مقررات ضروری و ایمنی ساکنین خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشجوی گرامی ؛ سالم
خوابگاه دانشجوئی بخشی از دانشگاه محسوب می شود و با عنایت به اهمیت برقراری امنیت و سالمت این محیط  ،تأمین حقوق
دانشگاهیان و حفظ کرامت ایشان انتظار می رود با رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه تخلف  ،محیطی سرشار از آرامش
و اعتماد متقابل ایجاد و از این رهگذر بستر مناسبی برای پیشبرد رسالت جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش فرهیختگان
فراهم گردد.
 1ـ تردد به خوابگاه تنها با ارائه کارت دانشجوئی و ثبت در سامانه تردد (گیت ها ) امکان پذیر است .بنابراین دانشجویان گرامی به
هنگام ورود و خروج به خوابگاه می بایست کارت دانشجوئی خود را به همراه داشته باشند.
 تردد با کارت دانشجوئی دیگران ممنوع است و در صورت مشاهده طبق مقررات با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد. 2ـ از ساعت  11شب به بعد به عنوان ساعت استراحت می باشد لذا دانشجویان سکوت را رعایت نمایند  .در صورت مطالعه در
ساعت استراحت فقط از اتاق های مطالعه خوابگاه استفاده نمائید و از محیط داخل اتاق برای مطالعه استفاده ننمائید .
 3ـ دانشجوی ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت ،جبران
کلیه خسارتهای وارده به عهده دانشجو خواهد بود .لذا در نگهداری و حفظ اموال موجود در اتاق کوشا بوده و از جابجایی وسایل از
اتاق به اتاق و یا خوابگاه دیگر خودداری گردد.
 4ـ رعایت شعائر و شئونات اسالمی ،حجاب اسالمی ،رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههای
دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی الزامی است .
 پوشش لباس نامناسب دانشجویان به صورت برهنه و یا نیمه برهنه در راهرو و محوطه خوابگاه مطلقا" ممنوع می باشد . ورود به واحد اداری امور خوابگاه بدون لباس رسمی ممنوع است. با توجه حضور نیروهای تاسیساتی آقا در خوابگاه خواهران جهت رفع مشکالت تعمیراتی و تأسیساتی از خواهران دانشجو تقاضامی شود در طول ساعات اداری در محوطه با حجاب کامل حاضر شوند.درغیر اینصورت با تذکر و درج در پرونده مواجه خواهند شد.
 5ـ هرگونه تغییر و دستکاری سیستم برق کشی،سرمایش و گرمایش در اتاق ها و سایر اماکن خوابگاه توسط دانشجویان ممنوع
می باشد.
 در صورت بروز خرابی در امور تأ سیساتی اتاق و اماکن عمومی خوابگاه،بالفاصله مراتب را از طریق سامانه اسکان بخش اعالمخرابی اطالع دهید.مسئولیت عدم اطالع رسانی موارد یاد شده و یا دخالت مستقیم دانشجویان در این امور که موجب ضایعات
احتمالی جانی و مالی بشود به عهده دانشجو  /دانشجویان آن محل خواهد بود.

 6ـ پخت و پز داخل اتاق  ،بالکن و محیط خوابگاه ممنوع است .
 7ـ استفاده از هیتر و وسایل برقی پر مصرف در اتاق ممنوع است .
 8ـ استعمال دخانیات و قلیان در اتاق و محیط خوابگاه اکیداً ممنوع است .
 9ـ کلید اتاق و کارت دانشجویی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید  .ضمنا" دانشجویان بدون هماهنگی با دفتر خوابگاه حق
تعویض قفل درب اتاق را ندارند.
 10ـ استفاده از لوازم قمار و موسیقی در خوابگاه ممنوع است .و همچنین استفاده از هرگونه وسایل صوتی با صدای بلند به صورتی
که در راهرو و یا اتاق مجاور شنیده شود ممنوع است .
 11ـ از گذاشتن وسایل اضافی در بالکن،راه پله ها،سالن مطالعه و نمازخانه( لوازم شخصی ،صندلی  ،تخت و  ) ...خوداری نمائید .در
صورت مشاهده کلیه لوازم مذکور از سوی مسئولین خوابگاه جمع آوری خواهد شد.
 12ـ داشتن آکواریوم  ،هرگونه پرنده و حیوانات در اتاق ممنوع است .
 13ـ از نگهداری وجه نقد و اشیاء گرانبها و جواهرات در اتاق خود داری نمائید  .امور خوابگاه ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال مفقود
شدن و یا به سرقت رفتن لوازم و متعلقات شخصی دانشجویان ندارد.
 14ـ وسایل آزمایشگاهی و کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی و پژوهشی در اتاق  ،درون یخچال و محیط خوابگاه ممنوع است .
 15ـ دانشجویان فقط از جارو برقی مخصوص خوابگاه و طبقه خود استفاده نمایند و پس از استفاده آن را در مکان تعیین شده
برای جارو برقی قرار دهند .
 16ـ حضور مهمان برای چند ساعت (میهمان ساعتی) در خوابگاه فقط با حضور میزبان و م راجعه میزبان به نگهبانی خوابگاه امکان
پذیر است.
 در صورت عدم خروج به موقع میهمان ساعتی و اقامت شبانه طبق مقررات داخلی خوابگاه میزبان و میهمان مشمول جریمه اقامتغیر مجاز خواهند شد.
 17ـ پذیرش می همان جهت اقامت شبانه در خوابگاه بر اساس سهمیه تعیین شدة ماهانه فقط از طریق سامانه خوابگاه و به صورت
اینترنتی انجام می گیرد و حضور افراد خردسال در خوابگاه ها و مهمانسرا های  2و  5امکان پذیر نمی باشد.
 18ـ پذیرش اعضای درجه یک خانواده دانشجو (پدر ،مادر ،همسر ،خواهر ،برادر) به صورت میهمان فقط در میهمانسرای  3برای
حداکثر  3روز در ماه و با ارائه اصل شناسنامه های میزبان و مهمانان در ساعت اداری و با هماهنگی از  48ساعت قبل امکان پذیر
است.
 19ـ انصراف از خوابگاه از زمان ثبت نام برای نیمسال اول تا تاریخ  7/15و نیمسال دوم تا تاریخ 11/30و ترم تابستان تا تاریخ
 3/31امکان پذیر است.

