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  بسمه تعالی
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار 

ما اگر از منظر معنویت . اخراي یکدیگراستة ه ي زیستن، اینها عباراجتماعی، شیو
که هدف انسان، رستگاري و فالح و نجاح است، باید به سبک زندگی –نگاه کنیم 

هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی . اهمیت دهیم
خش دیگر این تمدن دو بخش دارد یک بخش، بخش ابزاري است، یک ب. است

  .به هر دو بخش باید رسید. بخش متنی و اصلی و اساسی است
بخش ابزاري از همین ارزشهایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می 

علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین : کنیم
البته ما در این . تمدن استالمللی، تبلیغ و ابزارهاي تبلیغ، اینها همه بخش ابزاري 

اما بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی . بخش پیشرفت خوبی داشته ایم
این، بخش . دهد که همان سبک زندگی است که عرض کردیمما را تشکیل می

مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع . حقیقی و اصلی تمدن است
رفتار ما در محل کار رفتار ما در دانشگاه، رفتار لباس، الگوي مصرف، نوع خوراك، 

ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما با پدر و مادر، 
اینها ... رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس،

  .بخشهاي اصلی تمدن است،که متن زندگی انسان است
هایی که در اگر ما در این بخشی که متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت

تواند به ما امنیت و آرامش روانی  تواند ما را رستگار کند، نمیبخش اول کردیم، نمی
  . ببخشد

ها موظفند، مدیران نخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه
هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سرو کار ص دستگاهها، بخصوبسیاري از دستگاه

-ریزي آموزشی میها یا براي مدارس برنامه دارند موظفند، کسانی که براي دانشگاه
هاي درسی هاي آموزشی براي کتابکنند، در این زمینه موظفند، کسانی که سرفصل

ما همگی به باید . اینها یک وظیفه است بر دوش همه. تعیین می کنند، موظفند
  .خودمان نهیب بزنیم در این زمینه باید کارکنیم، حرکت کنیم

باید به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین کنیم، تدوین کنیم و به شکل 
هاي یک چنین فرهنگی را براي مایهالبته اسالم بن. مطلوب اسالم تحقق ببخشیم

رت است از خردورزي، اخالق، هاي این فرهنگ عبامایهبن. ما معین کرده است
اگر ما به این مقوالت به طور . حقوق، اینها را اسالم در اختیار ما قرار داده است

جدي نپردازیم، پیشرفت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین اسالمی 
  .شکل نخواهد گرفت

  بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی
23/7/1391  

 

هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و 
یک ایدئولوژي و یک مکتب نمیتواند 

  .تمدن سازي کند
  .احتیاج ما به ایمان است

آن که مکتب توحید را مبناي کار 
خودش قرار میدهد،آن جامعه اي که 

حرکت میکند همه به دنبال توحید 
خیراتی که متوقف بر تمدن سازي است 

  .به دست خواهد آورد
در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی 

آنچه را که مورد نیاز  اسالمی همه
 .ماست، میتوانیم پیدا کنیم

.هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی است  
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 سمه تعالیب

  مقدمه 

دانشگاه فرهنگیان با هدف  .دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند

مربیانی معتقد و پژوهشگرانی خالق و پایبند به مبانی و ارزش هاي اسالمی و  ،مدیرانی متعهد ،تربیت معلمانی دلسوز

و در همین است معلمان را نادیده نگرفته دانشجو به عنوان خانه دوم مناسب  یخوابگاه فضاي ایجاد تاثیر انقالبی 

توسعه فکر و اندیشه، اعتالي شخصیت و افزایش  ،حفظ آرامش روحی و جسمی ،نشاط معنوي ارتقاءبه منظور  راستا

راهگشا  را  کیفیت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه هاي دانشجویی، تدوین مقررات و ضوابط

مین امنیت و باوري، تأحیه مسئولیت پذیري و خودرعایت حقوق فردي و جمعی، تقویت روبه همین منظور و دانسته 

  .میداند امري ضروريخوابگاهی را سکونت دانشجویان مداري در قانون
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  صل اولف

  : تعاریف

در ساماندهی و  پردیسیس ار باالترین سطح سازمانی پس از رئفرهنگی پردیس عهده د -معاون دانشجویی -1ماده 

