آئین نامه پذیرش میهمان
در خوابگاههای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مقدمه :طبق بند  4-6از ماده  ،6مقررات و دستورالعملهای اداره خوابگاه دانشجویی مصوب صندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری «پذیرش مهمان در اتاق دانشجو ممنوع است»
با این وجود با توجه به درخواست دانشجویان و رویه معمول در دیگر دانشگاهها و با رعایت و
حفظ شئون خوابگاه و حفظ آرامش ساکنین با توجه به اینکه خوابگاههای دانشجویی محل زندگی
گروهی میباشند .آییننامه ذیل به پیشنهاد اداره خوابگاههای دانشگاه تدوین گردیده است.

بخش اول :شرایط و نحوه پذیرش مهمان
ماده  .1هردانشجو مجاز به داشتن مهمان مادر یا خواهر (خوابگاه دختران) ،پدر یا برادر (بستگان
درجه یک ) خوابگاه پسران به مدت حداکثر سه شب در ماه با پرداخت هزینه می باشد.
 -1در صورتیکه مادر و خواهر (خوابگاه دختران) ،پدر و برادر دانشجو (خوابگاه پسران) به طور
همزمان خواستار مهمان شدن باشند ،برای دو نفر هزینه پذیرش مهمان اخذ شده و مدت مجاز در
ماه به یک شب (یک نفر) تقلیل می یابد.
ماده  .2سهمیه پذیرش مهمان دوست برای دانشجویان حداکثر سه شب در ماه میباشد.
1-2پذیرش مهمان دوست و اقوام درجه یک ،بطور همزمان امکانپذیر نیست.
 2-2هزینه های پذیرش مهمان و جرایم در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط اداره خوابگاههای
دانشگاه اعالم می گردد .
ماده  .3پذیرش تعداد میهمان وحضور میزبان:
 1-3پذیرش هر میهمان با رضایت ساکنین اتاق مقدور میباشد و میزبان باید رضایت ساکنین اتاق را
به طور کتبی اخذ نموده و به سرپرست خوابگاه ارائه نماید.

 3-2در اتاقهای  4نفره و باالتر تنها دو نفر مجاز هستند همزمان مهمان داشته باشند و در اتاقهای با
ظرفیت کمتر تنها یک نفر اجازه داشتن مهمان را دارد.
 3-3پذیرش مهمان در صورتی امکانپذیر میباشد که خود دانشجو در خوابگاه و داخل اتاق حضور
داشته باشد.
 3-4حق پذیرش مهمان برای میزبان قابل انتقال به دیگر دانشجویان و به ماههای بعدی نیست.
ماده  .4به جهت حفظ آرامش ساکنین از دو هفته پیش از شروع امتحانات و در زمان امتحانات
پذیرش مهمان مقدور نمیباشد.
ماده  .5زمان پذیرش مهمان
 1-5پذیرش مهمان برای خوابگاه دختران تا ساعت  21و برای خوابگاه پسران تا ساعت  23امکانپذیر
میباشد و مهمان باید تا ساعت  14موعد تخلیه ،خوابگاه را ترک نماید .پذیرش مهمان در غیر ساعت
اعالم شده امکانپذیر نمیباشد.
 2-5خروج مهمان از خوابگاه دختران از ساعت  22الی  6صبح به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
 3-5خروج مهمان از خوابگاه پسران از ساعت  24الی  6صبح به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
ماده  .6حضور بیش از سه ساعت در شبانه روز مهمان در خوابگاه محسوب و مشمول پرداخت
هزینه میگردد.
ماده  .7مسوول اجرای مقررات پذیرش مهمان در خوابگاه سرپرست خوابگاه و انتظامات میباشد.
ماده  .8موارد خاص درخصوص پذیرش مهمان و یا ساعات خروج مهمان با نظر مدیریت امور
خوابگاهها انجام میپذیرد .
ماده  .9هزینه اسکان مهمان به روشهای ذیل قابل پرداخت است.
 1-9از طریق اعتبار ایجاد شده توسط دانشجو در سامانه رفاهی
 2-9از طریق پایانه های بانکی موجود در انتظامات ها به حساب دانشگاه

بخش دوم :محدودیتها و جرائم
ماده  . 10بعد از ثبت مهمان در سامانه خوابگاه توسط انتظامات خوابگاه ،مهمان و میزبان هر دو باید
کارت شناسایی عکسدار معتبر (شناسنامه برای اقوام درجه یک ،کارت ملی و کارت دانشجویی برای
سایرین) به واحد انتظامات ارائه نموده و مهمان باید موقع خروج ضمن تحویل گرفتن کارت خود
،تسویه حساب نماید .درصورت خروج مهمان و تحویل نگرفتن کارت و اقدام به تحویل آن توسط
میزبان از انتظامات ،میزبان ملزم به پرداخت جریمه عالوه بر هزینه استفاده از خوابگاه به ازاء هر شب
خواهد شد.
 1-10امکان پذیرش مهمان بدون حضور میزبان در محل انتظامات خوابگاه مقدور نمیباشد.
ماده  .11چنانچه محرز شود که مهمان به طور دائم و مکرر به میزبانی دانشجویان مختلف در خوابگاه
بیتوته کرده است ،کلیه میزبانان دانشجوی متخلف شناسایی و با آنان طبق مقررات برخورد خواهد
شد و از ورود مهمان مربوطه برای همیشه جلوگیری خواهد شد .و بنا بر تشخیص اداره خوابگاهها
میزبانان متخلف از یک ترم یا تا پایان تحصیالت از حق پذیرش مهمان محروم میگردند.
ماده  .12در صورت حضور میهمان بدون مجوز و هماهنگی و ثبت انتظامات خوابگاه و مشخص
شدن این موضوع عالوه بر جریمه میزبان به ازای هر شب اقامت غیرمجاز و محرومیت میهمان برای
همیشه ،میزبان نیز بنا بر تشخیص اداره خوابگاهها از یک ماه تا پایان تحصیالت از حق پذیرش
مهمان محروم می گردد.
ماده  .13مسئولیت تمام رفتار و کردار مهمان بر عهده میزبان بوده و مهمان باید تمام قوانین مربوط
به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید .در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط مهمان و یا عدم
ترک به موقع خوابگاه ،ضمن ارجاع به شورای انضباطی ،از پذیرش مهمان برای میزبان به مدت یک
ماه و یا پایان تحصیل بنا بر تشخیص مدیریت اداره خوابگاهها محروم بوده و مهمان خاطی برای
همیشه ممنوع الورود میشود.
ماده  .14هرگ ونه اخالل یا ایجاد وقفه در نظم و برنامههای خوابگاه از سوی میزبان یا مهمان طبق
مقررات شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان با دانشجوی خاطی میزبان یا مهمان خود دانشگاه
برخورد خواهد شد.

اداره خوابگاه های دانشگاه

