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                                                                                                                                                                                متن مقررات
 

ءاسهفااد  ا  کهارت سهتونت    که دانشجویی اقدام بهه علهو و یها سو    است در صورتی باشد. بدیهی سرا الزامی می نگهبانیورود به سرای دانشجویی، ارائه کارت تردد سرای دانشجویی به  هنگامدر  -1

ال م اسهت  خواهدشد. همچنین دانشهجو   د )اسفااد  افرادی غیر ا  ساکن اصلی برای تردد در سرای دانشجویی( ضمن ملرفی فرد خاطی به مراعع ذیصالح، برابر مقررات مربوطه برخوردخود نمای

هها نیهز الزامهی     عالو  بر پرداخت عریمه، ثبت تلهد در ادار  امهور خوابگها   ستونت شدن کارت  در صورت ماقود بدیهی است .در حاظ و نگهداری کارت تردد خود نهایت دقت را بلمو آورد

 است.

طبق قوانین صندوق رفا  دانشهجویان و تمدیهد کهارت سهرای دانشهجویی و الصهاق       ، بهاء  سال تحصیلی نسبت به پرداخت اعار  اند در ابفدای هر نیم کلیه دانشجویان ساکن سرای دانشجویی موظف  -2

ال م بهه  بود  و ا  تردد ایشان علوگیری به عمو خواهد آمد. مشمول عریمه و ستونت دانشجو غیرمجا   ،صندوق رفا  دانشجویان ا  سوی ،ام نمایند. در صورت عدم پرداختاقد ،برچسب تمدید

 گردد. ستونت در ایام مذکور مطابق با قوانین صندوق رفا  دانشجویان محاسبه میهزینه  ذکر است

 شود. انجام میکارت دانشجویی  تردد ا  طریقو کنفرل مجو  در صورت هوشمندسا ی تردد سرای دانشجویی، تمدید تذکر:      

ا  سههرای  در صههورت تههرص تحصههیو، وعههود منههع قههانونی، اتمههام سههقف اسههفااد طبههق مقههررات صههندوق رفهها  دانشههجویان و ارت علههوم، تحقیقههات و فنههاوری دانشههجوی سههاکن موظههف اسههت   -3

په  ا  تهارید دفهات حفهی در طهول تهرم تحصهیلی        رو   10حهداکرر تها   ، نداشهفن واحهد درسهی )کارشناسهی( و     تهرم(  4ارشهد   تهرم و مقطهع کارشناسهی    8اطع کارشناسهی و دکفهری   )مقدانشهجویی 

  برابر اعار  خوابگا  به طور یک عا خواهند بود. 10در غیر این صورت ا   مان اسفنتاف موظف به پرداخت  .تخلیه سرای دانشجویی اقدام نمایدارشد و دکفری( نسبت به  )کارشناسی

م گردیهد   سال دوم هر سال تحصیلی، قبو ا  آغا  ترم تابسفان( کهه ا  قبهو اعهال    ها )منجمله در پایان نیم سرپرسفی سرای دانشجویی مجا  است در صورت عدم حضور دانشجو در  مان تخلیه اتاق -4

بهه عههد  دانشهجو بهود  و ملهزم بهه عبهران آن اسهت و سرپرسهفی سهرای            مربوطهه  ههای   اقدام نماید. کلیهه هزینهه   (در صورت امتان) آوری و انفقال لوا م شخصی وی به انبار است، نسبت به عمع

 ندارد. شدن و آسیب دیدن وسایو گونه مسئولیفی در رابطه با گم دانشجویی هیچ

 تواند نسبت به صدور مجو  تخلیه محو ستونت دانشجو اقدام نماید. ورت عدم تخلیه خوابگا  در موعد مقرر، ملاون دانشجویی دانشگا  میدر ص تبصره:

خود ا   ویو وسا هیهرگونه اموال و اثاث یدانشگا ( نسبت به عمع آور صیمهلت اسفااد  ا  خوابگا  )در صورت امتان و به تشخ انیحداکرر ظرف سه ما  ا  پا گردد یساکن مفلهد م یدانشجو -5

