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   خودگردان)( خواهران سراي دانشجوييفرم مقررات سكونت در 

                                                                                                                                                                                 متن مقررات
 

گــردد و ن درج ميآهــا تعيــين و در وابگاهخمــدت اعتبــار معرفــي نامــه از ســوي اداره امــور باشد. سرا الزامي ميدفتر نظارت سراي دانشجويي به  معرفي نامهورود به سراي دانشجويي، ارائه  هنگامدر  - ١

 باشد.سراي دانشجويي مي پس از انقضاء اعتبار و در صورت عدم تمديد، دانشجوي ساكن ملزم به طي مراحل تخليه

ســب تمديــد انشــجويي و الصــاق برچدطبق قوانين صندوق رفاه دانشجويان و تمديــد كــارت ســراي ، بهاء نسبت به پرداخت اجاره ماهاند در ابتداي هر كليه دانشجويان ساكن سراي دانشجويي موظف  - ٢

زينــه ه كــر اســتالزم بــه ذآمــد.  و يا اتمام مهلت استفاده از سراي دانشجويي، ســكونت دانشــجو، غيــر مجــاز بــوده و از تــردد ايشــان جلــوگيري بعمــل خواهــد اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت

فــي نامــه نســبت بــه درخواســت درج شــده در معر گردد. در ضمن دانشجويان ساكن قبــل از پايــان تــاريخ مهلــت ســكونتمحاسبه مي %١٠٠ا ضوابط مربوطه با جريمه سكونت در ايام مذكور مطابق ب

 تمديد سراي دانشجويي اقدام نمايند.

 شود.اجاره بهاء به عنوان جريمه لحاظ و اخذ مي %١٠در صورت تأخير در پرداخت اجاره بهاء در مهلت مقرر،  تذكر:

، در صــورت خصــي وي بــه انبــارآوري و انتقــال لــوازم شاز قبل اعالم گرديده است، نسبت به جمــع ها كهسرپرستي سراي دانشجويي مجاز است در صورت عدم حضور دانشجو در زمان تخليه اتاق - ٣

 ندارد. ن وسايلشدن و آسيب ديدگم گونه مسئوليتي در رابطه بابه عهده دانشجو بوده و ملزم به جبران آن است و سرپرستي سراي دانشجويي هيچ مربوطه هاي امكان اقدام نمايد. كليه هزينه

اهنگي بــا يافته بــدون همــصبه دانشجويان واجد شرايط به تشخيص سرپرست سراي دانشجويي بــوده و پــس از تعيــين آن، هرگونــه تغييــر و جابجــايي اتــاق تخصــي تخصيص اتاق در سراي دانشجويي - ٤

هاي اســكان، نســبت بــه اســب بــا برنامــهسال) تحصــيلي، متناز است پس از هر سال (و يا نيمها مجباشد. در ضمن اداره امور خوابگاه، غيرمجاز و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو مياسرپرست سر

 تعيين محل اسكان جديد اقدام نمايد. 

شــود و در يــل داده ميجو تحودر صورت تغيير اتاق در طــول ســكونت، اتــاق بــه همــراه امــوال، طبــق صورتجلســه (الكترونيكــي) بــه دانشــ همچنين در ابتداي سكونت دانشجو در سراي دانشجويي و - ٥

 هنگام تخليه، طبق همان صورتجلسه تحويل گرفته خواهدشد.

مــوال املــزم بــه حفــظ و نگهــداري  مصوب صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فنــاوري، دانشــجوي ســاكن در ســراي دانشــجويي ،نامه نحوه واگذاري و اداره سراي دانشجوييآيين ٥مطابق ماده       

ارده در وهاي احتمــالي ســارتهاي وارده به عهده دانشجو خواهدبود. در همين راســتا و بــه منظــور جبــران خاست و در صورت واردآوردن خسارت، جبران كليه خسارت دانشجوييسراي موجود در 

ديعــه از دانشــجو غــي بــه عنــوان ومبل ،و ...) اي يخچــال وگــازرويس دوره، ســها(منجمله هزينه شست و شوي ساليانه گليم فرش هاي جاري مربوط به ساكنينطول مدت اقامت و همچنين جبران هزينه

يه حســاب دانشــجو ه در هنگــام تســوشود تا عنداللزوم براي جبران خسارت وارده به سراي دانشــجويي و انجــام مــوارد مــذكور مــورد اســتفاده قرارگيــرد. دانشــگادريافت و به حساب مربوط واريز مي

  نمايد.هاي مذكور از مبلغ وديعه اقدام و نسبت به عودت مابقي وجه اقدام ميينهنسبت به محاسبه خسارات و هز

دانشــگاه (يــا امــوال شخصــي در صــورت  ميعمو اموال از داري امانت در خيانت يا و عمومي اموال به خسارت ايراد صورت در ،دانشجويان انضباطيآيين نامه  اجرايي نامه شيوه ٢٩ماده  طبق :تذكر    

