
فرهنگي و دانشجويي فرهنگيمعاونت و دانشجويي ييعاونت فرهنگم و دانشجويي فرهنگمعاونت و دانشجويي معاونت

دانشجويي خدمات دفتر

دانشجويي خوابگاه نامه آيين

مقدمه:

دانشجويان فكري و روحي آرامش حفظ در گذاري تأثير جهت از و گردد مي تلقي دانشجو دوم خانه دانشجويي خوابگاه كه آنجا از

به و اهداف اين به وصول راستاي در باشد، مي برخوردار اي ويژه اهميت از آنان تحصيلي كيفيت ارتقاي و شخصيت اعتالي و

پذيري، مسؤوليت روحيه تقويت و دانشجويان جمعي و فردي حقوق رعايت و خوابگاهها در زندگي كيفيت بهبود و تسهيل منظور

اساس بر نامه آيين اين مفاد رعايت عدم صورت در گردد. مي تدوين ذيل نامه آيين آنان سكونت نمودن قانونمند و امنيت تأمين

شود. مي برخورد متخلف فرد با 4 ماده در مندرج بندهاي

تعاريف: -1 ماده

اي گونه به بايد و شده گرفته نظر در دانشجويان سكونت براي كه شود مي محسوب دانشگاه از بخشي دانشجويي: خوابگاه -1-1

از آنان مندي بهره موجب و دانشجويان تحصيلي ارتقاي و فكري و روحي آرامش تأمين باعث كه شود اداره و ريزي برنامه

گردد. دانشگاه) امكانات با برنامه(متناسب فوق امور و فرهنگي رفاهي، امكانات

براساس و دانشگاه مصوب ضوابط طبق كه ميگردد اطالق مفيد دانشگاه دانشجويان از آندسته به خوابگاهي: دانشجوي -2-1

گردند. مي مند بهره دانشگاه خوابگاهي امكانات از فرهنگي و دانشجويي معاونت سوي از شده اعالم مقررات

بر و ذيربط مسؤولين مجوز طبق كه است مفيد دانشگاه غير دانشجويان يا دانشجو غير افراد منظور خوابگاه: آزاد ساكنان -3-1

گردند. مي مند بهره دانشگاه خوابگاهي امكانات از آنان به شده اعالم ضوابط و مقررات اساس

از استفاده از عبارتست وقت پاره نيمسال، طول در هفته در شب دو از بيش خوابگاه از استفاده از است عبارت وقت تمام -4-1

شب پنج تا حداكثر خوابگاه از استفاده يعني مهمان صورت به استفاده و نيمسال طول در هفته در دوشب حداكثر خوابگاه

نيمسال. طول در

خوابگاه: مديريت ماده2-

دفتر مدير نظر زير گردد مي محسوب فرهنگي و دانشجويي معاونت هاي مجموعه زير از كه دانشجويي هاي خوابگاه -1-2

شود. مي اداره خوابگاه سرپرست مستقيم مسؤوليت با و دانشجويي خدمات
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خوابگاهها به مربوط امور گيري پي مسؤوليت دانشجويي خدمات دفتر مدير مستقيم نظر زير دانشجويي خدمات كارشناس -2-2

دارد. عهده به را خوابگاه معاونين يا سرپرست كار بر نظارت و

و خوابگاه تأسيسات اماكن، اموال، حفظ مسؤوليت و گردد مي تحويل خوابگاه سرپرست به خوابگاه در موجود اموال كليه -3-2

بود. خواهد خوابگاه سرپرست عهده بر ها خوابگاه داخل در دانشگاه مقررات و ها نامه آيين اجراي

شود. انجام دانشگاه اموال امين هماهنگي با و خوابگاه سرپرست كتبي مجوز با بايد خوابگاه نياز مورد اموال خروج و ورود تبصره: ـ

است دانشجويي خدمات دفتر مدير صالحيت در مهمان) و وقت پاره وقت، تمام صورت خوابگاه(به از استفاده مجوز صدور -4-2

نمايد. صادر را خوابگاه از استفاده مجوز شب يك براي فقط تواند مي خوابگاه سرپرست وي، نبودن دسترس در صورت در و

ديگر شخص به دانشجويي خدمات دفتر مدير سوي از موقت صورت به آن واگذاري امكان ضروري موارد در : تبصره -

