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  خواهران سرای دانشجوییفرم مقررات سکونت در 

 

   

 

                                                                                                                                                                                متن مقررات
 

      ءاسیتااد  ا  کیارت   کیه دانشیجویی اای.ام بیه و یا و ییا سو       اسی  در ویورتی   باشی.  بی.ی ی   سرا الزامی میی دفتر نظارت ورود به سرای دانشجویی، ارائه کارت تردد سرای دانشجویی به  هنگامدر  -1

خواه.شی.  همننیین دانشیجو     . )استااد  افرادی غیر ا  ساکن اولی برای تردد در سرای دانشجویی( ضمن م رفی فرد خاطی به مراوع ذیصالح، برابر مقررات مربوطه برخیورد سکون  خود نمای

هیا   عالو  بر پرداخ  وریمه، ثب  ت  ی. در ادار  امیور خوابگیا    سکون  ش.ن کارت  در وورت ماقود ب.ی ی اس   در حاظ و نگ .اری کارت تردد خود ن ای  دا  را ب ما آوردال م اس  

 نیز الزامی اس  

طبق اوانین ون.وق رفا  دانشیجویان و تم.یی. کیارت سیرای دانشیجویی و الصیاق       ، ب اء  سال تحصیلی نسب  به پرداخ  اوار  ان. در ابت.ای هر نیم کلیه دانشجویان ساکن سرای دانشجویی موظف  -2

ال م بیه  بود  و ا  تردد ایشان ولوگیری به عما خواه. آمی.   مشمول وریمه و سکون  دانشجو غیرمجا   ،ون.وق رفا  دانشجویان ا  سوی ،م نماین.  در وورت ع.م پرداخ برچسب تم.ی. اا.ا

 گردد  سکون  در ایام مذکور مطابق با اوانین ون.وق رفا  دانشجویان محاسبه میهزینه  ذکر اس 

 شود  انجام میکارت دانشجویی  تردد ا  طریقو کنترل مجو  در وورت هوشمن.سا ی تردد سرای دانشجویی، تم.ی. تذکر:      

 ییا  سیرای دانشیجو   مجا  در وورت ترک تحصیا، ووود منع اانونی، اتمام سقف استااد موظف اس  طبق مقررات ون.وق رفا  دانشجویان و ارت علوم، تحقیقات و فناوری  ی ساکندانشجو  -3

ارشی. و   پس ا  تیاری  دفیاح حتیی در طیول تیرم تحصییلی )کارشناسیی        رو  10ح.اکثر تا ، ن.اشتن واح. درسی )کارشناسی( و ترم(  4ارش.  ترم و مقطع کارشناسی 8)مقاطع کارشناسی و دکتری 

  برابر اوار  ب ا به طور یک وا خواهن. بود  10در غیر این وورت ا   مان استنکاف موظف به پرداخ   دکتری( نسب  به تخلیه سرای دانشجویی اا.ام نمای. 

سیال دوم هیر سیال تحصییلی، ابیا ا  آغیا  تیرم         ها )منجمله در پایان نیم در  مان تخلیه اتاق ی مجا  و دارای شرایط اسکانسرپرستی سرای دانشجویی مجا  اس  در وورت ع.م حضور دانشجو -4

به ع .  دانشجو بود  و ملزم بیه وبیران آن    مربوطه های  اا.ام نمای.  کلیه هزینه (در وورت امکان) آوری و انتقال لوا م شخصی وی به انبار تابستان( که ا  ابا اعالم گردی.  اس ، نسب  به ومع

 ن.ارد  ایاش.ن و آسیب دی.ن وس گونه مسئولیتی در رابطه با گم اس  و سرپرستی سرای دانشجویی هیچ

 توان. نسب  به و.ور مجو  تخلیه محا سکون  دانشجو اا.ام نمای.    در وورت ع.م تخلیه خوابگا  در موع. مقرر، م اون دانشجویی دانشگا  می تبصره:

امیوال و اثاثییه و وسیایا خیود ا       هرگونه دانشگا ( نسب  به ومع آوریبه تشخیص و در وورت امکان گردد ح.اکثر ظرف سه ما  ا  پایان م ل  استااد  ا  خوابگا  ) ت  . میمدانشجوی ساکن  -5

