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  مقررات عمومی
:1ماده   

ی خوابگاه، در بدو امر دانشجو موظف است عالوه بر ارائه تعهد محضري به منظور رعایت قوانین صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاه و کلیه مقررات انضباط
همچنین مبلغی ها بسپارد  و  به اداره امور خوابگاه کلییک فقره چک و یا معادل مبلغ آن سفته، جهت ضمانت تخلیه به موقع و پرداخت خسارت وارده 

شماره حساب اعالم شده واریز نماید. بدیهی است پس از تخلیه  ی و پرداخت بدهی معوقه تلفن بهپرداخت خسارت وارده جزی جهتبه عنوان ودیعه 
  واحد و انجام امور تسویه حساب چک و یا سفته سپرده شده و ودیعه استرداد داده خواهد شد.

 

:2ماده   
بایست معرفی نامه خود را به سرپرست یا نگهبان  شود و دانشجو به هنگام ورود اولیه به خوابگاه، می طه دانشگاه محسوب میخوابگاه قسمتی از محو  

  سرایدار خوابگاه ارائه نماید.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 

 

  :5ماده 
ندارد، تغییر و یا تعویض  ها بدون اجازه کتبی اداره امور خوابگاه واگذاري واحد مسکونی خود را به دیگري (حتی مقیم خوابگاه)دانشجو حق تعویض و یا 

   .ها ممنوع است وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه و اداره امور خوابگاه
 

  :6ماده 
جایی  پریز، انشعابات آب، گاز و .... خللی پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابه د وتی واحد در اختیار از قبیل: کلیدر صورتی که در امور تأسیسا

به سرپرست و مستقر در خوابگاه اطالع دهد تا اقدامات الزم به عمل آید. از طریق تکمیل فرم مربوطه داشته باشد، دانشجو موظف است مراتب را کتباً 
  باشد. میعهده دانشجو  مور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود برمسئولیت دخالت مستقیم در ا بنابراین

 

  :7ماده 
  ها موظفند هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی و گازسوز خود را خاموش نموده و شیر آب را ببندند. دانشجویان و خانواده آن

 

  :8ماده 
  ها موظفند نکات زیر را دقیقاً رعایت نمایند. دانشجویان و مخصوصاً خانواده آنبه منظور حفظ بهداشت اماکن عمومی خوابگاه، 

 ها در اماکن عمومی خودداري نمایند. هاي زباله را در محل مخصوص قرار داده و از گذاشتن آن کیسه 
 .بعلت کوچک بودن واحد، وسایل ضروري منزل متناسب با فضاي موجود آورده شود 
  هاي عمومی خوابگاه، کوشا بوده و کمال همکاري را در این مورد با نیروهاي خدمات به عمل آورند. راهروها و سالننسبت به حفظ نظافت 
  هاي عمومی خوابگاه خودداري نمایند. وسایل اضافی در راهروها و سالنهرگونه از گذاشتن 
 زخانه از ریختن اشیاء خودداري نمایند، در غیر این صورت ها و آشپ ساکنین خوابگاه موظفند به منظور جلوگیري از گرفتگی فاضالب، سرویس

 باشد. خسارت وارده به عهده فرد خاطی می
  دانشجویان موظفند در بدو ورود به خوابگاه فرم صورت جلسه تحویل واحد مسکونی (طبق فرم ضمیمه) را تکمیل نموده و تحویل سرپرست

 خوابگاه نمایند.
 