دارد. وجود

از پس و دانشجويي خدمات دفتر مدير توسط تحصيلي نيمسال هر در خوابگاهها خاموشي ساعت و خروج و ورود ساعت -5-2

گردد. مي اعالم فرهنگي و دانشجويي معاون با مشورت

سرپرست گزارش اساس بر و شده محسوب تخلف خروج و ورود در نظمي بي بر اصرار و شده تعيين ساعات رعايت عدم :1 تبصره

گردد. مي معرفي انضباطي كميته به متخلف دانشجوي خوابگاه

با و دانشجويي) خدمات دفتر مدير تشخيص (به موجه عذر داشتن صورت در تنها مقرر ساعات از غير در خروج و ورود :2 تبصره

است. بالمانع ايشان از قبلي مجوز اخذ

باشد. مي خوابگاه انتظامات عهدة بر خوابگاه به افراد وخروج ورود كنترل مسؤوليت -6-2

كه مواردي در باشد. مي خوابگاه سرپرست با هماهنگي به منوط دانشجويي خوابگاههاي داخل به خوابگاه انتظامات ورود -7-2

سرپرست معاون هماهنگي با بايد خوابگاه عمومي محوطه داخل به انتظامات ورود ندارد، وجود سرپرست با هماهنگي امكان

شود. انجام خوابگاه

در لزوم صورت در و دانشجويي خدمات دفتر مدير از مجوز اخذ با تواند مي ضروري موارد در او معاون يا خوابگاه سرپرست -8-2

الزم مستندات تهيه و وي شخصي لوازم و كمد از بازرسي و او اتاق از بازديد به نسبت دانشجو، شخص يا حراست نماينده حضور

نمايد. اقدام دانشگاه انضباطي كميته به ارايه براي

و دانشجويي معاون موافقت اعالم از پس خوابگاه، در دانشجو شخصي لوازم و اتاق بازرسي و كنترل براي حراست ورود -9-2

است. بالمانع دانشجو شخص حضور با لزوم صورت در و وي معاون يا خوابگاه سرپرست حضور با و فرهنگي

امور انجام براي افراد برخي ورود است بديهي است. ممنوع دانشجويي خوابگاههاي به مسؤول غير افراد كليه ورود -10-2

در ورزشي) و مشاوره امور خوابگاهها(مانند برنامه فوق و فرهنگي هاي برنامه اجراي يا و خوابگاه در ساختماني و تأسيساتي

است. بالمانع خوابگاه سرپرست هماهنگي و مجوز با و مقررات چارچوب
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ضروري خوابگاه در دانشجو اتاق يا و خوابگاهها) تعدد صورت خوابگاه(در تغيير ذيربط، مسؤولين تشخيص به چنانچه -11-2

از را او تواند مي دانشگاه تصميم، اين به دانشجو توجهي بي صورت در و كند عمل آنان نظر طبق است موظف دانشجو باشد،

نمايد. محروم خوابگاهي تسهيالت

مي اتاق هر كنندگان استفاده امضاء به كه اي صورتجلسه طبق آن در موجود امكانات و اتاق تحصيلي سال هر ابتداي در -12-2

شود. مي داده تحويل آنان به رسد

تعيين دانشجويي خدمات دفتر نظر طبق آن، امكانات و فضا با متناسب مسكوني واحد يا اتاق هر در مستقر افراد تعداد -13-2

گردد. مي

چنگال قاشق، اتو، تشت، بالش، ملحفه، پتو، مانند خوابگاه در دانشجويان نياز مورد شخصي وسايل تهيه مورد در دانشگاه -14-2

ندارد. مسؤوليتي و تعهد هيچگونه ظرف و

يا و گردد خوابگاه آرامش و امنيت نظم، در اخالل برنامه، در وقفه ايجاد باعث دانشجو چند يا يك رفتار كه مواردي در -15-2

را متخلف دانشجوي با فيزيكي يا لفظي برخورد و مسأله در دخالت حق دانشجويان ساير شود، خوابگاه در تشنج ايجاد سبب

صورت در دهند. اطالع سرپرست) حضور عدم صورت وي(در معاون يا خوابگاه سرپرست به را مراتب موظفند صرفاً و نداشته

