


 يمقررات خوابگاه دانشجوئ

 
 ت نخواهد شد.يعدم اطالع از مقررات موجب سلب مسئول يد. ادعايلطفا مقررات را به طور کامل بخوان

 ل(يتحصبه خ شروع يالف: مدت اسکان )از تار

 مسالين 4حداکثر   وستهيناپ ارشد يوسته و کارشناسيناپ ي، کارشناسيکاردان

 مسالين 8حداکثر    يتخصص يوسته و دکترايپ يکارشناس

ص عدم يتواند لغو شود و تشخيم يادامه سکونت در هر مقطع زمان يبرا يت ويمجوز اقامت دانشجو در صورت محرز شدن عدم صالح :1تبصره

 باشد.ين مربوطه ميت به عهده مسئوليصالح

ه محل سکونت دانشجو يتواند نسبت به تخليمراسماً  يمعاونت دانشجوئد يه ننمايدر موعد مقرر خوابگاه را تخل يکه دانشجوئ يدر صورت: 2تبصره

 د. ياقدام نما

شتر از دو هفته در خوابگاه سکونت نداشته باشد يبعد از اخذ مجوز سکونت و اقامت در خوابگاه، به هر علت ب يکه دانشجوئ يدر صورت: 3تبصره

دانشجو  ين مورد ادعاياست مالک عمل در ا يهيباشد. بديها ماداره خوابگاهبا د سکونت يزان اجاره بهاء خوابگاه و نحوه تمديدر مورد م يريگميتصم

 ست. ين

 تواند در صورت کمبود امکانات موجود، حداکثر مدت استفاده از خوابگاه را کاهش دهد.يدانشگاه م يمعاون دانشجوئ: 4تبصره

 ب: مقررات اسکان

ست يبايتردد م يت نموده و برايرا رعا يو خوابگاه يه مقررات دانشگاهيد کليشود که دانشجو باياز محوطه دانشگاه محسوب م يخوابگاه قسمت -1

 د.يا مسئول خوابگاه ارائه نماي يدرب ورود يکارت سکونت خود را همراه داشته و به نگهبان

 د کارت سکونت خود اقدام کند.يا تمديد يهر ترم، طبق مقررات نسبت به تجد يدانشجو موظف است در ابتدا -2

ه طبق همان صورت جلسه يشود و در مواقع تخليل داده ميل موجود در آن طبق صورت جلسه به دانشجو تحويسکونت، اتاق و وسا يادر ابتد -3

 جاد خسارت بعهده دانشجو است.يوسائل اتاق و ا يت جبران کسريل گرفته خواهد شد. مسئوليتحو

، انصراف و اخراج حق استفاده از خوابگاه دانشگاه را ندارد و يليتحص يمرخص ، حذف ترم،يليدانشجو بعد از انقضاء مهلت اسکان، فارغ التحص -4

 د.يل نمايه و تحويروز خوابگاه را تخل 3حداکثر ظرف  يستيبا

 يجائجابها اداره خوابگاه يدر همان خوابگاه( را ندارد و در صورت لزوم با اجازه کتب ي)حت يجائگران و جابهياتاق خود به د يدانشجو حق واگذار -5

 ر است.يپذامکان

 خود ندارد. يخوابگاه را دراتاق مسکون ياء و لوازم عموميو استفاده از اش يدانشجو حق نگهدار -6

 باشد.يها ممنوع ماداره خوابگاه ير وسائل اتاق، بدون اجازه کتبيض قفل و سايا تعوير و ييتغ -7

 است. ممنوع يبرق يک و بخاريک نيطبخ غذا و استفاده از پ -8

ز و انشعاب آب و برق و گاز و امثالهم را ندارد و در يد وپريل اشکاالت کلياتاق و خوابگاه از قب يساتيدانشجو حق دخالت در رفع اشکاالت تاس -9

 اقدام شود. يق واحد فني، دانشجو موظف است موارد را به مسول خوابگاه اطالع داده تا از طريصورت مشاهده خراب

 باشد.يت آن ميشود و دانشجو موظف به رعايها اعالم مق اداره خوابگاهيخروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال از طر ساعت ورود و -10

 باشند.يت سکوت و آرامش خوابگاه مين خوابگاه ملزم به رعاين ساعات ساکنياست و در ا يبامداد سکوت عموم 6 يال 23از ساعت  -11