ا  اموال و اثاثیه و وسایا رها ش.  ایشان در خوابگا  بیود  و دانشیگا  حیق هرگونیه تصیرف       اعراض نمای. که خود داری ا  این امر، به منزله خوابگا  اا.ام نمای. و در همین راستا اارار و اعالم می

 نمای.  می اسقاطض یا ثمن را ا  فرد سلب و قوای یا کیاری و یا مطالبه یا م واگذاری وسایا و اثاثیه و اموال یاد ش.  را دارد و حق هرگونه ادعا یا دعوی اعم ا  حمالکانه و یا و

یافتیه بی.ون همیاهنگی بیا      ، هرگونه تغییر و وابجیایی اتیاق تخصییص   به دانشجویان واو. شرایط به تشخیص سرپرس  سرای دانشجویی بود  و پس ا  ت یین آن  تخصیص اتاق در سرای دانشجویی -6

های اسیکان، نسیب  بیه     سال( تحصیلی، متناسب با برنامه ها مجا  اس  پس ا  هر سال )و یا نیم باش.  در ضمن ادار  امور خوابگا  ، غیرمجا  و مسئولی  عوااب آن به ع .  دانشجو میاسرپرس  سر

 م نمای.  ت یین محا اسکان و.ی. اا.ا

شیود و در   در وورت تغییر اتاق در طول سکون ، اتاق به همرا  امیوال، طبیق وورتجلسیه )الکترونیکیی( بیه دانشیجو تحوییا داد  میی         همننین و در ابت.ای سکون  دانشجو در سرای دانشجویی -7

 هنگام تخلیه، طبق همان وورتجلسه تحویا گرفته خواه.ش. 

مصوب ون.وق رفا  و ارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجوی ساکن در سیرای دانشیجویی ملیزم بیه حایظ و نگ ی.اری امیوال         ،  واگذاری و ادار  سرای دانشجویینامه نحو آیین 5مطابق ماد        

هیای احتمیالی وارد  در    های وارد  به ع .  دانشجو خواه.بود  در همین راستا و به منظور وبران خسارت اس  و در وورت واردآوردن خسارت، وبران کلیه خسارت سرای دانشجوییمووود در 

و    (، مبلغی به عنیوان ودی یه ا  دانشیجو     ای یخنال و گا   ، سرویس دورها سالیانه گلیم فرش شس  و شویهای واری مربوط به ساکنین )منجمله هزینه  طول م.ت ااام  و همننین وبران هزینه

اب دانشیجو  شود تا عن.اللزوم برای وبران خسارت وارد  به سرای دانشجویی و انجام موارد مذکور میورد اسیتااد  ارارگییرد  دانشیگا  در هنگیام تسیویه حسی        دریاف  و به حساب مربوط واریز می

 نمای.  مذکور ا  مبلغ ودی ه اا.ام و نسب  به عودت مابقی ووه اا.ام می های نسب  به محاسبه خسارات و هزینه

دانشگا  )یا اموال شخصیی در ویورت    عمومی اموال ا  داری امان  در خیان  یا و عمومی اموال به خسارت ایراد وورت در ،دانشجویان انضباطیآیین نامه  اورایی نامه شیو  29ماد   طبق :تذکر    

( 6)بیه ویز بنی.     9شود و در وورت تکرار، تنبیه تا بن.  محکوم می 5تا  1بن.های  تنبی ات ا  یکی به ،8 طبق بن. وارد  خسارت وبران به محکومی  بر عالو  خاطی دانشجوی ،ووود شاکی(

 اابا تش.ی. اس :
 % در درس، آ مون یا تکالیف مربوط به تخلف 25دادن نمر   6-2 دانشجو ب.ون درج در پرون.  انضباطی شااهی اخطار و احضار 1-2

 مان.  ا  تحصیا ا  یک ما  تا م.ت  مان باای ها آن در تغییر ایجاد یا دانشگا  رفاهی تس یالت ا  محرومی  7-2 دانشجوانضباطی  پرون.  در درج ب.ون تذکرکتبی 2-2