نمايد. محروم خوابگاهي تسهيالت از را آنان تواند مي دانشگاه و شده محسوب تخلف دخالت،

به يا و گردد خوابگاه سطح در اغتشاش به منجر خوابگاه هاي برنامه و نظم در دانشجو چند يا يك اختالل كه صورتي در -

اجرايي نامه شيوه برابر خوابگاه، از متخلف افراد يا فرد محروميت بر عالوه شود منجر گروه تشكيل يا ديگران تحريك

شود. مي رفتار آنان با دانشجويان انضباطي

خوابگاه : از استفاده نحوه 3 مادة

را گزينه سه از يكي فقط خوابگاه متقاضي مهمان. و وقت پاره وقت، تمام باشد: مي صورت سه به خوابگاه از استفاده نحوة -1-3

گزينه تواند مي اضافه و حذف زمان پايان تا تنها نمود، انتخاب را گزينه سه از يكي نامبرده چنانچه و كند انتخاب تواند مي

نمايد. تبديل ديگر گزينه به را انتخابي

به را خوابگاه از استفاده روزهاي تحصيلي نيمسال هر ابتداي در بايد وقت پاره صورت به خوابگاه متقاضي :1 تبصره -

شده اعالم روزهاي از غير در خوابگاه در وي حضور است بديهي كند. اعالم دانشجويي خدمات دفتر به كتبي صورت

باشد. مي ممنوع

وقت تمام صورت به تواند مي نيمسال پايان امتحانات ايام در فقط وقت پاره صورت به خوابگاه از كننده استفاده :2 تبصره -

خوابگاه از برنامه اين از خارج هفته يك براي حتي امتحانات ايام از غير در چنانچه افراد اينگونه كند. استفاده خوابگاه از

بپردازند. را وقت تمام هزينه بايد نمايند استفاده

باشد. مي نيمسال آن امتحانات زمان پايان از پس هفته يك حداكثر نيمسال هر در خوابگاه از استفاده زمان پايان -2-3
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باشد.

اخذ به نسبت دانشجويي خدمات دفتر مدير به مراجعه با تحصيلي نيمسال هر ابتداي در است موظف خوابگاه متقاضي -3-3

نمايد. اقدام خوابگاه از استفاده مجوز

و خوابگاه از استفاده مهلت اتمام زمان در يا و تحصيلي سال هر اتمام از بعد است موظف خوابگاه از كنندة استفاده -4-3

سرپرست به سالم، صورت به را وي به شده واگذار امكانات و وسايل و كمد و اتاق كليد غيره، و اخراج انصراف، صورت در همچنين

دهد. تحويل دانشجويي خدمات كارشناس به را تسويه برگ و داده عودت خوابگاه

كارشناس به الذكر فوق تسويه برگ ارايه به منوط ديگر، دوره يا بعد نيمسال براي خوابگاه از استفاده مجوز صدور تبصره1: ـ

باشد. مي دانشجويي خدمات

امكانات و وسايل بردن به نسبت خوابگاه، تخلية از پس روز 10 مدت ظرف حداكثر موظفند خوابگاه از كنندگان استفاده :2 تبصره

هيچ آنان وسايل و اموال تحويل و داري نگه حفظ، به نسبت دانشگاه اينصورت غير در نمايند. اقدام خوابگاه از خويش شخصي

بود. نخواهد آنان اموال به خسارت ايراد يا رفتن بين از پاسخگوي و ندارد مسؤوليتي گونه

محدودة در بايد خوابگاه در افراد رفتار ولي است محترم خوابگاه از كنندگان استفاده عقايد و سنن رسوم، و آداب هرچند -5-3

اسالمي شعائر اساس بر و دانشگاه سوي از شده اعالم مقررات و ضوابط و نامه آيين اين مطابق و كشور جاري مقررات و قوانين

مقيم دانشجويان ديگران(حتي به خود مسكوني اتاق واگذاري يا تعويض حق خوابگاه آزاد ساكن يا خوابگاهي دانشجوي -6-3

است. بالمانع خوابگاه سرپرست از كتبي مجوز اخذ با واگذاري يا تعويض ضروري، موارد در است بديهي ندارد. را خوابگاه)

