
  ي واخالقي سكونت دانشجويان درخوابگاهطباضمقررات ان
  

وابگاه مي بايد كارت بگاه قسمتي ازمحوطه دانشگاه محسوب ميشود ودانشجوهنگام ورود به خاخو:1ماده
ن رابه نگهباني درب ورودي ويا مسئول خوابگاه ارائه آهمراه داشته باشد ودرصورت لزوم سكونت خود را 

  .نمايد
ي  خوابگاه وپرداخت خسارت طانشجو موظف است بمنظور رعايت كليه مقررات انضبادربدوامر د:2ماده

  .وارده احتمالي به  اموردانشجوئي دانشگاه تعهدكتبي بسپارد
ازدانشجويان در بدو سكونت در خوابگاه  مبلغي به عنوان هزينيه استهالك توسط امور دانشجوئي _تبصره

بديهي است چنانچه خسارت وارده در هر سال از مبلغ مورد اشاره .دانشگاه اخذ ونزد دانشگاه باقي مي ماند
  .ن خواهد بودآت والتفامايد دانشجو موظف به پرداخت مابه تجاوز ن
در ابتداي سال تحصيلي اتاق واثاثيه ان طبق تعرفه به دانشجو تحويل داده ميشود ودر آخر سال تحصيلي :3ماده

خسارت اتاق و يا كسر لوازم آن بعهده شخص ويا اشخاص   طبق تعرفه تحويل گرفته خواهد شد ومسئول
شد ودرصورت عدم كفايت  تحويل گيرنده خواهد بود كه از محل وديعه دانشجويان جبران خسارت خواهد

  .مبلغ وديعه  باقي مانده ان از دانشجو وصول خواهد شد
حق استفاده وادامه سكونت  در   دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل انصراف  ويا اخراج از دانشگاه:4ماده

  .خوابگاه را ندارند 
فارغ التحصيالن بامجوز كتبي امور دانشجويي كه به هر حال از دوهفته بعداز نيمسال اول سال ويك ماه بعد از 

  .نيمسال دوم  تحصيلي تجاوز نخواهد كرد ميتوانند از خوابگاه  استفاده نمايند
ندارند مگر با )حق مقيم خوابگاه (اتاق مسكوني خود را به ديگري  دانشجو حق تعويض ويا واگذاري:5ماده

  اجازه ي سرپرست خوابگاه 
  .دانشجو حق استفاده ونگهداري اشيا ولوازم عمومي خوابگاه را در اتاق مسكوني ندارد:6ماده 
  .است هرگونه تغيير يا تعويض قفل و يا ساير وسايل بدون موافقت كتبي سرپرست خوابگاه ممنوع:7ماده 
درصورتيكه در امور تاسيساتي اتاقهاي مسكوني خوابگاه از قبيل كليد و پريز  برق وانشعاب آب و :8ماده 

 "برق وگاز و تلويزيون وغيره خلل پيش ايد در نتيجه نياز به تعويض داشته باشدساكن ان بايد مراتب را كتبا
يد ومسئوليت عدم آانشجويي اقدام الزم بعمل به مسئول خوابگاه اطالع دهد تا از طريق اداره خدمات امور د

اعالم آن نيازمنديها ويا دخالت مستقيم در امور تاسيسات اتاقها كه موجب ضايعات احتمالي جاني ومالي بشود 
  .بعهده دانشجويان ساكن در اتاق ميباشد

  .دانشجويان موظفند هنگام خروج وسايل برقي و گازسوز خود را خاموش كنند :9ماده 



هر دانشجوموظف به حفظ اموال شخص خود خواهد بود وسرپرستي خوابگاه در اين رابطه هيچگونه :10ماده
  .ندارد  مسئوليتي

حداكثر ساعت ورود به خوابگاه با توجه به شرايط فصلي و از طرف امور دانشجويي در هر ترم اعالم :11ماده 
  .خواهد شد

ن مراجعه نمايند پس از شناسايي و تكميل فرم ورودي هر يك از بستگان دانشجو كه بعنوان ميهما:12ماده 
  .به همراه ميزبان ميتوانند وارد خوابگاه شوند

در صورت وجود اتاق پذيرايي ورود به اتاقهاي خواب بويژه  اتاقها بيش از يك نفره باشد ممنوع _تبصره
ه  بستگان درجفقط براي   است و ورود ميهمانان زن به خوابگاه برادران به جز اتاق پذيرايي

وساعت ورود وخروج ميهمان توسط سرپرست خوابگاه به تناسب  .وبالعكس مجاز نيست )مادر_خواهر(يك
  .فصل تعيين ميشود

ونت خود واماكن عمومي خوابگاه ــبهداشت اتاق محل سك دانشجويان موظف به حفظ نظافت و:13ماده
رپرست است كه در طول هفته مجاز به سركشي از نظارت بر اين مسئله به عهده شوراي خوابگاه و س.ميباشند 

  .اتاقها ودر صورت لزوم تذكر و اخطار به دانشجو ميباشند 
  .دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارند :14ماده
با استفاده از  بمنظور جلوگيري از هر گونه پيش آمد ناگوار سرپرست خوابگاه مجاز و موظف است:15ماده