در خوابگا  بود  و دانشگا  حق هرگونه تصرف  شانیرها شد  ا ویو وسا هیاعراض ا  اموال و اثاث لهامر، به منز نیا  ا یکه خود دار دینما یراسفا اقرار و اعالم م نیو در هم دیخوابگا  اقدام نما

 .دینما یثمن را ا  فرد سلب و اسقاط م ایملوض  ایمطالبه  ایو  یاریک ای یاعم ا  حقوق یدعو ایشد  را دارد و حق هرگونه ادعا  ادیموال و ا هیو اثاث ویوسا یواگذار ایمالتانه و 

یاففهه بهدون همهاهنگی بها      اتهاق تخصهیص  به دانشجویان واعد شرایط به تشخیص سرپرست سرای دانشجویی بود  و پ  ا  تلیین آن، هرگونه تغییر و عابجهایی    تخصیص اتاق در سرای دانشجویی -6

های اسهتان، نسهبت بهه     سال( تحصیلی، مفناسب با برنامه ها مجا  است پ  ا  هر سال )و یا نیم باشد. در ضمن ادار  امور خوابگا  ، غیرمجا  و مسئولیت عواقب آن به عهد  دانشجو میاسرپرست سر

 تلیین محو استان عدید اقدام نماید. 

شهود و در   در صورت تغییر اتاق در طول ستونت، اتاق به همرا  امهوال، طبهق صورتجلسهه )التفرونیتهی( بهه دانشهجو تحویهو داد  مهی         همچنین دانشجو در سرای دانشجویی و در ابفدای ستونت -7

 هنگام تخلیه، طبق همان صورتجلسه تحویو گرففه خواهدشد.

مصوب صندوق رفا  و ارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجوی ساکن در سهرای دانشهجویی ملهزم بهه حاهظ و نگههداری امهوال         ،نشجویینامه نحو  واگذاری و ادار  سرای دا آیین 5مطابق ماد        

ای احفمهالی وارد  در  هه  های وارد  به عهد  دانشجو خواهدبود. در همین راسفا و به منظور عبران خسارت است و در صورت واردآوردن خسارت، عبران کلیه خسارت سرای دانشجوییموعود در 

و ...(، مبلغی به عنهوان ودیلهه ا  دانشهجو     ای یخچال و گا  ، سروی  دور ها سالیانه گلیم فرش شست و شویهای عاری مربوط به ساکنین )منجمله هزینه  طول مدت اقامت و همچنین عبران هزینه

وارد  به سرای دانشجویی و انجام موارد مذکور مهورد اسهفااد  قرارگیهرد. دانشهگا  در هنگهام تسهویه حسهاب دانشهجو         شود تا عنداللزوم برای عبران خسارت  دریافت و به حساب مربوط واریز می

 نماید. های مذکور ا  مبلغ ودیله اقدام و نسبت به عودت مابقی وعه اقدام می نسبت به محاسبه خسارات و هزینه

دانشگا  )یا اموال شخصهی در صهورت    عمومی اموال ا  داری امانت در خیانت یا و عمومی اموال به خسارت ایراد صورت در ،دانشجویان طیانضباآیین نامه  اعرایی نامه شیو  29ماد   طبق :تذکر    

( 6)بهه عهز بنهد     9تنبیه تا بند شود و در صورت تترار،  محتوم می 5تا  1بندهای  تنبیهات ا  یتی به ،8 طبق بند وارد  خسارت عبران به محتومیت بر عالو  خاطی دانشجوی ،وعود شاکی(

 قابو تشدید است:
 % در درس، آ مون یا تتالیف مربوط به تخلف 25دادن نمر   6-2 دانشجو بدون درج در پروند  انضباطی شااهی اخطار و احضار 1-2

 ماند  ا  تحصیو ا  یک ما  تا مدت  مان باقی ها آن در تغییر ایجاد یا دانشگا  رفاهی تسهیالت ا  محرومیت 7-2 دانشجوانضباطی  پروند  در درج بدون تذکرکفبی 2-2

 باشد شد   یان و ضرر ایجاد به منجر تخلف که مواردی در دانشجو ا  خسارت دریافت 2-8 دانشجو انضباطی  پروند  در درج بدون کفبی اخطار 3-2