) ٦(بــه جــز بنــد  ٩، تنبيــه تــا بنــد شود و در صورت تكــرارمحكوم مي ٥تا  ١بندهاي  تنبيهات از يكي به ،٨ طبق بند وارده خسارت جبران به محكوميت بر عالوه خاطي دانشجوي ،وجود شاكي)

  قابل تشديد است:

 در درس، آزمون يا تكاليف مربوط به تخلف  %٢٥دادن نمره  ٦- ٢ دانشجو انضباطيبدون درج در پرونده  شفاهي اخطار و احضار ٢-١

 ده از تحصيلمان از يك ماه تا مدت زمان باقي ها آن در تغيير ايجاد يا دانشگاه رفاهي تسهيالت از محروميت ٧- ٢ دانشجوانضباطي  پرونده در درج بدون تذكركتبي ٢-٢

 باشد شده زيان و ضرر ايجاد به منجر تخلف كه مواردي در دانشجو از خسارت دريافت ٢-٨  دانشجو انضباطي  پرونده در درج بدون كتبي اخطار ٢-٣

 ماه بدون احتساب سنوات ٦تا  ١يا از  سال نيم يك مدت به تحصيل از موقت منع ٢-٩ دانشجو انضباطي  پرونده در درج و كتبي تذكر ٢-٤

  ماه با احتساب سنوات ٦تا  ١يا از  سال نيم يك مدت به تحصيل از موقت منع ٢-١٠  دانشجو انضباطي  پرونده در درج و كتبي توبيخ ٢-٥

 يفــظ امــوال شخصــ. هــر دانشــجو موظــف بــه حباشــديســرا مجــاز م يدفتر سرپرست دييفرم مربوطه و تأ ليمطابق مقررات مربوطه، تكم ييدانشجو يو ... به سرا وتريكامپ لياز قب يشخص ليورود وسا - ٦

خــود  ياق مســكونرا در اتــ ييانشــجود يســرا يو لــوازم عمــوم اءيدانشجو حق نگهداري و استفاده از اش نيندارد. همچن يتيمسوول گونهچيرابطه ه نيدر ا ييدانشجو يسرا يسرپرستدفتر خود بوده و 

 ندارد.

 از ســال فصــول برحســب اتمالق اوقات و سراي دانشجويي در ساكن دانشجويان مجاز خروج و ورود ساعات فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق آيين نامه  ٦- ١بند  طبق - ٧

 نيمــه در كــه باشــدمي ٢٠:٣٠ســاعت  ورود زمــان ديرتــرين و صــبح ٦ ســاعت خروج زمان زودترين سال تحصيلي، اول نيمه دردر همين راستا و  .شودمي اعالم و تعيين هاخوابگاه امور اداره سوي

اســت مراتــب را وظــف و در غير اين صورت تخلــف محســوب شــده و دفتــر سرپرســتي م باشندمي آن رعايت به موظف ساكن دانشجويان تمامي و يابدمي تغيير ٢١:٠٠ به ساعت تحصيلي سال دوم

 ها منعكس نمايد.هاي بعدي به اداره امور خوابگاهجهت پيگيري

 ٥تــا  ١نبيهــات بنــد شــامل ت و خواهــد شــد محســوب موجــه غيــر غيبــت منزلــه به مذكور دفتر امضاي و عدم شودمي تأييد غياب و حضور دفتر امضاي طريق از سراي دانشجويي در ساكنين حضور - ٨

 گردد و در صورت تكرار محروميت از اسكان خواهد بود.مي ٥ رديفشيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان مندرج در 

 صــرفاً بــراي انشــجويي،دســراي  از خــارج در دختــر دانشــجويان اقامــت دانشــجو، ولــي كتبي اعالم صورت در فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق نامهآيين ٦- ٧بند  طبق - ٩

بايســت طــي تمــاس تلفنــي تأييــد يماتب را به سرپرست اعالم و خــانواده مردانشجو موظف است براي رفتن به منزل اقوام  .است بالمانع دانشجو، ولي سوي از شده اعالم هايمحل در ومعين  مدت

ي خــانواده بــا سرپرســت ســراي ملــزم بــه همــاهنگ، ٧ رديــفدر ســاعات خــارج از  گــردد واز سراي دانشــجويي خــارج   ٧ رديفقبل از ساعات مندرج در  حضور دانشجو را در منزل اقوام اعالم و 

 باشد.دانشجويي مي

يهمــان بــه مــدت ســه شــب در حضــور م ،فناوري پذيرش ميهمان در اتاق دانشجو ممنوع است. در شرايط خــاص و محــدود و تحقيقات علوم، نامه صندوق رفاه دانشجويان وزارتآيين ٦- ٤طبق بند  - ١٠

 باشد.پذير ميماه و با همراهي ميزبان در ساعات مجاز تردد، امكان

ســراي دانشــجويي  اكنســ دانشــجويان برعهــده ســراي دانشــجويي عمــومي بهداشــت حفظ و اتاق نظافت انجام فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق نامه آيين ٦- ٨طبق بند  - ١١

  .گرددمي اعمال مربوطه جرايم ،٥ رديف قوانين طبق انگاري، سهل صورت نمايد. درمي نظارت امر اين بر سرپرست سرا و است