  .باشدنظارت بر انجام امور دانشجویی و فرهنگی دانشجویان می 

ن واجد به محدوده اي از فضاي دانشگاه اطالق می شود که به منظور اسکان دانشجویا: خوابگاه دانشجویی -2ماده 

  .هاي فرهنگی، رفاهی، بهداشت روانی و جسمی و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده استشرایط با هدف تأمین نیاز

کارشناس مسئول امور ،معاون آموزشیفرهنگی،  –نشجویی کمیته اي متشکل از معاون دا: کمیته اسکان -3ماده 

  .پردیس استومشاور ) فرهنگی  –با پیشنهاد معاون دانشجویی (یکی از سرپرستان خوابگاه شجویی و دان

این شورا . شورایی است که بررسی و پیگیري تخلفات دانشجویی را بر عهده دارد: باطی دانشجویانضشوراي ان -4ماده 

  .راي بدوي و تجدید نظر تشکیل شده استاز دو بخش شو

ساختاري متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان پردیس است که اعضاي آن از : شوراي صنفی دانشجویان – 5ماده 

  .طریق انتخابات و در چارچوب آیین نامه شوراي صنفی دانشجویان انتخاب می شوند
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  صل دومف

  نحوه اداره خوابگاه هاي دانشجویی

هاي دانشجویی و مسئولیت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماکن، تأسیسات،  امور خوابگاه اداره -6ماده 

  .فرهنگی پردیس است-بهداشت و کلیه امور مرتبط با خوابگاه به عهده معاونت دانشجویی

ارزیابی عملکرد فرهنگی پردیس موظف است با تدوین نظام کمی و کیفی براي  _حوزه معاونت دانشجویی -7ماده 

 خالق و نمونه خوابگاه،فعالرستان ها نسبت به شناسایی، معرفی و تقدیر از روسا، مسئوالن و سرپ ئوالن خوابگاهمس

  .هاي دانشجویی اقدام نماید

هاي  تحصیلی گزارشی از وضعیت خوابگاه موظف است هر نیم سالپردیس فرهنگی  - حوزه معاونت دانشجویی -8ماده 

ارائه فرهنگیان یربط در سازمان مرکزي دانشگاه زه ذر ابعاد مختلف تهیه و به حوزه ریاست پردیس و حودانشجویی را د

  .نماید

روساي پردیسها جهت به کارگیري مشاوران مجرب در حوزه دانشجویی به منظور ارائه خدمات مشاوره اي در  -9ماده 

اسی،تربیتی و مددکار اجتماعی که حتی االمکان زندگی روانشن،اجتماعی،ترجیحا در رشته هاي علوم رفتاري( خوابگاه 

و همچنین جذب افراد متعهد و داراي تحصیالت دانشگاهی براي ) در خوابگاه هاي دانشجویی را تجربه کرده باشند

ملزم به  )با توجه به شرایط احرازدر پستها ( ،کارشناس وکارشناس  مسئوالن این حوزه ،تصدي در پستهاي سرپرست

  .ریزي و پیگیري هستند برنامه

 ،اعم از سرپرست،فرهنگیان جهت انتصاب کارکنان خوابگاه دانشگاهسازمان مرکزي استعالم از حراست  -10ماده 

   .قبل از به کارگیري در خوابگاه الزامی بوده و حتی المقدور شرط تاهل در نظر گرفته شود...  خدمه و ،نگهبان
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دانشجو به خوابگاه طبق صورت جلسه تحویل داده و در پایان هر نیمسال یا سال اتاق و اثاثیه در بدو ورود  -11ماده

مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده  .تحصیلی مطابق صورت جلسه تحویل گرفته می شود

  .شخص یا اشخاص گیرنده خواهد بود

ها  خوابگاه سرپرست تحصیلی توسط  یم سال یا سالخسارت ایجاد شده به اموال تحویلی در پایان هر ن -1تبصره 

تعیین نموده واریز و وجوه  پردیسفرهنگی به حسابی که مدیریت مالی  –محاسبه و پس از تأیید معاون دانشجویی 

ها فقط در صورت پرداخت خسارت ایجاد شده  اداره امور خوابگاه. هزینه گردد دانشجوییدریافتی باید در خوابگاه هاي 