 ما  بدون احفساب سنوات 6تا  1یا ا   سال نیم یک مدت به تحصیو ا  موقت منع 2-9 دانشجو انضباطی  پروند  در درج و کفبی تذکر 4-2

 ما  با احفساب سنوات 6تا  1یا ا   سال نیم یک مدت به تحصیو ا  موقت منع 2-10 دانشجو انضباطی  پروند  در درج و کفبی توبید 5-2

 ی. هر دانشهجو موظهف بهه حاهظ امهوال شخصه      باشد یسرا مجا  م یدففر سرپرسف دییفرم مربوطه و تأ ویمطابق مقررات مربوطه، تتم ییدانشجو یو ... به سرا وتریکامپ ویا  قب یشخص ویورود وسا -8

خهود   یرا در اتهاق مسهتون   ییدانشجو یسرا یو لوا م عموم اءیدانشجو حق نگهداری و اسفااد  ا  اش نیندارد. همچن یفیمسوول گونه چیرابطه ه نیدر ا ییدانشجو یسرا یسرپرسفدففر خود بود  و 

 ندارد.

 ا  سال فصول برحسب مالقات اوقات و سرای دانشجویی در ساکن دانشجویان مجا  خروج و ورود ساعات فناوری، و تحقیقات علوم، و ارت دانشجویان رفا  صندوق آیین نامه  6-1بند  طبق -9

 نیمهه  در کهه  باشهد  مهی  23:30ساعت  ورود  مان دیرترین و صبح 6 ساعت خروج  مان  ودترین سال تحصیلی، اول نیمه دردر همین راسفا و شود.  می اعالم و تلیین ها خوابگا  امور ادار  سوی

اسهت مراتهب را   و در غیر این صورت تخلف محسوب شد  و دففر سرپرسهفی موظهف    باشند می آن رعایت به موظف ساکن دانشجویان تمامی و یابد می تغییر 24:00 به ساعت تحصیلی سال دوم

 ها منلت  نماید. بلدی به ادار  امور خوابگا های  عهت پیگیری

 .کند نظر تجدید دانشجو ستونت ادامه مورد در تواند می ها ادار  امور خوابگا  دانشجو در اسفااد  ا  سرای دانشجویی، مسفمر غیبت صورت در -10

حضور میهمهان بهه مهدت سهه شهب در       ،در اتاق دانشجو ممنوت است. در شرایط خاص و محدودفناوری پذیرش میهمان  و تحقیقات علوم، نامه صندوق رفا  دانشجویان و ارت آیین 6-4طبق بند  -11

 باشد. پذیر می ما  و با همراهی میزبان در ساعات مجا  تردد، امتان
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جهو  ا  مسهئول   مشیات موظف به انجام همهاهنگی و اخهذ    انفظاماتپذیراست و  امتان سرای دانشجویی شب  تنها با اطالت و مجو  مسئول 8 ردیفورود میهمان بلد ا  ساعات مندرج در  تبصره:   

 باشد. می شب

سهرای دانشهجویی    سهاکن  دانشهجویان  برعههد   سرای دانشهجویی  عمومی بهداشت حاظ و اتاق نظافت انجام فناوری، و تحقیقات علوم، و ارت دانشجویان رفا  صندوق نامه آیین 6-8طبق بند  -12

   .گردد می اعمال مربوطه ، عرایم6 ردیف قوانین طبق انگاری، سهو صورت نماید. در می نظارت امر این بر دففرسرپرسفی و است

 .باشد می الزامی دانشجویان سوی ا  مفقابو احفرام و دانشجویی شئون رعایت -13

منزلهت و عهرف مسهلم کهه دانشهگاهیان آن را مهذموم بداننهد، مفخلهف بهه یتهی ا             ارتتاب هرگونه رففار خالف شئون، صورت در دانشجویان، انضباطی آیین نامه اعرایی نامه شیو   52 ماد  طبق      
 ( قابو تشدید است.6)به عز بند  9و در صورت تترار، تنبیه تا بند  گردد محتوم می 6شیو  نامه اعرایی آیین نامه انضباطی اعالم شد  در ردیف  5تا 1تنبیهات بندهای 