 د.يل نمايه و تحويالت نوروز اتاق خود را تخليعطدانشجو موظف است در طول ت-12

 شود.ياعالم م يو فرهنگ يمعاونت دانشجوئ يط آن از سويدر طول تابستان، حدود و شرا يآموزش يهادر صورت برنامه تبصره:

توانند در هر زمان به اتاق يد مين خوابگاه در صورت صالحديآمد ناگوار، مسئولشياز وقوع پ يريبه منظور حفظ نظم و انضباط بهتر و جلوگ -13

 الزم را بعمل آورند. يهايان موظفند همکاريند و دانشجوينما يدانشجو سرکش

داً ممنوع و ير موارد خالف قانون در خوابگاه اکيگردان و سا، مواد روانيان، مواد مخدر، مشروبات الکليقل يگار و استعمال و نگهداريدن سيکش -14

 سکونت در خوابگاه لغو خواهد شد. در صورت مشاهده، مجوز

نصورت ير ايا انتظامات اطالع دهند. در غين اتاق و فلت موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور، بالفاصله به مسئول خوابگاه يک از ساکنيهر تبصره:

 شوند.ين اتاق و فلت مقصر شناخته ميه ساکنيکل

 وار اتاق ممنوع است.يرمجاز بر در و دير غيرمجاز و نصب تصاويغ لم و نوار مبتذل ويو استفاده هرگونه ف ينگهدار-15

 د.يض اتاق دانشجو اقدام نمايو تعو ييجاباشد نسبت به جابهيد مجاز ميها در صورت صالحدمسئول خوابگاه -16

دانشجو  يول ياعالم شده از سو يهامحلن در يمدت مع يان دختر در خارج از خوابگاه، برايدانشجو، اقامت دانشجو يول يدر صورت اعالم کتب -17

 بالمانع است.

 ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع دهد. يدانشجو ريا تأخيبت يتواند غيها ماداره خوابگاه -18

 د.يد نظر نماياه تجدتواند در موارد ادامه سکونت دانشجو در خوابگيها مر مستمر دانشجو اداره خوابگاهيا تاخيبت يدر صورت غ -19

 باشد.يدانشجو در هر زمان به عهده شخص دانشجو م ياز اموال شخص يحفظ و نگهدار -20

 باشد.يها ماداره خوابگاه يهاهيصندوق رفاه و اطالع يهانامهدانشجو موظف به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه مطابق با بخش -21

 هف دانشجو در زمان سکونت خوابگايج: اهم وظا

 خوابگاه. يو انضباط ي، اخالقين و مقررات عموميت قوانيو رعا يو دانشجوئ يت نظم و انضباط شعائر اسالميرعا-1

 خوابگاه ممنوع است. يعموم يتردد، در راهروها و فضاها هنگام ر دريز يهادن لباسيظاهر شدن با پوشش و سروضع مناسب، پوش -2

 از اموال خوابگاه. ينگهدارو اهتمام در حفظ و  يحفاظت از اموال شخص -3

و، نواختن يضبط و راد ي، بلند کردن صدايريجاد سر و صدا، درگين مجاور و عدم ايش ساکنيت حقوق و آسايگران و رعاياحترام به حقوق د -4

 و... . يقيموس

 مانه با مسئول خوابگاه.يک و صمينزد يهمکار -5

 ... .و پتو، ملحفه و بالش و تشک و  ين لوازم شخصيتأم -6

 رون از خوابگاه.ياء به بير اشيط خوابگاه و عدم پرتاب زباله و سايو مح يت بهداشت فردينظافت اتاق، رعا -7

 گردد.يت بهداشت منجر به لغو مجوز سکونت ميند و عدم رعاينمايد ميت نظافت اتاق دانشجو، بازدين مربوطه از وضعيتذکر: مسئول

 ن ويه قوانيکل يدانشجوئبه شماره   رشته يدانشجو   نجانبيا

 شوم که:ياخذ خوابگاه متعهد م يو مقررات خوابگاه را مطالعه کرده و ضمن تقاضا

 م.يه خوابگاه اقدام نمايان مهلت سکونت نسبت به تخليدرپا-1

 م.ينما ليه و تحويخلک از موارد بالفاصله اتاق خود راتيت نموده و در صورت نقض هريقا رعايه مقررا مذکور را دقيکل -2

 باشد.يت بالمانع ميوضع ين خوابگاه در هر زمان به اتاق دانشجو جهت بررسيورود مسئول -3
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