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  در خوابگاههاي دانشجویی دانشگاه و تعهد دانشجو ضوابط و مقررات سکونت

  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ــب  ــدر ....................................اینجانـ ــام پـ ــجویی ...............................................نـ ــماره دانشـ ــه شـ ........ .......................................بـ

  ...........................................و کد ملی....... ....................................... دانشکده

  ..............................................................................................خیابان.......................................شهر...................................استان

  ......................................................شماره تماس همراه...................................................کدپستی.............  پالك

  .نمایم موارد ذیل را مطالعه نمایم و به آن پایبند باشم تعهد می

  :دانشجوي گرامی

تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروري در ارتقاء و پیشرفت هر جامعه اي محسوب می شوند که در آموزه هاي دینی نیـز  

خوابگاه نیز از این امر مستثنی نیست؛ بلکه بدلیل حضـور نخبگـان جامعـه در ایـن محـیط و رسـالت       . ر آنها تاکید شده استب

خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان؛ برقراري امنیت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در 

ضمن تاکید بر جایگاه رفیع خوابگاه با عنایت به اهمیـت حفـظ سـالمت ایـن      لذا. خوابگاه از اهمیت مضاعفی برخوردار است

و مقـررات و پرهیـز از   محیط و تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت دانشجویان؛ انتظار مـی رود ضـمن رعایـت قـوانین     

مـور خـالف قـانون و    همچنین در موارد بروز و مشاهده ا. ؛ نسبت به حفظ محیط سالم خوابگاه کوشش نمائیمهرگونه تخلف

خوابگـاه قسـمتی از محوطـه دانشـگاه محسـوب      .شئونات دانشجویی؛ کار رسیدگی را به مراجع ذیصالح دانشگاهی بسـپاریم 

خود را همراه داشته و به واحد انتظامات درب ورودي یـا دیگـر    دانشجوییبایست کارت  شود که دانشجو بهنگام ورود می می

یهی است در صورتی که دانشجویان اقدام به جعل و یا سوء استفاده از کـارت سـکونت خـود    بد. مسئولین مربوطه ارائه نماید

ضمن معرفی فرد خاطی به مراجع ذیصالح، برابـر مقـررات   ) استفاده افرادي غیر از ساکن اصلی براي تردد در خوابگاه(نمایند 

ـ  دانشجوییت همچنین دانشجو الزم است در حفظ و نگهداري کار. مربوطه برخورد خواهد شد عمـل  ه خود نهایت دقت را ب

ورود و خروج به خوابگاه هاي دانشگاه توسط دستگاه تردد کنتـرل مـی گـردد و دانشـجو موظـف اسـت ثبـت ورود و        . آورد

در ذیل بخشی از ضوابط و مقررات سـکونت در خوابگاههـاي دانشـجویی     .خروج خود را با دستگاه هاي موجود اعالم نماید

  آمده است؛ 

  شرایط واگذاري خوابگاه-الف 

) طبق شرایط و ضوابط دانشـگاه  دانشگاه فقط امکان اسکان به دانشجویان دوره روزانه(دانشجویان متقاضی خوابگاه  -1

  .هستند  موظف به پرداخت ودیعه خوابگاه

 به کار  عدم اشتغال -2

 عدم استفاده از وام مسکن  -3

  تحصیلیمجاز داشتن سنوات  -4
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شرایط واگذاري خوابگاه دانشـجویی    11/11/83آیین نامه مصوبه مورخ  3طبق ماده  اولویت هاي واگذاري خوابگاه -5

محل  و نحوه امتیاز بندي آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه براي دانشجویان غیر بومی که امکان تردد روزانه از

 . شود می توسط دانشگاه تعیین اولویت ها سکونت به دانشگاه را ندارند، با رعایت

   معاون دانشجویی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگـاه

 . دانشجویی را کاهش دهد

 بـه نسـبت باقیمانـده دوره    ز خوابگاه دانشجویی اسـتفاده نکنـد  چنانچه دانشجو در دوره اي از تحصیل ا ،