 و بهود   ممنهوت  دانشهگا   شهئون  بها  غیرمنطبهق  پوشهش  ا  اسفااد  ویا ضوابط پوشش ابالغی و ارتین  اسالمی پوشش رعایت عدم دانشجویان، انضباطی امهآیین ن اعرایی نامه شیو   51 ماد  طبق -14

قابهو تشهدید    9بنهد  تها  گردد و در صورت تترار، تنبیهه   محتوم می 6شیو  نامه اعرایی آیین نامه انضباطی اعالم شد  در ردیف  5تا  1مفخلف به یتی ا  تنبیهات بندهای  شود. می تخلف محسوب

 .نمایند خشک و نگهداری عمومی انظار ا  دور به را خود  یر های لباس اند موظف دانشجویانهمچنین  است.

همچنین نگهداری ابزار آالت اسفلمال مواد دخانی نظیر قلیان و ... در سهرای   .باشند داشفه کار و سر ... و مخدر مواد التلی، مشروبات قبیو ا  مواردی با وعه هیچ به نباید میهمانان و دانشجویان -15

 تلقیهب  و سهرای دانشهجویی   ا  اخهراج  موعهب  اسهالم  مقهدس  شرت و اسالمی عمهوری موا ین و اصول با مغایر نصب شلارهای یا نوشفن و اعالمیه هرگونه انفشار باشد. دانشجویی ممنوت می

 .گردد می برخورد خاطی فرد با دانشجویان انضباطی آیین نامه اعرایی نامه شیو  با مطابق و گردد می قانونی

سهرای   سهاکنان  آسهایش  سهلب  موعهب  که مزاحمت هرگونه ایجادهمچنین بامداد رو  بلد، رعایت ستوت عمومی سرای دانشجویی عهت آرامش ساکنین ضروری است.  6الی  24ا  ساعت   -16

 .باشد می ممنوت (... و موسیقی آالت ابزار و نواخفن بصری، و سملی تجهیزات صدای بودن بلند درگیری، ایجاد صدا، و سر ایجاد قبیو )ا  گردد دانشجویی

   .است الزامی دانشجویی سرای به مشرف یا و مجاور مستونی اماکن ساکنین حقوق رعایت -17

بهه   سامانه استان مراتب را کفباً و یا ا  طریق است  موظف ساکن دانشجوی آید، پیش سرای دانشجویی مشتالت تأسیساتی عمومی اماکن و مستونی های اتاق تأسیساتی امور در که صورتی در -18

 مهالی  و عهانی  احفمهالی  ضهایلات  موعهب  که امور گونه این در مسفقیم دخالت یا و فوق موارد اطالت عدم ولیتومس بررسی و اقدام ال م به عمو آید.د تا ی دانشجویی اطالت دهسرپرست سرا

 .باشد می محو آن مسفقر در عهد  دانشجوی به شود،

 نمایند. خودداری ... و پارچه کاغذ، هرگونه آشغال، ریخفن ا  آشپزخانه، و حمام عمومی، بهداشفی های سروی  فاضالب گرففگی ا  علوگیری منظور به اند موظف سرای دانشجویی ساکنین -19

 .باشد می خاطی افراد یا فرد عهد  به وارد  خسارت صورت، غیر این در

 .باشد می ممنوت سرای دانشجویی سرپرست تأیید بدون دانشجو، ستونت محو وسایو سایر و قاو تلویض یا تغییر -20

 حاصو نمایند.بودن شیرهای آب اطمینان  ها و دسفگا  سرمایش را خاموش و ا  بسفه المپ سرا،اند در هنگام خروج ا   موظف سرای دانشجویی عویی در مصرف انرژی، ساکنین به منظور صرفه -21
 

                                                                                                                                           یید اطالعات فرم )توسط دانشجو(أت
 

  سرای دانشجوییشوم تمامی بندهای مربوط به مقررات  مفلهد می ........................................................به شمار  دانشجویی .......................................................... اینجانب 
 

 .نمایم به صورت کامو رعایت می سرای دانشجوییرا به طور کامو مطالله نمود  و در دوران ستونت خود در  برادران
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