بسمه تعالي
سرپرست  /سرايدار خوابگاه ........................
بدينوسيله آقا /خانم
در مورخ

دانشجوي رشته
جهت سكونت در اتاق

به شماره دانشجويي
به آن خوابگاه معرفي مي گردد.

نفره به شماره

مهر و امضاء

امضاء کارشناس مسئول خوابگاه
اين جانب

رئيس اداره امور خوابگاههاي دانشجويي
محل سكونت خود را با وسايل مشروحه زير تحويل گرفتم و در مقابل هرگونه آسيب به وسايل

مورخ

مذکور نسبت به جبران آن متعهد مي گردم .

وسايل عمومي:تخت □ صندلي □ ميز □ کمد □ پرده □ موکت □ فرش □ ساعت ديواري □ آينه □ يخچال □ گوشي تلفن □

امضاء

وسايل شخصي :تشک □ پتو□ مالفه □ روبالشي □ بالش

اتاق :ديوارها □ پنجره □ درب □
فيش شماره

نام و نام خانوادگي دانشجو

به مبلغ

تحويل اينجانب گرديد.

را در قبال تحويل اقالم ذيل به آقا/خانم

پتو

□ مالفه □ بالش □ روبالشي □
امضاء
نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده
گواهي مي شود آقا /خانم

از مورخ

ساکن بوده و کليه وسايل تحويلي به شرح ذيل را به اينجانب

تا

در اتاق

تحويل نمودند .

نفره به شماره

خسارت يا عدم خسارت وارده:
امضاء
نام ونام خانوادگي تحويل گيرنده

گزيده مهم آئين نامه اسكان:
-1احترام به شعائر اسالمي و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران الزامي است.

 -2دانشجوياني که مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر)حداکثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي (هزينه کامل
نيمسال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد)طبق ماده )03

-0دانشجويان سنواتي در کليه رشته ها ،دانشجويان مقاطع  phdو رزيدنتي ،ميهمان ،جابجاايي ،انتقاالي ،بورسايه ساازمان هااي نظاامي اعام از ارتاش ،ساااه ،نياروي
انتظامي و ساير سازمان ها از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي باشند ،اما در صورت وجود ظرفيت و امكانات و مقدورات با نظر کميته اسكان و اخذ هزينه

هاي تمام شده ارايه خوابگاه بالمانع است(.طبق ماده)22

 -4اسراف و زياده روي در مصرف آب ،برق و گاز اشكال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وساايلي نظيار:کتريبرقي،ساماور برقاي ،پلاوپز ،فريازر ،هيتار،
اضافه کردن المپ هاي گازي يا وسايلي که ايمني خوابگاه را به خطر مي اندازند ،طبخ يا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلي ممناوع باوده و عاالوه بار جماع
آوري لوازم مربوطه ،هزينه برق مصرفي اضافي وکليه خسارات احتمالي وارده مترتب بر آن همچون :آتش سوزي ،تخريب موکت و  ...به عهده دانشجو يا دانشجويان

استفاده کننده خواهد بود(..طبق ماده  40آئين نامه اسكان)

تبصره  2ماده  40آئين نامه اسكان :رعايت بهداشت محيط و نظافت اتاق يا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود در آن)خصوصاً يخچال (به عهده دانشجويان سااکن آن
اتاق يا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده ادارهامور خوابگاه ها مي باشد.

-2چسباندن پوستر و عكس و شعارنويسي در روي کمد،ديوار و اموال دولت ممنوع مي باشد.
 -6سرپرستي خوابگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي باشد( .طباق مااده 42
آئين نامه اسكان)

 -7به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي ،در محيط خوابگااه تهياه عكاس ياا فيلمبارداري از محايط داخلاي خوابگااه دانشاجويان و اساتفاده از دورباين عكاساي و
تصويربرداري يا تلفن همراه داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ممنوع است( .طبق ماده  42آئين نامه اسكان)

-8دانشجويان اجازه دخالت در امور تأسيساتي را ندارند و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي الزم است مراتاب را باه صاورت کتباي و
شفاهي به مسئول خوابگاه اعالم نمايند .مسئوليت عدم اعالم نيازمندي ها يا دخالت مستقيم در امور تأسيساتي که موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود به عهده ساکنان
اتاق مي باشد( .طبق ماده  44آئين نامه اسكان)

 -9تعويض اتاقي که دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز کتبي از اداره امور خوابگاه ها ميسر خواهد بود( .طبق مااده  28آئاين ناماه
اسكان)

-13همراه داشتن کارت عكس دار سكونت در خوابگاه براي دانشجويان خوابگاهي ضروري مي باشد(..طبق ماده  04آئين نامه اسكان)
-11تحويل کارت در زمان تسويه حساب الزامي است.

-12زمان ورود و خروج در خوابگاهها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در  6ماه اول و دوم سال برحسب شرايط اقليمي،اجتماعي و موقعيت خوابگاهها توسط کميته
اسكان تعيين مي گردد(.طبق ماده  02آئين نامه اسكان)

طبق تبصره 2ماده :02ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت ،اردوها و فعاليتهاي آموزشي تحقيقاتي ،موارد خاص و يا شرايطي

که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارك بالمانع خواهد بود.

طبق تبصره  2ماده  :02درصورت عدم حضور غير موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالي در هر ترم ،مجوز سكونت وي در خوابگاه در آن نيمسال
تحصيلي لغو خواهد شد و هزينه کامل نيمسال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي دانشجو محاسبه خواهد شد.

 -10اتاق و اثاثيه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال يا سال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته ماي شاود.
مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا کسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود (.طبق ماده  10آيين نامه اسكان)

تبصره  2ماده  :10تأمين وسايل شخصي شامل پتو ،ملحفه و بالش بر عهده دانشجو مي باشد.

 -14اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سكونت در خوابگاه  ،بنا به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره امور خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد  ،دانشجو موظف است در
مكانهايي که براي وي تعيين ميگردد اقامت نمايد (.طبق ماده  29آيين نامه اسكان)

تبصره  1ماده  :29تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها ميباشد و دانشجويان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي که مجوز سكونت در

اتاق را دريافت نمودهاند مخالفت نمايند.

-12سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيالت تابستان ،بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء کارورزان و دستياران ممنوع ميباشد(طبق ماده  01آيين نامه اسكان)
 -16استفاده از وسايلي نظير  ،VCDويدئو و ...و کامايوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده و کسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاه ها امكانپذير
ميباشد(.طبق ماده  09آيين نامه اسكان)

 -17با توجه به شأن دانشجو  ،رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسالمي  ،عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در
داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مينمايد بايد در محدوده قوانين و مقررات جاري کشور و بخشنامه ها و آئين نامه هاي مصوب باشد (.طبق ماده  07آيين نامه اسكان)

 -18استفاده از ابزار آالت موسيقي در خوابگاه ها ممنوع مي باشد (.طبق ماده  48آيين نامه اسكان)

-19براي مطالعه کامل آئين نامه اسكان دانشجويان مي توانيد به سايت دانشگاه قسمت معاونت دانشجويي بخش خوابگاهها به آدرس ذيل الذکر مراجعه نمائيد.
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