شرایط واگذاری و نحوه اسکان در خوابگاه دانشجوئی
مقدمه
خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که دانشجویان حائز شرایط در طول
تحصیل به صورت فردی یا گروهی ،قسمتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوط در آن مکان می گذرانند.
واگذذذاری خوابگذذاه بذذه دانشذذجویان متقاکذذی ب ذذور ک ذذی تذذابق قذذوانیم و مقذذررات تدیذذیم شذذده از سذذوی
صذذذندف رفذذذاه دانشذذذجویان مذذذی باشذذذد و بذذذا توبذذذه بذذذه کذذذرورت آشذذذنایی دانشذذذجویان متقاکذذذی
خوابگاه،نکات مهم مقررات یاد شده به شرح ذیل به اطالع دانشجویان رسانیده می شود.
نحوه اداره
مدیریت خوابگاههای دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال ،اماکم ،تأسیسات و ابرای مقررات عمومی بر عهده اداره
خوابگاهها درحوزه مداونت دانشجویی و فرهنگی است.
شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان
 – 1دانشذذجویان وابذذد شذذرایط اسذذکان دز اسذذت در ابتذذدای هذذر سذذال تحصذذی ی طبذذا اطالعیذذه امذذور
خوابگذذاه هذذا بذذا مرابدذذه بذذه اداره امذذور خوابگذذاه هذذا و یذذا از طریذذا سذذامانه اسذذکان و ارائذذه مسذذتندات
ثبت نا و انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدا نمایند.
 - 2بذذر اسذذاش بخشذذنامه صذذندوف رفذذاه دانشذذجویان پرداخذذت ابذذاره بهذذای خوابگذذاه در ابتذذدای هذذر
نیمسذذال تحصذذی ی الزامذذی اسذذت و دانشذذجویانی کذذه شذذهریه خوابگذذاه را پرداخذذت کذذرده باشذذند ،حذذا
استفاده از خوابگاه را دارند.
تبصذذذره:1دانشذذذجویان بومی(اسذذذتانهای البذذذرز و تهذذذران  ،میهمذذذان و انتقذذذالی از اولویذذذت اسذذذتفاده از
خوابگذذاه برخذذوردار نمذذی باشذذند .در صذذورت وبذذود رفیذذت تقاکذذای آنهذذا در کمیتذذه اسذذکان طذذرح و
بررسی خواهد شد.
تبصذذذره  :2بذذذه دانشذذذجویان پذذذ

از فراغذذذت از تحصیل،انصذذذرا و اخذذذرا از پذذذردی

همننذذذیم

دانشذذذجویانی کذذذه بذذذه هذذذر دلیذذذل ق ذذذق ارتبذذذاط آموزشذذذی دارنذذذد (مرخصذذذی تحصذذذی ی ،تد یذذذا
انضذذذباطی،تد یا آموزشذذذی مجذذذوز اسذذذتفاده و ادامذذذه سذذذکونت در خوابگذذذاه داده نخواهذذذد شذذذد و در
شرایط خاص تقاکای دانشجو در کمیته اسکان بررسی خواهد شد.
 - 3دانذذآ آموختگذذان بذذرای انجذذا امذذور فذذار التحصذذی ی بذذا اخذذذ مجذذوز کتبذذی از امذذور دانشذذجویی مذذی
توانند با پرداخت هزینه حداکثر به مدت دو هفته از خوابگاه استفاده نمایند.

 - 4دانشذذجویان مو فنذذد در خوابگذذاه و اتذذاقی کذذه از سذذوی اداره امورخوابگذذاه هذذا تدیذذیم مذذی
گذذردد سذذکونت یافتذذه و حذذا تدذذوی

 ،بابجذذایی و یذذا واگذذذاری اتذذاف و امذذوال دولتذذی در اختیذذار

خود به دیگران را ندارند و در صورت عد رعایت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
 - 5تدیذذیم تدذذداد نفذذرات هذذر اتذذاف بذذه عهذذده امذذور خوابگذذاه مذذی باشذذد و دانشذذجویان سذذاکم در اتذذاف
حا مخالفت با ورود افراد بدیدی که مجوز سکونت در اتاف را دریافت نموده اند ندارند.
تبصذذره  -تدذذوی