 .برخوردار شودتحصیل تا سقف تعیین شده می تواند از خوابگاه دانشجویی 

       معاون دانشجویی دانشگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشـجو وامکانـات موجـود مجـوز

اسکان دانشجو را حداکثر براي دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صـندوق رفـاه   

 دانشجویان صادر کند

 نشجویی دانشگاه می تواند نسبت به صدور مجوز در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر معاون دا

 . تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید

  :قوانین و مقررات عمومی خوابگاه -ب 

در ابتداي سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو داراي اثاثیـه و تجهیـزات باشـد طبـق صورتجلسـه بـه        )1ماده 

شود و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسـري لـوازم آن    دانشجو تحویل داده می

  .به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود

  .ها را پرداخت کند صورتی خسارت وارد شده دانشجو موظف است جریمه تعیین شده از سوي اداره خوابگاهدر : تبصره

تامین لوازم شخصی مانند پتو، ملحفه، تشک و بـالش بـر عهـده دانشـجو مـی باشـد و مـدیریت خوابگـاه هیچگونـه           )2ماده 

  .مسئولیتی در این زمینه ندارد

  .دانشجو حق نگهداري واستفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد )3ماده 

  .هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و مدیریت خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد )4ماده 

  .ود را ندارددانشجوي ساکن در خوابگاه مجردي حق طبخ غذا در اتاق مسکونی خ )5ماده

  .تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است ) 5ماده 

  .باشد دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکیزگی معابر و اماکن عمومی خوابگاه می )7ماده 

  .از خوابگاه وسایل برقی اتاق خود را کامالً خاموش کند دانشجو موظف است هنگام خروج )8ماده 

در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهاي مسکونی خوابگاه و امـاکن عمـومی سـاختمان نظیـر حمـام، سـرویس هـاي         )9ماده 

و جابجـائی   خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعـویض ... بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکالت برقی، انشعابات آب و گاز و 

داشته باشند، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتباً به مسئول خوابگاه اطالع دهند تـا بررسـی و اقـدام الزم بـه عمـل آیـد،       

مسئولیت عدم اطالع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهـده  

  .باشد دانشجویان آن محل می
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ساکنین خوابگاه موظفند به منظور جلوگیري از گرفتگی فاضالب، سرویسهاي عمومی، آشپزخانه، حمام، دستشـویی،   )10ماده 

باشد و در  خودداري نمایند در غیراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی می... از ریختن آشغال؛کاغذ؛ پارچه و 

  .ز خوابگاه خواهد شدصورت تکرار آن موجب محرومیت دائمی ا

ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سـوي اداره امور خوابگـاه هاي هر  )11ماده 

  دانشـــگاه یا موسـسه آموزش عالی تعیین و اعالم می گردد

  .احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران الزامی است )12ماده 

  .ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است رعایت  )13ماده 

  .ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است )14ماده 

  .ظاهرشدن با پوشش نامناسب در محیط معابر و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است  )15ماده 

  .دانشجویان موظفند لباسهاي زیر خود را بدور از انظار عمومی نگهداري و خشک نمایند )16ماده 

در ...) گـرم و  لـوازم قمـار، نوارهـاي مبتـذل، اسـلحه سـرد و      (ستفاده از ابـزارآالت غیرقـانونی از قبیـل    انگهداري و )17ماده 

  .خوابگاههاي دانشجویی ممنوع است

ایجـاد سروصـدا، درگیـري، بلنـد     (ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گـردد از قبیـل    )18ماده 

  .ممنوع است...) نمودن بیش از حد صداي رادیو و تلویزیون، نواختن ابزار و آالت موسیقی، استعمال دخانیات و 

رعایت سکوت عمومی جهت آرامش سـاکنین خوابگـاه ضـروري اسـت و مسـئولین       بامداد 5شب تا  22از ساعات )19ماده 

  .نمایند خوابگاه نیز در این ساعات از صدا زدن دانشجویان بوسیله بلندگو خودداري می

ومسئول خوابگاه موظـف اسـت   الزامی است  رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل براي کلیه ساکنین خوابگاهها )20ماده 

  .موارد خالف را جهت رسیدگی و یا طرح در کمیته انضباطی به اداره امور خوابگاهها گزارش نماید

چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطالعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشـجویان،   - 

  . برابر هزینه سکونت درخوابگاه دریافت خواهد شد ده سکونت وي لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب

 : ایت مقررات عمومی به شرح زیر استانشجو در مدت اقامت در خوابگاه هاي دانشجویی ملزم به رعد)21ماده 

هاي  ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوي اداره خوابگاه

 .دانشجویی دانشگاه تعیین و اعالم می شود

هـا اعـالم    توسـط اداره خوابگـاه   ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمـومی  –به تناسب فصول –کردن آرامش  به منظور رعایت

 . شود می

استفاده از وسایل سمعی و بصري و رایانه در صورت رضایت ساکنین اطاق و عـدم تجـاوز بـه حقـوق دیگـران و      ) 22ماده 

 . رعایت موازین قانونی و شرعی بال مانع است

  .ممنوع استدانشجویی  اتاقپذیرش مهمان در )23ماده 

  .استانجام نظافت اطاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه به عهده خود دانشجو )24ماده 
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دانشجویانی که فارغ التحصیل یا انصراف و یا مهمان یـا بـه هـر علتـی خوابگـاه را تـرك مـی نماینـد، الزم اسـت           )25ماده 

و بـرگ تسـویه حسـاب از مسـئول     ویل امـوال خوابگـاه اقـدام نماینـد     بالفاصله نسبت به خروج وسایل شخصی خود و تح

اه ها تحویل دهد در غیر اینصورت مسئول خوابگـاه هیچگونـه مسـئولیتی    خوابگاه دریافت نماید و به کارشناسان اداره خوابگ

  .داردندر قبال اموال ایشان 

مصرف هر گونـه مـواد افیـونی و مشـروبات الکلـی و      و ...) سیگار، قلیان، پیپ و(استعمال و توزیع مواد دخانیات ) 26ماده 

گـردان در خوابگـاه ممنـوع اسـت و بـا متخلفـین برابـر        نگهداري و توزیع تمامی وسایل مرتبط با آنها و مصرف مـواد روان  

  .مقررات برخورد خواهد شد

دانشجو در ابتداي سال ورود به دانشگاه جهت خوابگاه مبلغ ودیعه تعیین شده را پرداخت می کند و موظف اسـت   )27ماده 

در حفظ و نگهداري اموال عمومی خوابگاه کوشا باشد و در صورت ایجاد خسارت به دانشگاه از مبلغ ودیعـه کسـر خواهـد    

 .گردید

سارات و عدم رعایت مقررات و همچنین بهداشـت را درج نمایـد و در   ها مجاز است جریمه خ رئیس اداره خوابگاه)28ماده 

 .صورت عدم پرداخت از ثبت نام در مراحل بعد جلوگیري به عمل آورد و یا لغو اسکان نماید

 .خوابگاه به مدت یک ترم و بر اساس قیمت هاي اعالم شده توسط دانشگاه تحویل دانشجویان خواهد شد)29ماده 

  .هیچگونه تعهدي نسبت به ایاب و ذهاب دانشجو ندارددانشگاه ) 30ماده 

  .دانشگاه هیچگونه تعهدي نسبت به خوابگاه تابستانی ندارد) 31ماده 

باشـد و دانشـجویان    تعداد افراد مستقر در هر اتاق متناسب با فضا و امکانات آن با صالحدید اداره خوابگاههـا مـی  ) 32ماده 

  .تراض ندارندها حق اع نسبت به تکمیل ظرفیت اتاق

  .خوابگاه به مدت یک ترم و بر اساس قیمت هاي اعالم شده توسط دانشگاه تحویل دانشجویان خواهد شد) 33ماده 

توانـد لغـو    مجوز اقامت دانشجو درخوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت سکونت در هر مقطع زمـانی مـی  ) 34ماده

  .باشد یا معاونت دانشجویی و اداره خوابگاه ها میتشخیص عدم صالحیت بر عهده کمیته انضباطی . شود

 .باشد تهیه وسایل فردي نظیر پتو، مالفه، بالش در جهت تامین بهداشت به عهده دانشجو می) 35ماده 