است. ممنوع دانشجو اتاق در موجود امكانات و اموال ساير و كمد ديوار، درب، روي بر مطلب هرگونه نوشتن -7-3

اخذ بدون خوابگاه، در كنندگان استفاده به تحويلي اموال در جابجايي و تغيير يا و اتاق يا كمد قفل تعويض يا تغيير هرگونه -8-3

باشد. مي ممنوع خوابگاه سرپرست از كتبي مجوز

نسبت بايد خاطي افراد يا فرد شود وارد آن امكانات و خوابگاه به خوابگاه از كنندگان استفاده توسط خسارتي كه صورتي در -9-3

شخص كامل تسويه تا مسأله پيگيري به نسبت است موظف دانشجويي خدمات كارشناس و نمايند اقدام وارده خسارات جبران به

نمايد. اقدام خوابگاه با

بديهي باشد. مي ساكنين عهده به بالكن) (مانند مربوطه محوطه و خوابگاه در دانشجويان مسكوني واحد يا اتاق نظافت -10-3

باشند. كوشا خوابگاه عمومي فضاهاي نظافت به نسبت بايد خوابگاه از كنندگان استفاده است

حادثه هرگونه بروز صورت در و نداشته را خوابگاه ساختماني و تأسيساتي امور در دخالت حق خوابگاه از كنندگان استفاده -11-3

مسؤوليت است بديهي نمايند. اعالم خوابگاه انتظامات يا سرپرست به وقت اسرع در را مراتب موظفند رابطه، اين در مشكل يا

عهده به مورد حسب شود مالي و جاني احتمالي ضايعات موجب چنانچه مراتب، اعالم عدم يا و يادشده امور در مستقيم دخالت

باشد. مي خاطي فرد يا اتاق آن ساكنين
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و گرمايشي سامانه و سوز گاز برقي، وسايل تمام خوابگاه از خروج هنگام به موظفند خوابگاه از كنندگان استفاده -12-3

باشد. مي آنان عهده به امر اين رعايت عدم از ناشي خسارات اينصورت غير در نمايند. خاموش را خود اتاق سرمايشي

آزاد ساكنين يا خوابگاهي دانشجوي شخصي لوازم و وسايل نگهداري و حفظ قبال در وي معاونين و خوابگاه سرپرست -13-3

مبذول را الزم اهتمام و دقت خود شخصي اموال حفظ به نسبت موظفند افراد اين خود و ندارند مسؤوليتي هيچگونه خوابگاه

نمايند.

دفتر مدير به را انصراف كتبي درخواست وقت اسرع در است موظف خوابگاه از انصراف صورت در خوابگاهي دانشجوي -14-3

حضور عدم صورت وي(در معاون يا خوابگاه سرپرست به را خود موافقت مراتب بايد دفتر مدير دهد. تحويل دانشجويي خدمات

دانشجويي خدمات دفتر مدير نظر دريافت از پس است موظف نيز وي معاون يا خوابگاه سرپرست و نمايد اعالم سرپرست)

مجوز با بايد خوابگاه از دانشجو شخصي اموال خروج است بديهي نمايد. فراهم دانشجو براي را خوابگاه تخليه زمينه بالفاصله

شود. انجام خوابگاه سرپرست كتبي

صورت در انصراف، تاريخ خوابگاه، از كننده استفاده انصراف با دانشجويي خدمات دفتر مدير موافقت صورت در :1 تبصره -

شود. مي محاسبه دانشجويي خدمات دفتر به انصراف كتبي درخواست تحويل زمان از خوابگاه، از دانشجو استفاده عدم

شده استفاده روزهاي اساس بر هزينه انصراف، كتبي درخواست تحويل از پس خوابگاه از استفاده صورت در است بديهي

گردد. مي دريافت و محاسبه

توسط اموال خروج از خوابگاه، سرپرست كتبي مجوز ارائه عدم صورت در است موظف خوابگاه انتظامات :2 تبصره -

كند. جلوگيري دانشجو

خوابگاهي: تخلفات -4 ماده

و گرديده محسوب تخلف عنوان به خوابگاه، و دانشگاه به مربوط مقررات ساير و نامه آيين اين مفاد رعايت عدم -1-4