  .به تمدید کارت سکونت دانشجو اقدام خواهد نمودنسبت 

  .ملحفه، بالش بر عهده دانشجو می باشد ،تأمین وسایل شخصی شامل پتو - 2تبصره 

ند تا پایان نوبت کاري خود در خوابگاه حضور داشته باشند و به هیچ وجه ها موظف سرپرستان شیفت خوابگاه -12ماده 

  .نماینداري خود را ترك نشیفت بعدي محل ک تا آمدن فرد مسئول

کلید یدك کلیه اتاقها و اماکن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروري، الزم است با حفظ امانت  -31ماده 

  .داري در اختیار سرپرست خوابگاه قرار گیرد

، ن ساکن خوابگاهز مشارکت دانشجویاها در حد مقدورات ا ند به منظور اداره مطلوب خوابگاهدانشگاه می توا -14ماده

  .استفاده نماید ماعی و صنفیبراي اجرا و انجام برنامه ها و طرح هاي مختلف فرهنگی، اجت

 سرپرستانتحصیلی توسط  الزم است در هر نیمسالشناسنامه اتاق که مشتمل بر موارد ذیل می باشد،  -51ماده 

  .نگهداري شود ها تهیه و در دفتر سرپرستی  خوابگاه

 ،)شماره دانشجویی، رشته، مقطع و دوره( اطالعات دانشجویی  ،)مشخصات شناسنامه اي دانشجو(اطالعات سجلی 

مشخصات و نشانی خویشاوندان دانشجو در (اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی هاي تأیید شده 
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و ) م ثبت نام اعالم گردیدهشهرهاي مجاور و یا شهر محل دانشگاه که توسط ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در هنگا

  .نشانی و شماره تلفن منزل هر دانشجو

شناسنامه خوابگاه که مشتمل بر اطالعات فنی مربوط به ساختمان، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال  -16ماده 

تحصیلی توسط  یمسالتحصیلی، اموال، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه می باشد، الزم است در هر ن

  .ه و در دفتر خوابگاه نگهداري شودتهی سرپرستان

ع ی جهت اطالخوابگاه تهیه و در محل مناسببلوي راهنماي ساختمان را براي هرموظف است تا سرپرست خوابگاه  :16- 1

  .دانشجویان نصب نماید

 سرپرستپذیر بوده و  امکان فرهنگی  –یی معاونت دانشجوفقط با مجوز  ها هرگونه اطالعیه در محیط خوابگاه نصب :61- 2

  .ها ملزم به جمع آوري کلیه اطالعیه هاي فاقد مجوز می باشد خوابگاه

عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاه ها و بوفه هاي مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاٌ ممنوع می باشد و  - 17ماده 

  .آن اشاره گرددالزم است در قرار داد اجاره این مکان ها به ممنوعیت 

به نحو مقتضی به اطالع  پردیس فرهنگی - معاونت دانشجویی از طریق الزم است مفاد این آیین نامه  -81ماده 

  .دانشجویان رسانده شود
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  فصل سوم

  شرایط واگذاري خوابگاه و نحوه اسکان

 –معاونت دانشجویی راجعه به با مدانشجویان واجد شرایط اسکان الزم است در ابتداي هر نیمسال تحصیلی  -19ماده

  .و ارایه برگ انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند فرهنگی پردیس

انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجویانی که به هر دلیل  ،به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل -20ماده 

مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد ) باطیضحصیلی، تعلیق انمرخصی ت( قطع  ارتباط آموزشی دارند

  ).در شرایط خاص تقاضاي دانشجو در کمیته اسکان بررسی و تصمیم گیري خواهد شد(شد 

معاونت تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز کتبی از  -21ماده

  .میسر خواهد بود رهنگیف -دانشجویی 

 خوابگاه سرپرست لحت به تشخیص اتاق یا خوابگاه دانشجو در مدت سکونت در خوابگاه، بنا به ضرورت یا مص -22ماده

  .ي  وي تعیین می گردد اقامت نمایدها ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکان هایی که برا

می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند با  ها سرپرست خوابگاهده اتاق به عهتعیین تعداد نفرات هر  -23ماده

  .ورود افراد جدیدي که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند مخالفت نمایند