 

 

:3ماده   

ندارد و چنانچه دانشجو یا همسرش دانشجو بعد از فراغت از تحصیل، انصراف و یا اخراج از دانشگاه، حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را 
  گردد. اجازه اقامت مربوطه لغو و مشمول جریمه می  هفته بدون داشتن عذرموجه در محل خوابگاه حاضر نشوند، 2بدون اطالع قبلی و به مدت 

:4ماده   

 1به بعد و کارشناسی ارشد  5ز ترم سال ا 2دکتري حداکثر  یان مقطع کارشناسی ووبا توجه به محدودیت اسکان و تعداد متقاضیان، به دانشج
طبق  ، در صورت موافقت با اسکان (پس از تأیید شوراي اسکان)گیرد و هزینه نیمسال اول و دوم اضافیبه بعد خوابگاه تعلق می 3سال از ترم 

 گردد.برابر) محاسبه می 5/2و  2مقررات صندوق رفاه (
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  :9ماده 
  تواند وارد واحد شود. ها و یا هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه (از جمله آتش سوزي و غیره) می با مجوز سرپرست اداره امور خوابگاهسرپرست خوابگاه تنها 

  

  مقررات اخالقی و فرهنگی
 

  :10ماده 
  احترام به شعائر اسالمی و دیگر مذاهب رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران الزامی است.

 

  :11ماده 
اسالمی براي خواهران ساکن خوابگاه اعم از همسر و میهمان دانشجو الزامی بوده و برادران دانشجو  موظفند از ظاهر شدن با لباس  رعایت کامل حجاب

 زیر و نامناسب در اماکن عمومی خوابگاه خودداري نمایند.
  

  
  
  
 
 

  :13ماده 
طوري باشد که ها باید  گونه خوابگاه باشند، رفتار و کردار ساکنین این هایی که مشرف به اماکن مسکونی مجاور می به علت وضعیت خاص ساختمان

  ها نشود. موجب سلب آسایش همسایه
 

  :14ماده 
کردن و ایجاد سروصدا توسط  شب از بازي 10شود و لذا ساکنین خوابگاه موظفند بعد از ساعت  بامداد سکوت عمومی اعالم می 6الی  22از ساعت 

  امش را در خوابگاه حفظ نمایند.هاي عمومی خوابگاه جلوگیري به عمل آورده و سکوت و آر کودکان در راهروها و سالن
 

  :15ماده 
  رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان، نگهبان و سرپرست خوابگاه الزامی است.

 

  :16ماده 
ون هماهنگی با بد اطالعیهباشد و انتشار هرگونه  ها می هاي فرهنگی خوابگاه زیر نظر مدیریت امور دانشجویی و اداره امور خوابگاه تمامی تبلیغات و برنامه

  باشد. ها ممنوع می اداره امور خوابگاه
 

  :17ماده 
ها موجب لغو مجوز  عدم رعایت کامل آیین نامه مقررات انضباطی خوابگاه و توجه نکردن به تذکرات شفاهی و کتبی سرپرست یا اداره امور خوابگاه

داره امور اسکونت خواهد شد. رعایت موارد مندرج در این آیین نامه براي کلیه ساکنین خوابگاه الزامی است و چنانچه فرد یا افراد متخلف به تذکرات 
دانشجویی گزارش نماید و امور ها موظف است موارد تخلف را جهت ارجاع به کمیته انضباطی به مدیریت  ها توجه ننمایند اداره امور خوابگاه خوابگاه

  مشمول جریمه خواهد شد.
 

شوم کلیه مقررات انضباطی  متعهد و ملزم می اینجانب ....................................... به شماره دانشجویی ................................ با اطالع کامل از مطالب فوق
   نموده و در صورت عدم رعایت قوانین تا اعمال هرگونه جریمه را بپذیرم.فوق را رعایت 

گردم در تاریخ سر رسید زیر نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام نمایم و در غیر این صورت مطابق قوانین صندوق رفاه دانشگاه مشمول  هد میهمچنین متع
  گردم. پرداخت جرایم مربوطه می

  

  نام و نام خانوادگی:            تاریخ ورود به خوابگاه:                                                                                  
  

  امضاء:                     تاریخ تخلیه:                                                                                            

  :12ماده 

ادیو رنمودن بیش از حد صداي  صدا و درگیري و بلند و سرایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد (از قبیل ایجاد 
 باشد. ها شود، ممنوع می تلویزیون و غیره) که منجر  به اعتراض همسایه ،ضبط

 