مدير فرهنگي، و دانشجويي معاون از متشكل اي كميته انضباطي، كميته به متخلف فرد پرونده ارجاع ضمن

در وي تكليف تعيين تا را نامبرده تواند مي دانشجويي شوراي عضو علمي هيأت اعضاي از يكي و رياست دفتر

نمايد. محروم خوابگاهي تسهيالت از انضباطي، كميته

باشد: مي زير شرح به خوابگاه كنندگان استفاده تخلفات به رسيدگي نحوه -2-4

صورت به و وقت اسرع در را خوابگاهي دانشجوي تخلفات كليه است موظف خوابگاه سرپرست خوابگاهي: دانشجوي تخلفات الف)

به شفاهي يا كتبي تذكر صورت دو از يكي به مورد حسب دفتر مدير دهد. گزارش دانشجويي خدمات دفتر مدير به فقط كتبي

كند. مي اقدام فرهنگي و دانشجويي معاون به موضوع گزارش يا و متخلف دانشجوي

و انضباطي كميته مشاوره، كارشناس به گيري پي جهت را پرونده مورد حسب موضوع، بررسي از پس دانشجويي معاون تبصره: -

دهد. مي ارجاع دانشگاه حراست رييس به يا

خوابگاه: آزاد ساكنين ب)
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دانشجويي خدمات دفتر مدير به فقط را مراتب است موظف خوابگاه سرپرست خوابگاه، آزاد ساكنين سوي از تخلف صورت در

تذكركتبي، به نسبت مورد، خصوص در ايشان از تكليف كسب و دانشجويي معاون با موضوع طرح از پس دفتر مدير نمايد. اعالم

نمايد. مي اقدام دانشگاه آن انضباطي كميته يا متخلف فرد متبوع دانشگاه به گزارش لزوم صورت در و اخراج يا و شفاهي

بايد وي معاون خوابگاه، سرپرست حضور عدم صورت در الذكر، فوق موارد در اداري مراتب سلسله رعايت به توجه با -3-4

را مراتب تواند مي ضروري موارد در است بديهي دهد. گزارش خوابگاه سرپرست به كتبي صورت به را دانشجويان تخلف

مي سرپرست، به موقع به دسترسي امكان عدم صورت در برساند. خوابگاه سرپرست اطالع به شفاهي(تلفني) صورت به

نمايد اقدام دانشجويي خدمات دفتر مدير به گزارش ارائه به نسبت رأساً تواند

مسأله اين رعايت عدم صورت در و است ممنوع مسؤول غير افراد براي خوابگاه از كنندگان استفاده تخلفات و اسرار افشاء -4-4

گردد. مي ارجاع دانشگاه كاركنان انضباطي كميته به مسأله وي، معاونين يا خوابگاه سرپرست سوي از

مهماني: و مالقات - 5 مادة

نمايد. اقدام دانشجويي دفترخدمات مدير از كتبي مجوز اخذ به نسبت بايد خوابگاه به مهمان آوردن براي دانشجو -1-5

داشته حضور خوابگاه در توانند مي خوابگاه در ميزبان دانشجوي حضور زمان در فقط و مهمان نفر 2 حداكثر :1 تبصره -

باشند.

باشد. مي نيمسال طول در شب سه خوابگاه، از مهمان استفاده زمان حداكثر :2 تبصره -

مجوز با آن تطبيق و مهمان از معتبر شناسايي كارت اخذ ضمن بايد خوابگاه انتظامات خوابگاه، به مهمان ورود مورد در -2-5

بدهد. ورود اجازه او به وي معاون يا خوابگاه سرپرست با هماهنگي از پس صادره،

شود. نگهداري خوابگاه انتظامات نزد بايد وي شناسايي كارت خوابگاه، در مهمان حضور زمان تا تبصره: -

سوي از تخلف هرگونه مشاهده صورت در و است الزامي مهمانان توسط خوابگاه و دانشگاه مقررات و ضوابط كليه رعايت -3-5

خسارت ايراد صورت در و بوده مهمان تخلفات پاسخگوي بايد نيز ميزبان دانشجوي نامبرده، بودن پاسخگو ضرورت بر عالوه وي،