  .ممنوع می باشد،سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیالت تابستان و ایام نوروز -24ماده 

پردیس  از کمیته اسکان ،با ارائه مدارك الزم وق الذکر واحد درسی دارند الزم استدانشجویانی که در ایام ف:تبصره

  .و در خوابگاه و اتاقی که براي آنان تعیین می شود سکونت نمایندمجوز اقامت دریافت نموده 
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ننماید  ، خوابگاه را تخلیهها سرپرست خوابگاهیین شده توسط چنانچه دانشجوي ساکن خوابگاه در موعد تع - 25ماده 

طی صورتجلسه اي تخلیه و ها  سرپرست خوابگاهپردیس و   اتاق وي با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست

  .مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصالح جهت پیگیري هاي بعدي گزارش می شود

  فصل چهارم

  مقررات عمومی

  .الزامی است ،همراه داشتن کارت سکونت در خوابگاه – 26ماده 

زمان ورود و خروج در خوابگاه و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در شش ماه اول و دوم سال به شرح ذیل  – 27ماده 

عیین واند زمان تکمیته اسکان می ت،اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها ،فرهنگی ،البته بر حسب شرایط اقلیمی.می باشد

  .شده را کاهش یا افزایش دهند

  پسران  دختران
  ماه دوم سال 6  ماه اول سال6  ماه دوم سال6  ول سالماه ا 6

  خروج  ورود  خروج  ورود  خروج  ورود  خروج  ورود
ساعت  1

بعد ازاذان 
  مغرب

ساعت  2
بعد ازاذان 

  صبح

ساعت بعد 2
  ازاذان مغرب

ساعت بعد 1
  از اذان صبح

ساعت  2
بعد ازاذان 

  مغرب

ساعت  2
بعد از اذان 

  صبح 

ساعت  3
بعد ازاذان 

  مغرب 

ساعت  1
بعد از اذان 

  صبح
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ستم حضور و غیاب موجود در آن یدانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و س – 28ماده 

  .خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نماید

 –ی اردوها و فعالیهاي آموزش،ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت – 29ماده 

دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و اراده موارد خاص و یا شرایطی که خارج از ،تحقیقاتی

  .ارائه مدارك بالمانع خواهد بود

الزم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد - 30ماده 

معاونت صوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست موظف است در پایان هر نوبت کاري کلیه موارد را به اطالع در دفتر مخ

  .برساند فرهنگی پردیس  –دانشجویی 

 ،دانشجودر صورت گزارش سرپرست خوابگاه ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت غیر موجه  -31ماده 

مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا و گزارش به کمیته انضباطی  دانشجو کمیته اسکان ضمن اطالع به خانواده 

  .ر خوابگاه تصمیم گیري خواهد نمودد ي ولغو سکونت 

غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم، مجوز  و غیبت در صورت عدم حضور - 32ماده 

صیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندي از خوابگاه سکونت وي در خوابگاه در آن نیمسال تح

  .برابر مقررات براي دانشجو محاسبه خواهد شد

خوابگاه الزم است به منظور حفظ نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و سرپرست  -33ماده 

حضور و غیاب آن ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را  ،م ضمن رویت دانشجویاناتاقها مراجعه نموده و با رعایت احترا

  .پس از بررسی و در صورت لزوم پیگیري از خانواده دانشجو، به مقامات مافوق گزارش نماید
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صیل و یا دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند بعضی شبها فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شهر محل تح -34ماده 

الزم است قبال ً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن ها با دانشجو در فرم . شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمایند

  .یشاوندان قید شده و به تأیید ولی قانونی دانشجو رسیده باشدخو

  .باید ثبت محضري شده باشد امضاي ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه  -  تبصره

برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل و در صورت صحت،  - 34- 1

  .و خانواده دانشجو اعالم می گردد فرهنگی  –معاونت دانشجویی ل و مراتب به ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحوی

مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو باید قبالً تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از  - 34- 2

یا ) مراجعه به منزل پدري( مسافرت، حضور خود را به سرپرست خوابگاه اعالم نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی 

در غیر اینصورت الزم است سرپرست . ه سرپرست خوابگاه تحویل نمایدرسیده ب) مراجعه به منزل خویشاوندان( خویشاوند 