 باش. ش.   یان و ضرر ایجاد به منجر تخلف که مواردی در دانشجو ا  خسارت دریاف  2-8 دانشجو انضباطی  پرون.  در درج ب.ون کتبی اخطار 3-2

 ما  ب.ون احتساب سنوات 6تا  1یا ا   سال نیم یک م.ت به تحصیا ا  موا  منع 2-9 دانشجو انضباطی  پرون.  در درج و کتبی تذکر 4-2

 ما  با احتساب سنوات 6تا  1یا ا   سال نیم یک م.ت به تحصیا ا  موا  منع 2-10 دانشجو انضباطی  پرون.  در درج و کتبی توبی  5-2

 ی  هر دانشیجو موظیف بیه حایظ امیوال شخصی      باش. یسرا مجا  م یدفتر سرپرست .ییفرم مربوطه و تأ ایمطابق مقررات مربوطه، تکم ییدانشجو یو     به سرا وتریکامپ ایا  اب یشخص ایورود وسا -8

خیود   یرا در اتیاق مسیکون   ییدانشجو یسرا یو لوا م عموم اءیدانشجو حق نگ .اری و استااد  ا  اش نین.ارد  همنن یتیمسوول گونه چیرابطه ه نیدر ا ییدانشجو یسرا یسرپرستدفتر خود بود  و 

 ن.ارد 

 ا  سال فصول برحسب مالاات اواات و سرای دانشجویی در ساکن دانشجویان مجا  خروج و ورود ساعات فناوری، و تحقیقات علوم، و ارت دانشجویان رفا  ون.وق آیین نامه  6-1بن.  طبق -9

 نیمیه  در کیه  باشی.  میی  20:30ساع   ورود  مان دیرترین و وبح 6 ساع  خروج  مان  ودترین سال تحصیلی، اول نیمه دردر همین راستا و شود   می اعالم و ت یین ها خوابگا  امور ادار  سوی

اسی  مراتیب را   و در غیر این وورت تخلف محسوب ش.  و دفتر سرپرسیتی موظیف    باشن. می آن رعای  به موظف ساکن دانشجویان تمامی و یاب. می تغییر 21:00 به ساع  تحصیلی سال دوم

 ها من کس نمای.  های ب .ی به ادار  امور خوابگا  و   پیگیری

اوراییی   نامیه   شییو   مطیابق  و خواهی. شی.   محسوب مووه غیر غیب  منزله به مذکور دفتر امضای و ع.م شود می تأیی. غیاب و حضور دفتر امضای طریق ا  سرای دانشجویی در ساکنین حضور -10

 گردد  میاا.ام   6 ردیفمن.رج در دانشجویان  انضباطی آیین نامه

تیذکر کتبیی    شیاما گیردد و در ویورت تکیرار بیرای مرتبیه ب ی.        تذکر شیااهی میی   مشمولساع  ب.ون هماهنگی ابلی  تحصیلی، در وورت تأخیر بیش ا  دو مرتبه و یا بیش ا  نیم هر نیم سالدر طول  تبصره:     

 باش.  ها می و به همین ترتیب برای مراتب ب .ی اخطار کتبی و اعالم گزارش به ادار  امور خوابگا گردد  می
 



 

33F- 

 

  خواهران سرای دانشجوییفرم مقررات سکونت در 

 

   

 

موظف اس  سیاع    انتظامات سرای دانشجوییها، با تأخیر وارد سرای دانشجویی شود،  که دانشجویی ب.ون هماهنگی با مسئول شیا  و یا دریاف  مجو  تأخیر ا  ادار  امور خوابگا  دروورتی -11

 ورود/ خروج ایشان را در فرم تأخیر ثب  و کارت شناسایی دانشجو را دریاف  نمای.  
 

