مقررات خوابگاه دانشجوئي
لطفا مقررات را به طور کامل بخوانيد .ادعاي عدم اطالع از مقررات موجب سلب مسئوليت نخواهد شد.
الف :مدت اسکان (از تاريخ شروع به تحصيل)
کارداني ،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته
کارشناسي پيوسته و دکتراي تخصصي

حداکثر  4نيمسال
حداکثر  8نيمسال

تبصره :1مجوز اقامت دانشجو در صورت محرز شدن عدم صالحيت وي براي ادامه سکونت در هر مقطع زماني ميتواند لغو شود و تشخيص عدم
صالحيت به عهده مسئولين مربوطه ميباشد.
تبصره :2در صورتي که دانشجوئي در موعد مقرر خوابگاه را تخليه ننمايد معاونت دانشجوئي راسماً ميتواند نسبت به تخليه محل سکونت دانشجو
اقدام نمايد.
تبصره :3در صورتي که دانشجوئي بعد از اخذ مجوز سکونت و اقامت در خوابگاه ،به هر علت بيشتر از دو هفته در خوابگاه سکونت نداشته باشد
تصميمگيري در مورد ميزان اجاره بهاء خوابگاه و نحوه تمديد سکونت با اداره خوابگاهها ميباشد .بديهي است مالک عمل در اين مورد ادعاي دانشجو
نيست.
تبصره :4معاون دانشجوئي دانشگاه ميتواند در صورت کمبود امکانات موجود ،حداکثر مدت استفاده از خوابگاه را کاهش دهد.
ب :مقررات اسکان
 -1خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب ميشود که دانشجو بايد کليه مقررات دانشگاهي و خوابگاهي را رعايت نموده و براي تردد ميبايست
کارت سکونت خود را همراه داشته و به نگهباني درب ورودي يا مسئول خوابگاه ارائه نمايد.
 -2دانشجو موظف است در ابتداي هر ترم ،طبق مقررات نسبت به تجديد يا تمديد کارت سکونت خود اقدام کند.
 -3در ابتداي سکونت ،اتاق و وسايل موجود در آن طبق صورت جلسه به دانشجو تحويل داده ميشود و در مواقع تخليه طبق همان صورت جلسه
تحويل گرفته خواهد شد .مسئوليت جبران کسري وسائل اتاق و ايجاد خسارت بعهده دانشجو است.
 -4دانشجو بعد از انقضاء مهلت اسکان ،فارغ التحصيلي ،حذف ترم ،مرخصي تحصيلي  ،انصراف و اخراج حق استفاده از خوابگاه دانشگاه را ندارد و
بايستي حداکثر ظرف  3روز خوابگاه را تخليه و تحويل نمايد.
 -5دانشجو حق واگذاري اتاق خود به ديگران و جابهجائي (حتي در همان خوابگاه) را ندارد و در صورت لزوم با اجازه کتبي اداره خوابگاهها جابجائي
امکانپذير است.
 -6دانشجو حق نگهداري و استفاده از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه را دراتاق مسکوني خود ندارد.
 -7تغيير و يا تعويض قفل و ساير وسائل اتاق ،بدون اجازه کتبي اداره خوابگاهها ممنوع ميباشد.
 -8طبخ غذا و استفاده از پيک نيک و بخاري برقي ممنوع است.
 -9دانشجو حق دخالت در رفع اشکاالت تاسيساتي اتاق و خوابگاه از قبيل اشکاالت کليد وپريز و انشعاب آب و برق و گاز و امثالهم را ندارد و در
صورت مشاهده خرابي ،دانشجو موظف است موارد را به مسول خوابگاه اطالع داده تا از طريق واحد فني اقدام شود.
 -10ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال از طريق اداره خوابگاهها اعالم ميشود و دانشجو موظف به رعايت آن ميباشد.
 -11از ساعت  23الي  6بامداد سکوت عمومي است و در اين ساعات ساکنين خوابگاه ملزم به رعايت سکوت و آرامش خوابگاه ميباشند.
-12دانشجو موظف است در طول تعطيالت نوروز اتاق خود را تخليه و تحويل نمايد.
تبصره :در صورت برنامههاي آموزشي در طول تابستان ،حدود و شرايط آن از سوي معاونت دانشجوئي و فرهنگي اعالم ميشود.
 -13به منظور حفظ نظم و انضباط بهتر و جلوگيري از وقوع پيشآمد ناگوار ،مسئولين خوابگاه در صورت صالحديد ميتوانند در هر زمان به اتاق
دانشجو سرکشي نمايند و دانشجويان موظفند همکاريهاي الزم را بعمل آورند.
 -14کشيدن سيگار و استعمال و نگهداري قليان ،مواد مخدر ،مشروبات الکلي ،مواد روانگردان و ساير موارد خالف قانون در خوابگاه اکيداً ممنوع و
در صورت مشاهده ،مجوز سکونت در خوابگاه لغو خواهد شد.

