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   دانشجويي متأهليفرم مقررات سكونت در خوابگاه 

                                                                                                                                                                                   متن مقررات
 دانشگاه، يك يقات و فناوري ودانشجويان وزارت علوم، تحق رفاه صندوق قوانين رعايت منظور به محضري تعهد ارائه بر عالوه است موظف دانشجو پس از موافقت با درخواست اسكان، -١

 بدهي پرداخت و وارده ت احتماليخسارا پرداخت جهت وديعه عنوان مبلغي به همچنين و ارائه هاخوابگاه امور اداره به ،موقع به تخليه ضمانت جهت سفته، آن مبلغ معادل يا و چك فقره

 .گرددمي استرداد شده، سپرده سفته يا مبلغ وديعه و چك حساب، تسويه امور انجام و تخليه واحد از پس استبديهي نمايد. واريز شده اعالم حساب شماره به تلفن معوقه

  .نمايد ارائه سراي دانشجويي سرپرست به را خود نامهمعرفي بايستمي سراي دانشجويي، به اوليه ورود هنگام به دانشجو -٢

صندوق رفاه  از سوي بهاء، جارهه موقع ابهاء اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت باند در ابتداي هر نيم سال تحصيلي نسبت به پرداخت اجارهكليه دانشجويان ساكن سراي دانشجويي موظف -٣

 گردد.دانشجويان مشمول جريمه و سكونت دانشجو غيرمجاز مي

ز از سراي ستفاده مجاادر صورت ترك تحصيل، وجود منع قانوني، اتمام سقف طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجوي ساكن موظف است  -٤

اريخ دفاع حتي در طول ترم تحصيلي ، نداشتن واحد درسي (كارشناسي) و يا پس از تترم) ٤ارشد ترم و مقطع كارشناسي ٨رشناسي و دكتري (سنوات مجاز رفاهي براي مقاطع كا دانشجويي

اسبه و اخذ يمه ده برابر محبا جرويي بهاء سراي دانشجارشد و دكتري) نسبت به تخليه سراي دانشجويي اقدام نمايد. الزم به ذكر است در صورت تخطي از اين مقررات، اجاره(كارشناسي

 خواهدشد.

د و به بع ٥ارشد از ترم فاع) كارشناسيبه بعد و دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي (در صورت عدم د ٩بهاء دانشجويان كارشناسي (درصورت داشتن واحد درسي) از ترم هزينه اجارهتبصره: 

 ٣، ٥/٢، ٢ري به صورت قيقات و فناوره اسكان از سوي شوراي اسكان)، طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحبه بعد (در صورت موافقت با تمديد دو ٩دكتري از ترم 

 گردد.برابر محاسبه و اخذ مي ١٠و 

  گيرد.مي تعلق سراي دانشجويي بعد، به از نيم سال سوم ارشدكارشناسي و بعد به از نيم سال پنجم دكتري و كارشناسي مقطع دانشجويان به متقاضيان، تعداد و اسكان محدوديت به توجه با -٥

 واحــد، هــر در منصــوب وســايل عــويضت يا و تغيير ندارد، هاخوابگاه امور اداره كتبي اجازه بدون) دانشجويي سراي مقيم حتي( ديگري به را خود مسكوني واحد واگذاري يا و تعويض حق دانشجو -٦

  .است ممنوع هاخوابگاه امور اداره تأييد و دانشجويي سراي سرپرست موافقت بدون

  .نمايد طي را مربوطه مراحل به سرپرست سرا اعالم و سپس را خود درخواست دانشجويي، سراي تخليه از قبل بايستمي دانشجو -٧

 تخليــه، هنگــام در و شــودمي ادهد تحويــل دانشــجو بــه صورتجلسه فرم طبق اموال، همراه به واحد سكونت، طول در واحد تغيير صورت در همچنين و دانشجويي سراي در دانشجو سكونت ابتداي در -٨

  .خواهدشد گرفته تحويل صورتجلسه همان طبق

 امــوال نگهــداري و حفــظ بــه مملــز دانشــجويي ســراي در ســاكن دانشــجوي فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت رفاه صندوق مصوب دانشجويي، سراي اداره و واگذاري نحوه نامهآيين ٥ ماده مطابق

 مــدت طــول در وارده احتمــالي هايخســارت جبــران منظــور بــه و راستا همين در. بود خواهد دانشجو عهده به وارده هايخسارت كليه جبران خسارت، واردآوردن صورت در و است آن در موجود

 حســاب بــه و دريافــت دانشــجو زا وديعــه عنــوان بــه مبلغــي ،...) و تصــويري آيفــون ،ورودي درب كليــد ريمــوت، خرابــي هزينه منجمله( ساكنين به مربوط جاري هايهزينه جبران همچنين و اقامت

 محاســبه بــه نســبت دانشــجو ســابح تســويه هنگــام در دانشــگاه. قرارگيــرد اســتفاده مــورد مــذكور مــوارد انجــام و دانشــجويي ســراي به وارده خسارت جبران براي عنداللزوم تا شودمي واريز مربوط

  .نمايدمي اقدام وجه مابقي عودت به نسبت و اقدام وديعه مبلغ از مذكور هايهزينه و خسارات

در دانشــگاه (يــا امــوال شخصــي  ميعمــو امــوال از داري امانــت در خيانــت يــا و عمــومي امــوال بــه خسارت ايراد صورت در ،دانشجويان انضباطي آيين نامه  اجرايي نامه شيوه ٢٩ماده  طبق :تذكر

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

  ) قابل تشديد است:٦جز بند 
  

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

 مانده از تحصيل ياز يك ماه تا مدت زمان باق 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
  

  .كند نظر تجديد دانشجو سكونت ادامه مورد در تواندمي هااداره امور خوابگاه دانشجويي، سراي از دانشجو مستمر غيبت صورت در -٩