  :قوانین پذیرش و ثبت نام پسران و دختران -ج

دانشجو حق واگذاري محل مسکونی خود را به دیگري ندارد ولی در صورت لزوم تعویض محل سکونت دانشـجو   )36ماده 

  .با اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها امکان پذیر خواهد بود

نـد بـه   ساکنین خوابگاهها موظفند هنگام تخلیه خوابگاه، اموال و لوازم موجود در اتاق را که در بدو اسکان تحویـل گرفتـه ا   -

تحویل دهند؛ در غیر اینصورت اجاره بهـاي خوابگـاه   را همان نحو تحویل مسئول خوابگاه نموده همچنین کلید واحد مربوطه 

  .تا پایان سال تحصیلی محاسبه می گردد
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براساس دستورالعمل صادره از سوي صندوق رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوري حـداکثر مـدت مجـاز          -

مقطع کارشناسـی  ،مقطع کارشناسی حداکثر هشت نیمسال:خوابگاه از زمان شروع به تحصیل به شرح زیر می باشد سکونت در

این بـه تمـامی دانشـجویان توصـیه     بنابر،مقطع دکتراي تخصصی حداکثر هشـت نیمسـال  ،ارشد ناپیوسته حداکثر چهار نیمسال

  . تحصیل خود را به پایان برسانند قانونیریزي کنند که در دوره زمانی  شود به گونه اي برنامه می

تـداوم سـکونت    ؛یان وزارت علوم تحقیقات و فنـاوري همچنین براساس دستورالعمل صادره از سوي صندوق رفاه دانشجو -

  .خواهد بوددانشجویان بیش از حد مجاز در خوابگاه مشمول پرداخت جریمه 

  :قوانین و مقررات ویژه خوابگاه دختران - د

  :ضوابط و مقررات تاخیر و غیبت در خوابگاه خواهران ) 37ماده . 

    مشخصـات آدرس و   از قبـل دانشجو می تواند بعضی از شب ها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در شـهري کـه

نسبت آنها با دانشجو در فرم مربوطه قید شده و به تایید اولیاي قانونی او رسیده است با رعایت سایر موارد اقامـت  

 .نماید

   به مسئـــول   به طور کتبیرا حداکثر یک روز قبل  37دانشجــوي متقاضی موظــف است مراتـب مندرج در ماده

در صورت عدم تطبیـق   و ثبت نماید) یا دفتر(وند خود را در فرم مربوطه خوابگاه اطالع دهد و مشخصات خویشا

درخواست دانشجو با مشخصات و آدرس بستگان، مدیریت خوابگاه می توانـد ضـمن اطـالع رسـانی بـه اولیـاي       

 .قانونی دانشجو، برابر مقررات رفتار نماید

  ثبت نمایدو  مسئول خوابگاه اعالم نمودهدانشجو پس از مراجعت به خوابگاه موظف است حضور خود را به. 

 یا تاخیر غیرموجه در ورود به خوابگاه، دانشجو موظف است مدارك الزم مبنی بـر موجـه بـودن     در صورت غیبت

در چنین شرایطی است الزم است خانواده دانشجو به مسـئول  .را به مسئول خوابگاه ارائه نمایدغیبت یا تاخیر خود 

 .خوابگاه توضیح دهند

  راجعه به خوابگاه یـا غیبـت غیرموجـه داشـته باشـند برابـر       با دانشجویانی که ماهیانه بیش از سه مورد تاخیر در م

 .دانشجو از خوابگاه محروم خواهد شد در آخرمقررات انضباطی برخورد و 

 تواند موارد تاخیر و یا غیبت دانشجو را به خانواده وي اطالع دهد دانشگاه می. 

  

و متعهـد بـه آن خـواهم     را ملزم به رعایت آن می دانم اینجانب کلیه قوانین و مقررات مربوط به خوابگاه را پذیرفته و خود -

  . ، در غیر این صورت قبول می نمایم تا ضمن محرومیت از خوابگاه، طبق قوانین انضباطی با اینجانب برخورد گرددبود

  

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  و اثر انگشت امضا

 تاریخ