 

 سکون  دانشجو تج.ی. نظر کن.  توان. در مورد ادامه ها می دانشجو در استااد  ا  سرای دانشجویی، ادار  امور خوابگا  در وورت غیب  مستمر -12

 ویرفا  بیرای   دانشیجویی، سیرای   ا  خیارج  در دختیر  دانشیجویان  ااام  دانشجو، ولی کتبی اعالم وورت در فناوری، و تحقیقات علوم، و ارت دانشجویان رفا  ون.وق نامه آیین 6-7بن.  طبق -13

نمایی. و در  دانشجو موظف اس  برای رفتن به منزل ااوام یا منزل خود نسب  بیه ثبی  در دفتیر حضیور و غییاب اای.ام        .اس  بالمانع دانشجو، ولی سوی ا  ش.  اعالم های محا در وم ین  م.ت

، همیاهنگی خیانواد  بیا مسیئول شییا       8 ردیفدر ساعات خارج ا   بود  وخانواد   ف به اطالح رسانی بهموظناظمه شیا   8 ردیفساعات من.رج در  وورت خروج ا  سرای دانشجویی ابا ا 

 باش.  الزامی می

فرهنگیی   م اون  نامه موافق  همرا  به را خود درخواس  اس  ال م باشن.، می دانشگا  در شبانه حضور و ها مناسب  اردوها، در شرک  متقاضی که سرای دانشجویی ساکن دانشجویان تمامی  -14

 و بود  غیرمجا  ؛تأیی.ش.  ب.ون مجو ؛ برنامه در شرک  اس  ب.ی ی نماین.  ارائه دانشجویی امور م.یری  دفتر به تأیی. و بررسی و   برنامه برگزاری ا  ابا ساع  48 ح.ااا و اوتماعی،

مقیررات   مطیابق بیا  و  ارسیال هیا   در وورت حضور در برنامه ب.ون مجو  خروج، گزارش آن به ادار  امور خوابگیا   .آورد می ب ما ولوگیری تأیی.ش. ، مجو  فاا. افراد خروج ا  دفترسرپرستی

 گردد    انضباطی اا.ام می

حضور می میان بیه می.ت سیه شیب در       ،فناوری پذیرش می مان در اتاق دانشجو ممنوح اس   در شرایط خاص و مح.ود و تحقیقات علوم، نامه ون.وق رفا  دانشجویان و ارت آیین 6-4طبق بن.  -15

 باش.  پذیر می ما  و با همراهی میزبان در ساعات مجا  تردد، امکان

 و  ا مجی شییا  موظیف بیه انجیام همیاهنگی و اخیذ        انتظامیات و  پذیراسی   امکیان  سرای دانشجویی شیا   تن ا با اطالح و مجو  مسئول 8 ردیفورود می مان ب . ا  ساعات من.رج در  تبصره:    

 باش.  مسئول شیا  می

سیرای دانشیجویی    سیاکن  دانشیجویان  برع ی.   سرای دانشیجویی  عمومی ب .اش  حاظ و اتاق نظاف  انجام فناوری، و تحقیقات علوم، و ارت دانشجویان رفا  ون.وق نامه آیین 6-8طبق بن.  -16

    گردد می اعمال مربوطه ، ورایم6 ردیف اوانین طبق انگاری، س ا وورت نمای.  در می نظارت امر این بر دفترسرپرستی و اس 

 باش.  رعای  شئون دانشجویی و احترام متقابا ا  سوی دانشجویان الزامی می -17

ارتکاب هرگونه رفتار خالف شئون، منزلی  و عیرف مسیلم کیه دانشیگاهیان آن را میذموم ب.اننی.، متخلیف بیه یکیی ا             وورت در دانشجویان، انضباطی آیین نامه اورایی نامه شیو   52 ماد  طبق      
 ( اابا تش.ی. اس  6)به وز بن.  9و در وورت تکرار، تنبیه تا بن.  گردد محکوم می 6 ردیفشیو  نامه اورایی آیین نامه انضباطی اعالم ش.  در  5تا 1تنبی ات بن.های 

 مبتیذل  آراییش  ییا  دانشیگا   شئون با غیرمنطبق پوشش ا  استااد  ویا ضوابط پوشش ابالغی و ارتین  اسالمی پوشش رعای  ع.م دانشجویان، انضباطی آیین نامه اورایی نامه شیو   51 د ما طبق -18

