
 اسكان نامه آيين

 انضباطي  عمومي مقررات و 

 دانشجويي هاي خوابگاه

 درماني-بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاهها

 

 

 به مصلحت و ضرورت به بنا خوابگاه، در سكونت زمان درمدت دانشجو خوابگاه يا اتاق - 92 ماده

 وي براي كه هايي مكان در است موظف دانشجو يابد، تغيير است ممكن ها امور خوابگاه اداره تشخيص

 .اقامت نمايد شود مي تعيين

 اتاق در ساكن دانشجويان و باشد مي ها خوابگاه امور اداره عهده به اتاق هر نفرات تعداد تعيين 1-29:

 .نمايند مخالفت اند نموده دريافت را اتاق در سكونت مجوز كه جديدي افراد ورود با ندارند اجازه

 مي ضروري خوابگاهي دانشجويان براي خوابگاه در سكونت دار عكس كارت داشتن همراه - 43 ماده

 .باشد

 و اردوها مسافرت، از برگشت يا و عزيمت مانند مجاز غير ساعات در خروج يا ورود :9-43ماده 

 باشد آمده وجود به دانشجو اراده از خارج كه شرايطي يا و خاص موارد تحقيقاتي،  فعاليتهاي آموزشي

 .بود خواهد بالمانع مدارك ارايه و خوابگاه دفتر مخصوص در ثبت با

 از خروج يا خوابگاه به ورود هنگام دانشجو خروج و ورود مجاز غير ساعات است الزم :5-53ماده 

 پايان در است موظف شيفت سرپرست و شود ثبت خوابگاه مخصوص دفتر در و مقصد علت ذكر با آن،

 .برساند ها خوابگاه اداره رييس اطالع به موارد را كليه كاري نوبت هر

 و شده تعيين ساعات رعايت عدم بر مبني ها، خوابگاه امور سرپرست گزارش صورت در :4-53ماده 

 به نسبت مقررات مطابق دانشجو خانواده به اطالع ضمن اسكان كميته از خوابگاه، موجه غير غيبت

 .نمود خواهد گيري تصميم خوابگاه، در دانشجوسكونت  لغو يا سكونت ادامه

 هنجارهاي و عرف اسالمي، موازين مبناي بر و مناسب پوشش رعايت دانشجو، شأن به توجه با - 43 ماده

 رفتار خود اتاق از خارج يا داخل در دانشجو آنچه هر و بوده الزامي دانشجويان تمامي اجتماعي براي

  .باشد مصوب هاي نامه آئين و ها بخشنامه و كشور جاري مقررات و قوانين در محدوده بايد نمايد مي

 آداب اسالمي، با مغاير كه )... و زيرپيراهن كوتاه، تنگ،( نامتعارف و نامناسب لباس با شدن ظاهر : تبصره

 و ممنوع بوده ها خوابگاه عمومي فضاهاي در طوركلي به باشد، مي جامعه عرف و دانشجويي شئونات

 .آمد خواهد عمل به جلوگيري نامناسب پوشش با و حجاب بد افراد خروج و ورود از



 و سر ايجاد قبيل از( شود خوابگاه ساكنان آسايش سلب سبب كه مزاحمت هرگونه ايجاد -04ماده 

 .باشد مي ممنوع )... و موسيقي نواختن و تلويزيون ، راديو صداي حد از بيش بلند نمودن درگيري، صدا،

 موجود وسايل و دانشجويي اسكان واحد يا اتاق نظافت و محيط بهداشت رعايت : 2 تبصره -34ماده 

 به آن بر نظارت نحوه و بود خواهد واحد يا اتاق آن ساكن دانشجويان عهده به  )خصوصا يخچال(آن  در

 .باشد مي ها خوابگاه اداره امور عهده

 دانشجو اتاق داخل شخصي لوازم و وسايل قبال در مسئوليتي گونه هيچ خوابگاه سرپرستي - 33 ماده

 .باشد مي خود شخصي اموال حفظ دانشجو مسئول و ندارد

 از شده معرفي نماينده حضور با و مافوق مسئول با هماهنگي ضمن ها خوابگاه اداره رييس - 32 ماده

 بازرسي و اتاق بازديد به نسبت مجازند مشكوك موارد گزارش و لزوم صورت در ، دانشگاه حراست طرف

 .نمايند اقدام دانشجو اتاق در شخصي موجود لوازم و چمدان كيف، ساك، كمد،

 سكونت، ادامه براي وي صالحيت عدم شدن محرز صورت در خوابگاه در دانشجو اقامت مجوز - 35 ماده

 انضباطي شوراي و اسكان كميته عهده بر صالحيت عدم تشخيص شود، لغو تواند مي مقطع زماني هر در

 .است دانشگاه

  ...               - 34 ماده

   .

 با ارتباط در دانشگاه هر فرهنگي و دانشجويي معاونت امكانات و ضرورت وجود صورت در :35-2

 .نمود خواهد گيري تصميم ميهمان صورت به خوابگاه در دانشجو يك درجه بستگان مدت كوتاه حضور

 
 
 
 