نمايد. جبران را وارده خسارات مهمان، سوي از

دانشجويي خدمات دفتر مدير توسط مجوز صدور ضروري موارد در است. ممنوع امتحانات ايام در خوابگاه در مهمان داشتن -4-5

است. بالمانع خوابگاه شرايط و امكانات با متناسب

از ساعتي چند يا نمايد سپري خود) آشنايان يا دوستان منزل (در خوابگاه از بيرون را شب بخواهد اگر دختر دانشجوي -5-5

مجوز اخذ به نسبت مربوط فرم طي قبل، ساعت 24 حداقل بايد برود خود بستگان يا دوستان منزل به مهماني به را شب

نمايد. اقدام دانشجويي خدمات دفتر مدير از

خروج از قبل بايد وي معاون يا خوابگاه سرپرست اساس، اين بر و است الزامي امر اين براي دانشجو خانواده موافقت تبصره: -

نمايد. اقدام وي خانواده موافقت اخذ به نسبت خوابگاه از دانشجو



انتظامات نمايد، مالقات دانشجو با خوابگاه در بخواهد دختر دانشجوي محارم از يكي يا شوهر برادر، پدر، كه صورتي در -6-5

صحت احراز و كننده مالقات از ديگر معتبر شناسايي مدرك يا ملي كارت يا شناسنامه اخذ ضمن است موظف خوابگاه

پس است بديهي دهد. اطالع سرپرست) حضور عدم وي(درصورت معاون يا خوابگاه سرپرست به را مراتب شده ارائه كارت

از بيرون به او همراه به يا و كند مالقات نظر مورد شخص با تواند مي دانشجو وي، معاون يا خوابگاه سرپرست تأييد از

نمايد. تردد خوابگاه

كتبي موافقت صورت در تنها خوابگاه، در خانواده دوستان يا و محرم غير بستگان با دختر دانشجوي مالقات تبصره: -

است. بالمانع دانشجويي خدمات دفتر مدير به آن قبلي اعالم و دانشجو خانواده

ماليخوابگاه: امور -6 ماده

خدمات دفتر سوي از تحصيلي نيمسال هر ابتداي در وقت پاره و وقت تمام صورت به خوابگاه هزينه ميزان -1-6

گردد. مي اعالم دانشجويي

به خوابگاه از استفاده مدت همان شهريه برابر 1/5 نسبت به روز شبانه يك در مهمان صورت به خوابگاه هزينه تبصره: -

باشد. مي وقت تمام صورت

باشد. مي دانشگاه مالي امور اداره برعهده خوابگاه از استفاده هزينه دريافت مسؤوليت -2-6

از شخص استفاده وميزان نوع مناسب، زمان در تحصيلي نيمسال هر در است مؤظف دانشجويي خدمات مديردفتر تبصره: -

نمايد. گزارش دانشگاه مالي امور مدير به وي بدهي ميزان محاسبه جهت را خوابگاه

هاي مربوطه(فرم هاي فرم تكميل از پس بايد خوابگاه متقاضي خوابگاه، از استفاده مجوز صدور صورت در -3-6

اعالم حساب شماره به را خوابگاه هزينة كل دانشجويي، خدمات كارشناس به آنها تحويل و 1و2) شماره پيوست

را مالي امور تأييديه و تحويل دانشجويان مالي امور به را آن فيش و نمايد واريز دانشگاه مالي امور طرف از شده

دهد. ارايه دانشجويي خدمات كارشناس به

و كند پرداخت را هزينه كل درصد 30 ابتدا بايد مبلغ، كل پرداخت امكان عدم صورت در خوابگاهي دانشجوي -4-6

آن فيش و واريز يادشده حساب به بعد نيمسال واحد انتخاب از قبل تا قسط دو طي حداكثر را مبلغ مانده باقي

واريز حساب به يكجا را مبلغ كل بايد خوابگاه آزاد ساكنان دهد. تحويل دانشجويي خدمات كارشناس به را

نمايند.