اتذذاقی کذذه دانشذذجو بذذه آن مدرفذذی شذذده اسذذت فقذذط در مذذوارد کذذروری بذذا اخذذذ مجذذوز

از اداره امور خوابگاه میسر خواهد بود.
 - 6اتذذاف یذذا خوابگذذاه دانشذذجو در طذذول مذذدت تحصذذیل ،بنذذا بذذه کذذرورت و مصذذ حت ممکذذم اسذذت ت ییذذر
یابد ،دانشجو مو ف است در مکان هایی که برای وی تدییم می گردد اقامت نماید.
 - 7دانشذذجویانی کذذه تقاکذذای سذذکونت در خوابگذذاه را (بذذه صذذورت حضذذوری و یذذا ثبذذت در سذذامانه
اسذذکان مذذی نماینذذد در صذذورت عذذد انصذذرا در موعذذد مقذذرر هزینذذه کامذذل سذذال تحصذذی ی بهذذره
مندی از خوابگاه برابر مقرارت برای آنها محاسبه خواهد شد.
تبصذذره  :مه ذذت انصذذرا دانشذذجو از سذذکونت در خوابگذذاه از سذذوی اداره امذذور خوابگذذاه هذذا در آغذذاز هذذر
نیمسال تحصی ی به شرح ذیل می باشد:

نیمسال اول از  7/1الی  ،7/15نیمسال دو از  11/1الی  11/15و تر تابستان از  4/1الی 4 /15
 - 8تصذذمیم گیذذری در خصذذوص نحذذوه سذذکونت دانشذذجویان در خوابگذذاه در تد ذذیالت تابسذذتان ،بذذیم
دو نیمسذذال و ایذذا نذذوروز بذذه عهذذده مذذدیریت امذذور خوابگذذاه هذذا مذذی باشذذد و دانشذذجویان م ذذز بذذه
رعایت آن خواهند بود.
تبصذذره :دانشذذجویانی کذذه در ایذذا فذذوف الذذذکر واحذذد درسذذی دارنذذد دز اسذذت بذذا ارائذذه مذذدار

دز  ،از

اداره امذذور خوابگذذاه هذذا مجذذوز اقامذذت دریافذذت نمذذوده و در خوابگذذاه و اتذذاقی کذذه بذذرای آنهذذا تدیذذیم
می شود سکونت نمایند.
 - 9چناننذذه دانشذذجوی مدرفذذی شذذده بذذه خوابگذذاه در موعذذد تدیذذیم شذذده خوابگذذاه را تخ یذذه ننمایذذد
اتذذاف وی بذذا حضذذور نماینذذده حراسذذت پذذردی

 ،رئذذی

یذذا سرپرسذذت اداره خوابگذذاه و مسذذئول اسذذکان

خوابگذذاه طذذی صورتج سذذه ای تخ یذذه و مراتذذش تخ ذذف دانشذذجو بذذه مرابذذق ذیصذذالح بهذذت پیگیذذری
های بددی گزارش می شود.
 - 10سرپرست خوابگاه بنا به کرورتهای مخت ف مجاز است در مواقق لزو به اتاقهای خوابگاه مرابده و سرکشی نماید
و دانشجویان مو فند در ایم راب ه همکاری دز به عمل آورند.
 - 11اتذذاف و اثاثیذذه در بذذدو ورود بذذه خوابگذذاه طبذذا صورتج سذذه بذذه دانشذذجویان تحویذذل داده میشذذود و
در پایذذان هذذر نیمسذذال تحصذذی ی م ذذابا صورتج سذذه تحویذذل گرفتذذه مذذی شذذود  .مسذذئولیت خسذذارات
وارده بر اتاف یا کسر اموال تحوی ی به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