 باشد.متقابل از سوي دانشجويان الزامي مي رعايت شئون دانشجويي و احترام - ١٢

مــذموم بداننــد، متخلــف بــه يكــي از  ارتكاب هرگونه رفتــار خــالف شــئون، منزلــت و عــرف مســلم كــه دانشــگاهيان آن را صورت در دانشجويان، انضباطي آيين نامه اجرايي نامهشيوه  ٥٢ ماده طبق      

  ابل تشديد است.) ق٦(به جز بند  ٩و در صورت تكرار، تنبيه تا بند  گرددمحكوم مي ٥شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي اعالم شده در رديف  ٥تا ١تنبيهات بندهاي 
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 مبتــذل آرايــش يــا دانشــگاه ئونشــ بــا غيرمنطبــق پوشش از استفاده ويا ضوابط پوشش ابالغي وزارتين  اسالمي پوشش رعايت عدم دانشجويان، انضباطي آيين نامه اجرايي نامهشيوه  ٥١ ادهم طبق - ١٣

بنــد  تــا گــردد و در صــورت تكــرار، تنبيــهمحكــوم مي  ٥شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي اعالم شده در رديــف  ٥تا  ١متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي  شود.مي تخلف محسوب و بوده ممنوع

همچنــين  .اســت لزامــيا اســالمي پوشش و شئونات رعايت تأسيسات، عوامل و سرپرست، انتظامات تردد علت به سراي دانشجويي محوطه داخل عمومي فضاهاي در همچنين قابل تشديد است. ٩

 .نمايند خشك و نگهداري عمومي انظار از دور به را خود زير هايلباس اندموظف دانشجويان

مــواد دخــاني نظيــر قليــان و ... در ســراي  آالت استعمالهمچنين نگهداري ابزار  .باشند داشته كار و سر ... و مخدر مواد الكلي، مشروبات قبيل از مواردي با وجههيچ به نبايد ميهمانان و دانشجويان - ١٤

 تعقيــب و دانشــجويي ســراي از اخــراج موجــب اســالم مقــدس شــرع و اســالمي جمهــوري مــوازين و اصول با مغاير نصب شعارهاي يا نوشتن و اعالميه هرگونه انتشار باشد.دانشجويي ممنوع مي

 .گرددمي برخورد خاطي فرد با دانشجويان انضباطي نامهآيين  اجرايي نامهشيوه با مطابق و گرددمي قانوني

ســراي  اكنانســ آســايش ســلب موجــب كــه مزاحمــت هرگونــه ايجادهمچنين بامداد روز بعد، رعايت سكوت عمومي سراي دانشجويي جهت آرامش ساكنين ضروري است.  ٦الي  ٢٤از ساعت   - ١٥

 .باشدمي ممنوع )... و موسيقي آالت ابزار و نواختن بصري، و سمعي تجهيزات صداي بودن بلند درگيري، ايجاد صدا، و سر ايجاد قبيل (از گردد دانشجويي

 رعايت حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا مشرف به سراي دانشجويي الزامي است. - ١٦

ي رســت ســرابــه سرپ حضــوريمراتــب را  اســت موظــف ســاكن يدانشــجو آيــد، پــيش سراي دانشجويي مشكالت تأسيساتي عمومي اماكن و مسكوني هاياتاق تأسيساتي امور در كه صورتي در - ١٧

عهــده  بــه شــود، مــالي و نيجــا احتمــالي ضــايعات موجــب كــه امــور گونــهاين در مســتقيم دخالت يا و فوق موارد اطالع عدم وليتومس بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.د تا دانشجويي اطالع ده

 .باشدمي محل آن مستقر در دانشجوي

 نماينــد. خــودداري ... و پارچــه كاغذ، هرگونه آشغال، ريختن از آشپزخانه، و حمام عمومي، بهداشتي هايسرويس فاضالب گرفتگي از جلوگيري منظور به اندموظف سراي دانشجويي ساكنين - ١٨

 .باشدمي خاطي افراد يا فرد عهده به وارده خسارت صورت، غير اين در

  .باشدمي ممنوع سراي دانشجويي سرپرست تأييد بدون دانشجو، سكونت محل وسايل ساير و قفل تعويض يا تغيير - ١٩

 حاصل نمايند.بودن شيرهاي آب اطمينان ها و دستگاه سرمايش را خاموش و از بستهالمپ سرا،اند در هنگام خروج از موظف سراي دانشجويي جويي در مصرف انرژي، ساكنينبه منظور صرفه - ٢٠
  

                                                                                                                                            فرم (توسط دانشجو) ييد اطالعاتأت
  

   راي دانشجوييسهاي مربوط به مقررات تمامي بند مشو متعهد مي ........................................................به شماره دانشجويي .......................................................... اينجانب 
  

  .نمايم به صورت كامل رعايت مي سراي دانشجوييرا به طور كامل مطالعه نموده و در دوران سكونت خود در  خواهران

  

  

  اريخ و امضاء:ت                                                                                                                    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 