استفاده توسط خوابگاه هزينه پرداخت براي را ديگري روش تواند مي دانشجويي معاون ضروري موارد در تبصره: -

نمايد. اجرا آزاد) ساكنين يا خوابگاهي دانشجوي از خوابگاه(اعم از كنندگان

دليل به چنانچه است بديهي است. الزامي كننده پرداخت براي خوابگاه، هزينه پرداخت بانكي رسيد نگهداري -5-6

ندارد. مسؤوليتي دانشگاه گردد، پرداخت مدعي شخص متوجه خسارتي مسأله اين رعايت عدم

تعداد اساس بر هزينه باشد، اضافه و حذف زمان پايان تا انصراف چنانچه انصراف، از پس خوابگاه هزينه مورد در -6-6

هزينه اضافه، و حذف زمان از پس انصراف صورت در و شد خواهد دريافت و محاسبه خوابگاه از استفاده روزهاي

گردد. مي دريافت و محاسبه 1/5 ضريب با خوابگاه از استفاده ايام
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تأخير اگر و گردد مي دريافت و محاسبه خوابگاه هزينه كل خوابگاه، براي نام ثبت در ماه يك تا تأخير صورت در -7-6

خوابگاه هزينه درصد 50 مقدار، اين از بيش تأخير صورت در و خوابگاه هزينه درصد 80 باشد ماه دو تا يك از

گردد. مي دريافت و محاسبه

وقت پاره يا وقت تمام صورت به استفاده متقاضي مهمان، صورت به خوابگاه از استفاده از پس دانشجو چنانچه -8-6

گردد. مي دريافت وي از وقت پاره خوابگاه هزينه يكماه مهمان، صورت به خوابگاه از استفاده مدت ازاي در باشد،

برنامه: فوق و فرهنگي امور 7 ماده

دانشگاه فرهنگي امور دفتر مدير نظر زير خوابگاهها برنامه فوق و فرهنگي هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه گذاري، سياست -1-7

گيرد. مي انجام

نسبت فرهنگي رابط عنوان به كاردانشجويي) صورت به دانشجويان(حتي از استفاده با تواند مي دانشگاه فرهنگي امور دفتر -2-7

انجام و مذهبي مراسم برگزاري رايانه، اتاق و نمازخانه مطالعه، سالن كتابخانه، اداره قبيل (از خوابگاهها در فرهنگي امور انجام به

نمايد. اقدام تبليغات) و بصري سمعي امور و بدني تربيت به مربوط امور

بايد امور اين انجام براي خوابگاه اموال و امكنه از استفاده و فرهنگي هاي برنامه اجراي و مذهبي مراسم برگزاري تبصره: -

باشد. سرپرست) حضور عدم صورت وي(در معاونين يا خوابگاه سرپرست هماهنگي با

نظارت و پشتيباني و قبل) بند در مندرج شرح خوابگاهها(به امورفرهنگي به مربوط مشكالت رفع و هماهنگي گيري، پي -3-7

باشد. مي دانشگاه فرهنگي كارشناس عهده به فرهنگي رابطان برفعاليت

جزوه، هرگونه توزيع و مشابه موارد و پالكارد تراكت، پوستر، عكس، نوشته، هرگونه نصب فرهنگي، امور انجام راستاي در -4-7

دانشگاه فرهنگي امور دفتر مدير كتبي مجوز بدون خوابگاه، آزاد ساكنين يا خوابگاهي دانشجويان توسط آن، نظاير و CD ،نشريه

است. ممنوع

پس بايد باشند خوابگاه در فرهنگي هاي برنامه يا مذهبي مراسم اجراي متقاضي خوابگاهي دانشجويان خود كه صورتي در -5-7

نمايند. اقدام آن انجام به نسبت خوابگاه، سرپرست و فرهنگي كارشناس هماهنگي با و دانشگاه امورفرهنگي مدير موافقت اخذ از

برنامه دانشگاه فرهنگي كارشناس طريق از برگزاري، از قبل روز 10 حداقل موظفند موارد اينگونه در دانشجويان : تبصره -

دهند. اطالع فرهنگي امور دفتر مدير به را خود

مقررات: ساير 8 ماده

انجام از موظفند دانشجويان و شده محسوب تخلف آنان از آرامش سلب يا و خوابگاه ساكنين ديگر براي مزاحمت ايجاد -1-8

رعايت ضمن يكديگر با روابط در و نموده اجتناب گردد مي خوابگاه مقررات و اخالقي هنجارهاي نقض باعث كه رفتاري هرگونه