 - 12دانشذذجوی سذذاکم در خوابگذذاه م ذذز بذذه حفذذظ و نگهذذداری امذذوال موبذذود در خوابگذذاه اسذذت و در
صورت وارد آوردن خسارت ،ببران ک یه خسارتهای وارده به عهده دانشجو خواهد بود.
تبصذذره :خسذذارت ایجذذاد شذذده بذذه امذذوال تحذذوی ی در پایذذان هذذر نیمسذذال تحصذذی ی توسذذط اداره امذذور
خوابگاه ها محاسبه و از دانشجو یا دانشجویان وارده کننده خسارت دریافت خواهد شد.
تبصذذره :اداره امذذور خوابگذذاه هذذا فقذذط در صذذورت پرداخذذت خسذذارت ایجذذاد شذذده بذذه تمدیذذد سذذکونت
دانشجو  /دانشجویان اقدا خواهد کرد.
تبصره :تأمیم لواز شخصی ازقبیل،م حفه،پتو،بالآ،تشک و  ...به عهده دانشجو می باشد.
نحوه پرداخت اباره بها،سنوات مجاز و تخ یه خوابگاه:
 - 13بذذر اسذذاش بخشذذنامه صذذندوف رفذذاه دانشذذجویان پرداخذذت ابذذاره بهذذای خوابگذذاه در ابتذذدای هذذر
نیمسذذال تحصذذی ی الزامذذی اسذذت و دانشذذجویانی کذذه شذذهریه خوابگذذاه را پرداخذذت کذذرده باشذذند ،حذذا
استفاده از خوابگاه را دارند.
 - 14ک یذذه دانشذذجویان م ذذز بذذه رعایذذت سذذنوات مجذذاز اسذذتفاده از خوابگذذاه کذذه توسذذط صذذندوف رفذذاه
دانشجویان وزارت ع و ،تحقیقات و فناوری تدییم می شود،می باشند.
تبصره :سنوات مجاز برای دانشجویان وابد شرایط با توبه به امکانات و تدداد متقاکیان به شرح زیر می باشد:
* دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  4نیمسال.
** دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی حداکثر  8نیمسال.
تبصره :مداون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موبود حداکثر مدت استفاده از
خوابگاه های دانشجویی را کاهآ دهد.
 15ذ سکونت بیآ از حد مجاز در خوابگاه مشمول پرداخت بریمه طبا دستور الدمل و مقررات صندوف رفاه
دانشجویان وزارت ع و ،تحقیقات و فناوری  ،می گردد.
 16ذ دانشجویان بهره مند از خوابگاه های دانشجویی متدهد می باشند که پ

از پایان هر سال تحصی ی ،ق ق ارتباط

دانشجویی و یا فراغت از تحصیل ،خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخ یه نمایند .در غیر اینصورت از زمان
استنکا

مو ف به پرداخت ده برابر اباره بهای خوابگاه به طور یکجا خواهند بود.

اهم و ایف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه:
1ذ رعایت قوانیم و مقررات عمومی ،اخالقی و انضباطی خوابگاه.
 -2حفا ت از اموال شخصی و اهتما در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه.
 -3رعایت شئونات اسالمی و نظم و انضباط و شدائر دانشجویی.

 -4عد ایجاد مزاحمت و سر و صدا در خوابگاه و احترا به حقوف دیگران.
 -5استفاده صحیح از امکانات خوابگاه.
 -6همکاری نزدیک و صمیمانه با مسئولیم خوابگاه.
 -7تأمیم لواز شخصی ،پتو ،م حفه ،بالآ ،تشک و...
 -8تخ یه خوابگاه بر اساش اعال مدیریت امور خوابگاه ها در مه ت تدییم شده  ،دریافت برگه تخ یه از خوابگاه و
تحویل آن به اداره امور خوابگاه ها.
 -9نظافت اتاقهای خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ساکنیم است.
 -10عد استدمال دخانیات در خوابگاه .
 - 11تردد در محوطه و مکانهای عمومی و اداری خوابگاهها با پوشآ نامناسش ممنوع است.
تذکر خی ی مهم:
در هر مرح ه از سکونت،چناننه عد رعایت موازیم و مقررات خوابگاهی از سوی دانشجو محرز و یا اینکه مشخص
گردد که دانشجو در مورد خود اطالعات نادرست داده است کمم مدرفی به کمیته انضباطی دانشجویان،سکونت وی
ل و و بریمه مدت سکونت با احتساب پنج برابر هزینه سکونت در خوابگاه دریافت خواهد شد.

اداره امور خوابگاه ها