 تخلــف و بــوده ممنــوع دانشــگاه شــئون بــا غيرمنطبــق پوشش از استفاده و وزارتين ابالغي پوشش ضوابط يا اسالمي پوشش رعايت عدم دانشجويان، انضباطي نامه آيين اجرايي نامهشيوه ٥١ ماده طبق -١٠

. اســت تشــديد قابــل ٩ بنــد تــا نبيــهت تكــرار، صــورت در و گــرددمي محكــوم ٨شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي اعالم شده در رديف  ٥ تا ١ بندهاي تنبيهات از يكي به متخلف. شودمي محسوب

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

  .باشدمي ممنوع هاخوابگاه امور اداره با هماهنگي بدون اطالعيه هرگونه انتشار و باشدمي هاخوابگاه امور اداره هماهنگي با فرهنگي هايبرنامه و تبليغات تمامي -١١

  .شود خودداري شبكه كارشناس با هماهنگي بدون مودم نصب از اينترنت، شبكه در اختالل از جلوگيري جهت - ١٢

 باشد.باتوجه به تجهيز سراي دانشجويي به آنتن مركزي، نياز به نصب آنتن مجزا نمي -١٣

 .نمايند رعايت به دقت را زير نكات اندموظف ايشان خانواده و دانشجويان سراي دانشجويي، عمومي فضاهاي بهداشت حفظ منظور به -١٤

 شود آورده موجود فضاي با متناسب منزل ضروري وسايل واحد، بودن كوچك بعلت. 

 نمايند خودداري عمومي فضاهاي در هاآن گذاشتن از و قرار داده مخصوص محل در را زباله هايكيسه. 

 آورند بعمل خدماتي نيروهاي با مورد اين در را همكاري كمال و بوده كوشا دانشجويي،سراي  عمومي و ساير فضاهاي راهروها نظافت حفظ به نسبت. 

 نمايند خودداري سراي دانشجويي عمومي فضاهاي و ساير راهروها در وسايل هرگونه گذاشتن از. 

 فرد عهده به بران آنج خسارت، بديهي است در صورت ايجاد نمايند، خودداري اشياء ريختن از آشپزخانه و ، حمامسرويس بهداشتي فاضالب گرفتگي از جلوگيري منظور به 

  .باشدمي خاطي
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 .باشدمي الزامي دانشجويان سوي از متقابل احترام و دانشجويي شئون رعايت -١٥

لف به يكي ان آن را مذموم بدانند، متخدانشجويان، درصورت ارتكاب هرگونه رفتار خالف شئون، منزلت و عرف مسلم كه دانشگاهي انضباطي اجرايي آيين نامه نامه شيوه ٥٢طبق ماده  تذكر:

  تشديد است.) قابل ٦(بجز بند  ٩گردد و در صورت تكرار، تنبيه تا بند محكوم مي ٨شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي اعالم شده در رديف  ٥تا  ١از تنبيهات بندهاي 
 

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

 سراي  ساكنان سايشآ سلب موجب كه مزاحمت هرگونه بامداد روز بعد رعايت سكوت عمومي سراي دانشجويي جهت آرامش ساكنين ضروري است. همچنين ايجاد ٦الي  ٢٤از ساعت  -١٧

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

 در ... و قليان نظير دخاني مواد ت استعمالآال ابزار همچنين نگهداريباشند.  داشته كار و سر  ... و مخدر مواد الكلي، مشروبات قبيل از مواردي با وجه هيچ به نبايد ميهمانان و دانشجويان -١٨

 و سراي دانشجويي از خراجا موجب اسالم مقدس شرع و اسالمي جمهوري موازين و اصول با مغاير نصب شعارهاي يا نوشتن و اعالميه هرگونه انتشار باشد.مي ممنوع سراي دانشجويي

 .گرددمي برخورد خاطي فرد با دانشجويان انضباطي اجرايي آيين نامه نامهشيوه با مطابق و گرددمي قانوني تعقيب

  .شود واحد وارد تواندغيره) مي و سوزيآتش جمله غيرمترقبه (از حوادث وقوع هنگام يا و كتبي معاون دانشجويي مجوز با تنها سراي دانشجويي سرپرست -١٩

و نيروي تأسيساتي  رپرستسبايست مشكالت را به اطالع مي ساكنين آيد، پيش سراي دانشجويي مشكالت تأسيساتي عمومي اماكن و مسكوني هاياتاق تأسيساتي امور در كه صورتي در -٢٠

 احتمالي ضايعات موجب هك امور گونهناي در مستقيم دخالت يا و فوق موارد اطالع عدم تا مراحل پيگيري و رفع اشكال از سوي عوامل مربوطه انجام پذيرد. مسئوليت رسانده مستقر در سرا

 .باشدمي محل آن عهده ساكنين به شود، مالي و جاني

ها و شيرهاي بودن پنجرهو از بسته ها و دستگاه سرمايش را خاموشاند در هنگام خروج از سراي دانشجويي، المپموظف هاجويي در مصرف انرژي، دانشجويان و خانواده آنبه منظور صرفه -٢١

 نمايند.آب، اطمينان حاصل 

  

 
  

                                                                                                                                           ييد اطالعات فرم (توسط دانشجو)أت
  

  

شــوم تمــامي بنــدهاي مربــوط بــه مقــررات هــد مــيمتع ............................................ دانشــجويي شــماره بــه ............................................................... اينجانــب

 نمايم.عايت ميرامل ك به صورت .......... /.......... /..........سراي متأهلي را به طور كامل مطالعه نموده و در دوران سكونت خود در سرا تا تاريخ 

  

  

  اريخ و امضاء:ت                                                                                                                    
  

  

  

  

  

 