تاق كه در اختيار دفتر سرپرستي خوابگاه ميباشد در آخر شيفت كاري به كليه اتاقهاي كليدهاي اضافي هر ا
  .خوابگاه مراجعه و سركشي نمايد و دانشجويان موظفند در اين رابطه همكاري الزم بعمل آورند

اي نصب هر گونه اطالعيه ،آگهي در تابلو اعالنات خوابگاه و محل هاي عمومي بدون مجوز شور:16ماده 
  .خوابگاه و سرپرست تخلف محسوب ميشود

  .اقامت شبانه دانشجويان خواهر در منزل بستگان ونزديكان بايد با مجوز والدين صورت پذيرد :17ماده 
  .اجراي هر گونه مراسم در خوابگاه بايد با هماهنگي شوراي خوابگاه انجام شود:18ماده 
جازه سرپرست ويا امور دانشجويي مجاز نيست وساعت ورود وخروج ميهمانان در خوابگاه  بدون ا:19ماده

  .ورود و خروج ميهمانان توسط سرپرست  و به تناسب فصل تعيين ميشود
  .اسالمي و ديگر مذاهب رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران الزامي است   راحترام به شعائ:20ماده
  .ي است رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان خوابگاه الزام:21ماده 
  .نگهداري و استفاده از ابزارآالت  غير قانوني در خوابگاه ممنوع است :22ماده 
و صدا و درگيري راز قبيل س(ايجاد هر گونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد :23ماده

  .ممنوع ميباشد ...)،بلند نمودن بيش از صداي راديو و تلويزيون وغيره



دار ساكنين خوابگاه هايي كه بعلت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني رفتار و كر:24ماده 
  .مجاور ميباشد بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود

بامداد سكونت عمومي اعالم مبشود و در اين ساعات ساكنين خوابگاه ملزم  6الي  22شبها از ساعت :25ماده
  .خواهند بود شبه رعايت سكوت و آرام

  مقررات اخالقي و فرهنگي
  .احترام به رعايت  مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران الزامي است * 
  .رعايت ادب و احترام  متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است * 
خوابگاه ممنوع  ورود خواهران و برادران دانشجو و ميهمانان آنها با ظاهر و پوشش نامناسب به درون*

  .است 
رعايت كامل حجاب اسالمي  براي خواهران  داخل خوابگاه مجردين و متاهلين الزامي است ،همچنين *

 باشدخوابگاه  كه در معرض انظار عام  در محيط ، معابر و اماكن عمومي  ظاهر شدن با پوشش نامناسب
  .،ممنوع است 

  .ممنوع است در خوابگاه مجردي خواهران ،استفاده از لوازم آرايش براي دانشجوي خواهر *
 وارهاي  مبتذل ،اسلحه ي سرد وگرمن لوازم قمار،(از قبيل الت غير قانوني نگهداي و استفاده از ابزار آ*
  .در خوابگاه هاي دانشجويي ممنوع است...)و
 صداايجاد سرو(خوابگاه گردد از قبيل ايجاد هر گونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ساكنان *

،درگيري،بلند نمودن بيش از حد صذاي رايو و تلويزيون ،نواختن ابزار آالت موسيقي ،استعمال دخانيات 
  .ممنوع است ...)و
  .رعايت حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا مشرف بر خوابگاه هاي دانشجويي الزامي است *
ومي اعالم ميشود و در اين ساعات بامداد در خوابگاه مجردين و متاهلين سكونت عم 6تا  22از ساعت *

خواهند بود و مسئول خوابگاه در اين ساعات از صدا  ساكنين خوابگاه ملزم به رعايت سكوت و آرامش 
  .زدن دانشجويان به وسيله بلندگو خودداري مي نمايد 

موظف  العمل براي ساكنين خوابگاه ها الزامي است و مسئول خوابگاهرعايت موارد مندرج در اين دستور*
  .است موارد تخلف را جهت رسيدگي و يا طرح در كميته انضباطي به اداره امور خوابگاه ها گزارش نمايد

  
  
  
  



  
  

  اهم وظايف دانشجو در زمان سكونت در خوابگاه
  اخالقي وانضباطي  رعايت قوانين و مقررات عمومي،*
  فاظت از اموال شخصي و اهتمام درحفظ و نگهداري اموال دانشگاهح*
  ر اسالمي يعايت نظم و انضباط و شعار*
  ونات اسالمي و دانشجويي ئرعايت ش*
  عدم ايجاد مزاحمت و سروصدا در خوابگاه واحترام به حقوق ديگران*
  استفاده صحيح از امكانات خوابگاه *
  همكاري نزديك و صميمانه با مسئولين خوابگاه *
  دانشگاه در مهلت تعيين شده  يس اعالم معاونت دانشجويي وفرهنگتخليه خوابگاه براسا*

موظف به تخليه خوابگاه ها هستند مگر در شرايط  كليه دانشجويان در طول تعطيالت تابستان:تبصره 
ونت ااستثنائي و در صورت وجود برنامه هاي آموزشي در طول تابستان كه حدود و شرايط آن از سوي مع

  .دانشجويي و فرهنگي اعالم ميشود 
   