 9بنی.  تیا  گردد و در وورت تکرار، تنبیه  محکوم می 6شیو  نامه اورایی آیین نامه انضباطی اعالم ش.  در ردیف  5تا  1متخلف به یکی ا  تنبی ات بن.های  شود  می تخلف محسوب و بود  ممنوح

 دانشیجویان همننین  .اس  الزامی اسالمی پوشش و شئونات رعای  تأسیسات، عواما و انتظامات تردد عل  به سرای دانشجویی محوطه داخا عمومی فضاهای در همننین اابا تش.ی. اس  

 .نماین. خشک و نگ .اری عمومی انظار ا  دور به را خود  یر های لباس ان. موظف

است مال مواد دخانی نظیر الیان و     در سیرای  همننین نگ .اری ابزار آالت   باشن. داشته کار و سر ... و مخ.ر مواد الکلی، مشروبات ابیا ا  مواردی با ووه هیچ به نبای. می مانان و دانشجویان -19

 ت قییب  و سیرای دانشیجویی   ا  اخیراج  موویب  اسیالم  مقی.س  شرح و اسالمی وم وری موا ین و اوول با مغایر نصب ش ارهای یا نوشتن و اعالمیه هرگونه انتشار باش.  دانشجویی ممنوح می

 .گردد می برخورد خاطی فرد با دانشجویان انضباطی آیین نامه اورایی نامه شیو  با مطابق و گردد می اانونی

سیرای   سیاکنان  آسیایش  سیلب  موویب  که مزاحم  هرگونه ایجادهمننین بام.اد رو  ب .، رعای  سکوت عمومی سرای دانشجویی و   آرامش ساکنین ضروری اس    6الی  24ا  ساع    -20

 .باش. می ممنوح (... و موسیقی آالت ابزار و نواختن بصری، و سم ی تج یزات و.ای بودن بلن. درگیری، ایجاد و.ا، و سر ایجاد ابیا )ا  گردد دانشجویی

 رعای  حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف به سرای دانشجویی الزامی اس   -21

بیه   سامانه اسکان مراتب را کتبا  و یا ا  طریق اس  موظف ساکن دانشجوی آی.، پیش سرای دانشجویی مشکالت تأسیساتی عمومی اماکن و مسکونی های اتاق تأسیساتی امور در که وورتی در -22

 میالی  و ویانی  احتمیالی  ضیای ات  موویب  که امور گونه این در مستقیم دخال  یا و فوق موارد اطالح ع.م ولی ومس بررسی و اا.ام ال م به عما آی. تا  .ی دانشجویی اطالح دهسرپرس  سرا

 .باش. می محا آن درمستقر  یع .  دانشجو به شود،

 نماین.  خودداری ... و پارچه کاغذ، هرگونه آشغال، ریختن ا  آشپزخانه، و حمام عمومی، ب .اشتی های سرویس فاضالب گرفتگی ا  ولوگیری منظور به ان. موظف سرای دانشجویی ساکنین -23

 .باش. می خاطی افراد یا فرد ع .  به وارد  خسارت وورت، غیر این در

 .باش. می ممنوح سرای دانشجویی سرپرس  تأیی. ب.ون دانشجو، سکون  محا وسایا سایر و ااا ت ویض یا تغییر -23

  نماین.حاوا بودن شیرهای آب اطمینان  ها و دستگا  سرمایش را خاموش و ا  بسته المپ سرا،ان. در هنگام خروج ا   موظف سرای دانشجویی وویی در مصرف انرژی، ساکنین به منظور ورفه -24
 

                                                                                                                                           یید اطالعات فرم )توسط دانشجو(أت
 

  سرای دانشجوییشوم تمامی بن.های مربوط به مقررات  مت  . می                                                         به شمار  دانشجویی                                                            اینجانب 
 

  نمایم به وورت کاما رعای  می سرای دانشجوییرا به طور کاما مطال ه نمود  و در دوران سکون  خود در  خواهران

 
 

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                    
 

 

 

 

 