  .برساند فرهنگی  –معاونت دانشجویی مراتب را کتباً به اطالع 

ها می تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل  ت خوابگاه یا مسئول امور خوابگاهسرپرس  -3-34

حضور دانشجو را بررسی  ،ماهنگی با مسئوالن ذیربط  با مراجعه به محلخویشاوند استعالم و در صورت لزوم پس از ه

  .نماید

رعایت پوشش مناسب و بر مبناي موازین اسالمی، عرف و هنجارهاي  ،معلمان با توجه به شأن دانشجو -35ماده

ار می نماید در اجتماعی براي تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفت

  .ررات جاري کشور و بخشنامه ها و آئین نامه هاي مصوب باشدمحدوده قوانین و مق
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که مغایر با آداب اسالمی، شئونات ..) .تنگ، کوتاه، زیر پیراهن و(ظاهر شدن با لباس نامناسب و نا متعارف   -تبصره 

ها ممنوع بوده و از ورود و خروج  افراد بد  گاهدانشجویی و عرف جامعه می باشد به طور کلی در فضاهاي عمومی خواب

  .حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیري به عمل خواهد آمد

   .دانشجو ممنوع می باشدهرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط  – 36ماده 

د مربوطه بدون اخذ مجوز از معاونت تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واح،هرگونه تغییر یا تعویض قفل در اتاق–تبصره 

  .فرهنگی یا سرپرست خوابگاه ممنوع است –دانشجویی 

و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب مجوز ... ویدئو و ،VCDاستفاده از وسایلی نظیر  -37ماده 

  .می باشد امکان پذیر فرهنگی یا سرپرست خوابگاه  –معاونت دانشجویی از طرف 

و بر اساس سیاست  پردیسها با توجه به شرایط و امکانات هر  اینترنت در خوابگاه نحوه استفاده از امکانات -تبصره 

هماهنگی و نظارت بر اجراي صحیح این سیاست ها به . تعیین می گردد پردیسآن دانشجویی  –هاي شوراي فرهنگی 

  .باشدمی  بعه آنفرهنگی و واحدهاي تا –عهده معاونت دانشجویی 

از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیري، ( ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود   -  38ماده 

  .ممنوع می باشد..) .بلند نمودن بیش از حد صداي رادیو، تلویزیون، نواختن موسیقی و

وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی هایی که به علت  و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه رفتار -39ماده 

  .طوري باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشودمجاور می باشند، باید 
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به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداري از محیط داخلی  - 40ماده 

ن اخذ ا تلفن همراه داراي فناوري عکس و فیلم بدو بتصویربرداري  خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و

  .ها ممنوع است مجوز از اداره امور خوابگاه

رد قانونی هاي دانشجویی عالوه بر پیگ در خوابگاه.. .همراه، دوربین و با هرگونه سوء استفاده از فناوري تلفن -تبصره 

  .اهد شدباطی دانشجویان رفتارخوبرابر مقررات کمیته انض

کتري : اسراف و زیاده روي در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر  -41ماده 

یتر، اضافه کردن المپ هاي گازي یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اندازند، طبخ یا رقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هب

آوري لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه  ل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و عالوه بر جمعگرم نمودن غذا در داخ

به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده .. .آتش سوزي، تخریب موکت و: ترتب بر آن همچونمخسارات احتمالی وارده 

  .خواهد بود

اه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگ:  1تبصره

  .را خاموش نمایند

به عهده ) خصوصا یخچال(رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود در آن  - 2تبصره 

  .ها می باشد خوابگاه ست سرپردانشجویان ساکن آن اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر عهده 

دارند و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیري از خسارت احتمالی ندانشجویان اجازه دخالت در امور تأسیساتی را -42ماده

دخالت مسئولیت عدم اعالم نیازمندي ها یا . الزم است مراتب را به صورت کتبی یا شفاهی به مسئول خوابگاه اعالم نماید

  .ر تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان اتاق می باشدمستقیم در امو
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سرپرستی خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول   -34ماده

  .حفظ اموال شخصی خود می باشد

خوابگاه کتباً گزارش نماید تا برابر ضوابط به  را به سرپرست  اتبمردر صورت بروز سرقت، دانشجو باید  - تبصره 