تبصره :هريک از ساکنين اتاق و فلت موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور ،بالفاصله به مسئول خوابگاه يا انتظامات اطالع دهند .در غير اينصورت
کليه ساکنين اتاق و فلت مقصر شناخته ميشوند.
-15نگهداري و استفاده هرگونه فيلم و نوار مبتذل و غيرمجاز و نصب تصاوير غيرمجاز بر در و ديوار اتاق ممنوع است.
 -16مسئول خوابگاهها در صورت صالحديد مجاز ميباشد نسبت به جابهجايي و تعويض اتاق دانشجو اقدام نمايد.
 -17در صورت اعالم کتبي ولي دانشجو ،اقامت دانشجويان دختر در خارج از خوابگاه ،براي مدت معين در محلهاي اعالم شده از سوي ولي دانشجو
بالمانع است.
 -18اداره خوابگاهها ميتواند غيبت يا تأخير دانشجوي ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع دهد.
 -19در صورت غيبت يا تاخير مستمر دانشجو اداره خوابگاهها ميتواند در موارد ادامه سکونت دانشجو در خوابگاه تجديد نظر نمايد.
 -20حفظ و نگهداري از اموال شخصي دانشجو در هر زمان به عهده شخص دانشجو ميباشد.
 -21دانشجو موظف به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه مطابق با بخشنامههاي صندوق رفاه و اطالعيههاي اداره خوابگاهها ميباشد.
ج :اهم وظايف دانشجو در زمان سکونت خوابگاه
-1رعايت نظم و انضباط شعائر اسالمي و دانشجوئي و رعايت قوانين و مقررات عمومي ،اخالقي و انضباطي خوابگاه.
 -2ظاهر شدن با پوشش و سروضع مناسب ،پوشيدن لباسهاي زير در هنگام تردد ،در راهروها و فضاهاي عمومي خوابگاه ممنوع است.
 -3حفاظت از اموال شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري از اموال خوابگاه.
 -4احترام به حقوق ديگران و رعايت حقوق و آسايش ساکنين مجاور و عدم ايجاد سر و صدا ،درگيري ،بلند کردن صداي ضبط و راديو ،نواختن
موسيقي و. ...
 -5همکاري نزديک و صميمانه با مسئول خوابگاه.
 -6تأمين لوازم شخصي و پتو ،ملحفه و بالش و تشک و . ...
 -7نظافت اتاق ،رعايت بهداشت فردي و محيط خوابگاه و عدم پرتاب زباله و ساير اشياء به بيرون از خوابگاه.
تذکر :مسئولين مربوطه از وضعيت نظافت اتاق دانشجو ،بازديد مينمايند و عدم رعايت بهداشت منجر به لغو مجوز سکونت ميگردد.
به شماره دانشجوئي

دانشجوي رشته
اينجانب
و مقررات خوابگاه را مطالعه کرده و ضمن تقاضاي اخذ خوابگاه متعهد ميشوم که:
-1درپايان مهلت سکونت نسبت به تخليه خوابگاه اقدام نمايم.
 -2کليه مقررا مذکور را دقيقا رعايت نموده و در صورت نقض هريک از موارد بالفاصله اتاق خود راتخليه و تحويل نمايم.
 -3ورود مسئولين خوابگاه در هر زمان به اتاق دانشجو جهت بررسي وضعيت بالمانع ميباشد.
تاريخ:
امضاء:

کليه قوانين و

