15(ماده

  .است 
   كليـه ابـزار آالت   ،ها و سي دي هـاي  غيـر مجـاز    انوني از قبيل لوازم قمار ، نوار  نگهداري و استفاده از ابزار آالت غير ق        )16(ماده

 و مصرف هر گونه مواد افيوني ، مشروبات الكلي و مواد روان گردان ، به طور كلي ممنوع است و                     موسيقي و اسلحه سرد و گرم ، توزيع       
  .باطي دانشجويان رفتار خواهد شدضهاي صادره از سوي شوراي انر اساس  آيين نامه و دستور العمل با متخلفين ب

  .خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه دريافت نمايند  دانشجويان مي بايد  ابزار آالت موسيقي خود را هنگام ورود تحويل :تبصره
   يا فيزيكي بـا    ت رفتار  نمايد  هيچ يك از دانشجويان  حق بر خورد لفظي                  مقررا ه دانشجويي بر خالف آيين نامه و      چچنان )17(ماده

  . موظف هستند  به مسئولين مربوطه گزارش نمايند اًوي را نداشته و صرف
باطي  دانشجويان منجر به محروميت  مقصر يا مقصرين دانشجو           ضفيزيكي  و لفظي  ضمن انعكاس به شوراي ان         يري    گونه در   گ هر   :تبصره

  .از خوابگاه  خواهد شد 
  مجوز  اقامت  دانشجو در خوابگاه در صورت محرز  شدن  عدم صالحيت وي براي ادامه سكونت در هر مقطع زماني مي )18(ماده

  .باطي يا معاون فرهنگي  دانشجويي  دانشگاه است ضصالحيت بر عهده شوراي انتواند لغو گردد كه تشخيص  عدم 
   ها بر اساس آيين نامه و مقررات  مربوطه انتخاب و در راسـتاي توسـعه مـشاركت  دانـشجويان در     وابگاه شوراي صنفي خ )19(ماده

ها در چارچوب ضوابط و اختيـارات  مـصوب   اهمور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگامور صنفي خود و كمك به بهبود خدمت رساني در ا 
  . فعاليت مي نمايد 

  شرايط مالقات بستگان  دانشجو در خوابگاه )20(ماده :  
   ساعات مالقات حداكثر تا پايان زمان تعيين شده تردد در خوابگاه  مي باشد 20-1
شناسايي عكس دار معتبـر و يـا شناسـنامه خـود را بـه               و باشد و كارت     ج در خوابگاه دختران مالقات كننده مرد بايد از محارم دانش          20-2

  .سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد و فرم مخصوص مالقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضاء نمايد
  .ييد اولياي دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداري شود  به تأمنا فرم مخصوص در ابتداي ورود حتماض

 – متاهل هنگام مالقات الزم است شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايـه نمايـد                  يهمسر دانشجو  در خوابگاه دختران     20-3
 سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات شخص مالقات كننده مرد را قبل از اعالم به دانـشجو بـا                    –كارت شناسايي كافي نيست     

ب در صورت مغايرت از مالقات جلوگيري و مرات        تطبيق و ) قيد شده است     در فرم مخصوص     كه قبال ( ت اسامي نزديكان دانشجو     مشخصا
  .ها گزارش نمايدرا به رئيس اداره امور خوابگاه

 مشرف به اماكن  مسكوني مجاور مـي باشـد بايـد    ،ي كه بعلت وضعيت خاص ساختمانييدار ساكنين خوابگاه ها  رفتار و كر  )21(ماده 
  . خوابگاه نشود طوري باشد كه موجب سلب آ سايش همسايگان

  از قبيل ايجاد سرو صدا و در گيري و بلند نمودن (يش ساكنان خوابگاه گردد اد هر گونه مزاحمت كه سبب سلب آساايج)22(ماده
  .ممنوع مي باشد ...)زيون و غيره يبيش از حد صداي راديو و تلو

  الزامي است  رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه)23( ماده .  
   نفـر منتخـب انجمـن اسـالمي      يـك –نفر منتخب نماينده مقام معظم رهبري در دانـشگاه   يك( نفر  3  شورايي مركب از  )24(ماده

هـار چـوب ضـوابط و اختيـارات         چساكن در خوابگاه تشكيل ميگردد كه در        ) نفر منتخب كميته فرهنگ اسالمي دانشگاه         يك –دانشگاه  
  .ر محل خوابگاه فعاليت مينمايدمصوب نهادهاي مذكور د

   زير نظر شوراي مذكور ميباشد و نصب هر گونه اعالميه و نوشتن شعار بدون              ماً برنامه هاي فرهنگي خوابگاه تما      تبليغات و  )25(ماده 
  .اجازه شوراي مذكور ممنوع ميباشد

  ي خوابگاه ميباشند  دانشجويان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق سكونت خود و اماكن عموم)26(ماده.  
   رعايت موارد مندرج در اين آيين نامه براي كليه ساكنين خوابگاه الزامي اسـت و چنانچـه فـرد يـا افـراد متخلفـي بـه               )27(ماده 

ـ                       باطي بـه امـور     ضتذكرات سرپرست خوابگاه توجه ننمايد سر پرست خوابگاه موظف است موارد خالف را جهـت ارجـاع بـه كميتـه ان
  .ه گزارش نمايدي دانشگايدانشجو

  