 دانشجو می بایست در زمان تعیین شده درخواست انصراف کتبی خود را به دفتر امور خوابگاه ها ارائه نماید.در غیر اینصورتپرداخت هزینه خوابگاه ترم مورد نظر به صورت کامل محاسبه خواهد گردید.
 20ـ بر اساس دستورالعمل و بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان پرداخت هزینه خوابگاه در هر ترم الزامی می باشد .بنابراین
دانشجویان می بایست پس از ثبت نام خوابگاه با مراجعه به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی  www.swf.irاز لینک
پورتال دانشجویی ( http://bp.swf.irـ منوی فاز  ) 2نسبت به پرداخت هزینه خوابگاه اقدام نمایند.
 21ـ دانشجویانی که از خوابگاه انصراف یا فارغ التحصیل و یا به فرصت مطالعاتی می روند می بایست حداکثر طی  15روز کلید و
اتاق خود را به مسئول اسکان تحویل و لوازم شخصی خود را از خوابگاه خارج نمایند  .بدیهی است اداره خوابگاه ها هیچگونه
مسئولیتی برای حفاظت و نگهداری از اموال را پس از  15رو ز برعهده نخواهد داشت و رأساً نسبت به تخلیه لوازم از اتاق مربوطه
اقدام خواهد نمود.
 22ـ سرپرست خوابگاه بنا به ضرورتهای مختلف مجاز است در مواقع لزوم به اتاقهای خوابگاه مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان
موظفند در این رابطه همکاری الزم به عمل آورند .
 24ـ در خوابگاه خواهران هر شب توسط همکاران محترم نگهبانی از تمامی دانشجویان در اتاق ها حضور و غیاب به عمل می آید
بنابراین تقاضا می شود همکاری الزم را با انتظامات داشته با شید  .شایان ذکر است در صورت غیبت دفتر خوابگاه پیگیر غیبت
دانشجو خواهد بود .
 _23دانشجویان جهت تغییر اتاق در ترم اول فقط در بازه زمانی  7/20لغایت  7/30و در ترم دوم دربازه زمانی  12/1لغایت 12 /10
می توانند به سامانه خوابگاه مراجعه و تقا ضای خود را ثبت و ارسال نمایند.بررسی و موافقت با تغییر اتاق به عهده امور خوابگاه ها
بوده تغییر اتاق بدون هماهنگی متصدی اسکان خوابگاه ممنوع است و با دانشجویان خاطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

نشانی اینترنتی سامانه خوابگاه http://canmeal.ut.ac.ir/Eskan/Page/Public/Default.aspx :
و یا از طریق وب سایت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  -خدمات ویژه اعضاء  -خدمات ویژه دانشجویان  -سامانه خوابگاه
شماره تماس خوابگاه برادران  02632222069 :و یا داخلی 458
شماره تماس خوابگاه خواهران  02632809797 :ویا داخلی 397
نام واحد

شماره تماس

نام واحد

شماره تماس

معاونت دانشجویی

32818700

بهداری

32247864

مدیریت امور خوابگاهها

32222069

مرکز مشاوره

32813000

خوابگاه برادران

32232789

خوابگاه خواهران

32809797

شماره تماس های ضروری

مدیریت امور خوابگاه های پردیس