  .موضوع رسیدگی شود

از جمله خوابگاه  پردیسها استعمال دخانیات و نگهداري وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن  -44ماده

  .ممنوع است

هاي غیر   CDغیر قانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و نگهداري، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزار آالت  -54ماده

مجاز، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و مواد و داروهاي روان گردان، به طور 

 باطی دانشجویانالعمل هاي صادره از سوي شوراي انضکلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستور

  .رفتار خواهد شد

  .استفاده از ابزار آالت موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باشد -46ماده 

ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست  خوابگاه سرپرست  -47ماده 

ساك، کیف، چمدان و لوازم گزارش موارد مشکوك مجازند نسبت به بازید اتاق و بازرسی کمد،   دانشگاه، در صورت

  .اقدام نمایند یانصی در اتاق دانشجوموجود شخ

ز به برخورد لفظی یا چنانکه دانشجویی بر خالف آیین نامه و مقررات رفتار نماید، هیچ یک از دانشجویان مجا - 84ماده

  .وطه گزارش نمایندبه مسئوالن مرب،نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگیفیزیکی با وي 
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منجر به محرومیت مقصر یا  ،باطی دانشجویانی و لفظی ضمن انعکاس به شوراي انضهرگونه درگیري فیزیک -تبصره

  .خواهد شدو تحصیل مقصرین دانشجو از خوابگاه 

مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت براي ادامه سکونت، در هر مقطع   -49ماده 

  .باطی دانشگاه استانض کمیتهبر عهده کمیته اسکان و  و گردد، تشخیص عدم صالحیتزمانی می تواند لغ

اي توسعه مشارکت ا بر اساس آیین نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راسته شوراي صنفی خوابگاه  -50ماده

ها در  گاهمور رفاهی و صنفی ساکنین خوابور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت رسانی در ادانشجویان در ام

  .چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می نماید

هاي  در خوابگاه.. .یا شاگرد خصوصی وورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان میهمان، معلم   -51ماده 

  .دانشجویی ممنوع می باشد

باط با حضور کوتاه مدت در ارت پردیسفرهنگی هر -معاونت دانشجویی  ،امکانات داشتنضرورت و در صورت :  1-51

  .بستگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصمیم گیري خواهد نمود

  :شرایط مالقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران -52ماده 

  .حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد ساعت مالقات -1-25

کارت شناسایی عکس دار معتبر پس از ارائه  .ده مرد باید از محارم دانشجو باشدمالقات کنن ،در خوابگاه دختران-2-25

سرپرست   ،را تکمیل و امضا نماید فرم مخصوص مالقات و یا دفتر مربوطه ،و یا شناسنامه خود به سرپرست خوابگاه

که ( ی نزدیکان دانشجو مشخصات اسامبا خوابگاه موظف است مشخصات مالقات کننده مرد را قبل از اعالم به دانشجو 
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معاونت دانشجویی مالقات جلوگیري و مراتب را به  تطبیق و در صورت مغایرت از) قبالً در فرم مخصوص قید شده است

  .گزارش نماید فرهنگی پردیس  –

خوابگاه ترفرم مربوط به مالقات کنندگان در ابتداي ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیاي دانشجو رسیده و در دف(

  .)نگهداري شود

در خوابگاه دختران الزم است، همسر دانشجوي متأهل هنگام مالقات، شناسنامه خود را به سرپرست خوابگاه : 3-52

این آیین  52-2مطابق مفاد ماده  سرپرست خوابگاه موظف است .یستکارت شناسایی به تنهایی کافی نوه نماید ئارا

  .یت نمایدنامه مراحل اجازه مالقات را رعا

همین منظور تعیین شده و در ساعات اعالم شده قابل انجام خواهد به  مالقات در اتاق عمومی و یا محلی که  -4-52

  .بود

تعیین و  فرهنگی -معاونت دانشجویی صول و شرایط، توسط ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب ف -53ماده 

  .اعالم می گردد

ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این  اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاهگاه ها  کلیه ساکنین خواب  -54ماده 

 دانشگاه نی آیین نامه می باشند و چنانچه فرد یا افرادي خالف آن اقدامی نمایند موارد خالف در مراجع ذیصالح قانو

  .خواهد بودقابل پیگرد 