مزاحمت، ايجاد يا زننده و نامناسب هاي شوخي و الفاظ بيان از اخالقي، اصول و هنجارها به توجه و دانشجويي شؤونات و احترام
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در نمايند. خودداري گردد، دانشگاه و دانشجو اعتبار و آبرو هتك باعث كه حركتي هرگونه يا و ديگران به نسبت زورگويي و تهديد

شد. خواهد رفتار آنان با انضباطي مقررات برابر اينصورت غير

است. ممنوع خوابگاه ساكنين از خوابگاه در تصوير و صدا هرگونه ضبط -2-8

در نما بدن و برهنه لباسهاي شلوارك، ركابي، زيرپوش قبيل از اخالقي شؤونات با مغاير و نامناسب پوششهاي از استفاده -3-8

است. ممنوع خوابگاه

شرط به مشابه تصويربرداري وسيله نوع هر و دار دوربين موبايل گوشي شخصي، تلويزيون تاپ، لپ از استفاده و نگهداري -4-8

جهت در فوق تجهيزات از دانشجو كه صورتي در است. بالمانع دانشجويان ساير خصوصي حريم رعايت و اخالقي شؤونات حفظ

با انضباطي كميته توسط كند، تضييع را آنان حقوق يا نمايد نقض را ديگران خصوصي حريم يا نموده استفاده غيراخالقي اهداف

شود. مي برخورد وي

دفترخدمات به دانشجو سوي از شماره3) تعهد(فرم سپردن به منوط مشابه، موارد و فوق وسايل از استفاده تبصره: -

رسيده اثبات به وي اخالقي تخلف و داشته پرونده دانشگاه انضباطي كميته در دانشجو كه مواردي در است. دانشجويي

نمايد. ممنوع وي براي را فوق موارد از استفاده تواند مي دانشجويي دفترخدمات مدير باشد،

از استفاده است بديهي است. بالمانع خوابگاه سرپرست كتبي اجازه و اطالع با خوابگاه در موسيقي آالت و ابزار نگهداري -5-8

باشد. مي ممنوع خوابگاه محيط در وسايل اينگونه

است. ممنوع خوابگاهي مجموعه در قليان و پيپ مانند دخاني مواد ديگر و سيگار استعمال -6-8

و توزيع فروش، و خريد نگهداري، داشتن، همراه همچنين و قمار آالت هرگونه از استفاده و نگهداري داشتن، همراه -7-8

است. ممنوع خوابگاهها در الكلي مشروبات و روانگردان داروهاي مخدر، مواد هرگونه استعمال

و زا آتش و منفجره محترقه، مواد گرم، سردو سالحهاي قبيل از آفرين خطر مواد هرگونه از استفاده و نگهداري حمل، -8-8

است. ممنوع خوابگاه در آور، اشك گازهاي

آنها از استفاده همچنين و هيتر ساز، چاي لباسشويي، ماشين قبيل از خوابگاه در مصرف پر يا خطر پر برقي وسايل آوردن -9-8

است. ممنوع خوابگاه در

باشد. مي ممنوع خوابگاه در مشابه موارد و هرمي شركتهاي براي گيري عضو و تبليغ -10-8

انجام بايد است شده گرفته درنظر امر اين براي كه مكانهايي در فقط خوابگاه در آن سازي آماده و غذا كردن گرم يا پخت -11-8

باشد. مي ممنوع مكانها ساير و اتاق در و شود

دانشگاه عمومي خدمات اداره عهده به دانشجويي) خدمات دفتر تعيين ها(طبق خوابگاه عمومي اماكن نظافت مسؤوليت -12-8

يا خوابگاه سرپرست با هماهنگي با و شده ياد اداره رييس مستقيم نظر زير خوابگاه در اداره اين خدماتي باشد.نيروهاي مي

كنند. مي فعاليت وي معاونين
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كار تأييد عدم باشد.درصورت مي خوابگاه سرپرست برعهده شده انجام كار تأييد و خوابگاه در نظافت انجام زمان تعيين -13-8

دانشگاه، عمومي خدمات اداره مدير و دانشجويي خدمات دفتر مدير به مراتب گزارش ارائه ضمن است مؤظف نامبرده شده، انجام

نمايد. اقدام وقت اسرع در مشكل رفع و مسأله پيگيري به نسبت
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