
 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 

 
 ،اسكان نامهآیين

 نضباطيا -عمومي مقرراتو  اداره نحوه

 متأهلي و مجردي دانشجویيهاي خوابگاه

 بهداشتي،درماني کشورخدمات و پزشكي علوم هايدانشكدهها و هدانشگا

 

  

 

 

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت دانشجویي و فرهنگي

 امور دانشجویاناداره کل 

 1041 بستانتا

 

 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 

 :مقدمه

هواي دانشوجو ی بوه    و خوابگواه شوون   كشور محسوب می یو اجتماع ی، فرهنگیدانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علم     

 الياعوت  ان  شوه،  و ، توسعه فكور یجسم و یروح ارتقاء نشاط معنوي، حفظ آرامشاي در عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت و ژه

( 831مفاد اصل  كصو  و سوی و هشوت        اسناد باالدستی در ا ن رابطه،دارد.  تحصیلی دانشجو ان كیفیتو افزا ش  شخصیت

هواي فرهنگوی   سیاسوت » شوراي عالی انقالب فرهنگوی در خصوو     205قانون اساسی جمهوري اسالمی ا ران، مصوبه جلسه 

بور تسوهیل و بهبوود كیفیوت     توسعه مبنی ، قانون پنجساله شش «هاي دانشجو ی كشوراجتماعی بهینه سازي وضعیت خوابگاه

 هواي بر اح اث خوابگاهمبنی« حما ت از خانواده و جوانی جمعیت» قانون  7همچنین ماده  هاي دانشجو ی وزن گی در خوابگاه

اهو افی از جملوه تورو   و تسوهیل ازدوا       و ناموه در ا ون آ وین  و  اسوت  هاي علوم پزشكی كشورمتأهلی در دانشگاه/ دانشك ه

تو و ن مقورراو و    هواي دانشوجو ی از یر و    خوابگاهتسهیل و بهبود كیفیت زن گی در انشجو ی، رفع دغ غه تأمین مسكن، د

توأمین امنیوت و   پوی ري و خودبواوري،   تقو ت روحیه مسووولیت ضوابط راهگشا و شفاف با ه ف رعا ت حقوق فردي و جمعی، 

 هاي دانشجو یتوجه به آ ین نامه پیوست فرهنگی و اجتماعی خوابگاهو  در محیط دانشگاه قانونمن  نمودن سكونت دانشجو ان

   شود.پیگیري می

 

هاي هاي دانشجو ی دانشگاه/ دانشك همن  نمودن و نهاد نه ش ن مقرراو اسكان دانشجو ان در خوابگاهلیا جهت ضابطه     

 :گرددنامه در دو بخش ذ ل ت و ن و ابالغ میعلوم پزشكی كشور، ا ن آ ین

 هاي دانشجو ی متأهلی انضبایی خوابگاه -نحوه اداره و مقرراو عمومی (8

 هاي دانشجو ی مجردي انضبایی خوابگاه -نحوه اداره و مقرراو عمومی (5

 

 

 

 

 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 متأهلي دانشجویي هايخوابگاه انضباطي -عمومي مقررات وه ادار نحوهبخش اول: 

 : تعاریف1ماده 

 رود:اراو و اصطالحاو ذ ل در معانی مشروح و مربویه به كار مینامه عبدر ا ن آ ین        

 منظور وزارو به اشت، درمان و آموزش پزشكی است.: وزارت: 1-1

مراكز و موسساو  و هاي مستقل علوم پزشكی و خ ماو به اشتی، درمانیها و دانشك هدانشگاه: دانشگاه/ دانشکده: 2-1

نامه به جاي ذكر كامل ین در ا ن آاشت، درمان و آموزش پزشكی است كه پوشش وزارو به آموزشی و پژوهشی تحت

 هاي علوم پزشكی و خ ماو به اشتی، درمانی به اختصار دانشگاه قی  ش ه است.دانشك ه دانشگاه و وانعن

ا ط و به یب  ضوابط، شر شود كهق میدانشگاه ایالدر اختیار اي از فضاي به مح وده :متأهلیدانشجوی وابگاه خ :3-1

رفاهی، نیازهاي  و اسكان (، با ه ف تأمین3-3نامه  ج ول امتیازبن ي بن  موجب امتیازاو تعیین ش ه در ا ن آ ین

 گیرد.در اختیار دانشجو ان متأهل واج  شرا ط قرار میو امور فوق برنامه  فرهنگیمعیشتی، 

، رئیس هایس اداره امور خوابگاهئر ،م  ر دانشجو ی، فرهنگی و دانشجو یاي متشكل از معاون كمیتهكميته اسکان: : 4-1

االختیار معاونت توسعه ي متناظر در صورو تشكیل( و نما ن ه تاماداره مشاوره و سالمت روان دانشجو ان   ا مجموعه

بر ر زي جهت اسكان دانشجو ان متأهل واج  شرا ط را م  ر ت و منابع دانشگاه است كه وظیفه سیاستگیاري و برنامه

 االجراست.عه ه دارد. مصوباو كمیته اسكان الزم

 دعوو به عمل مهمان كمیته اسكان از سا ر مراجع و نهادها به عنوان عضو در صورو نیاز و با صالح    رئیس تبصره:

 آ  .می

ارتی دانشگاه،  هاي دانشجو ی و تأ ی  مراجع نظفردي است كه با پیشنهاد رئیس اداره امور خوابگاه خوابگاه:مسئول  :5-1

 گردد.توسط م  ر امور دانشجو ی منصوب و در خوابگاه مستقر می

نظر  ا مركزي دانشجو ان كه با تج    ،ي ب ويهاشورا مشتمل بر  كی ازشورا ی است شورای انضباطی دانشجویان: : 6-1

 وقوع تخلف از سوي دانشجو،و در صورو  نامه انضبایی دانشجو اننامه اجرا ی آ ینتركیب و ضوابط من ر  در شیوه

 فرهنگی و دانشجو ییس شوراي ب وي معاون ئرشود. می دانشجو ان گیري در امور انضباییوارد رسی گی و تصمی 

 دانشگاه است. ئیسیس شوراي تج    نظر رئدانشگاه و ر

شود؛ وظیفه آن اداره می وابسته به وزارو تشكل سازمانی مستقلی است و به صورو سازمان صندوق رفاه دانشجویان:: 7-1

 ، توسعه فضاهاي خوابگاهیمعیشتی و تحصیلی دانشجو ان ستع ادها، كمك به وضعیتاا جاد زمینه مناسب جهت رش  

 است. هاي مختلف به دانشجو انتی در قالب ود عه مسكن و واماله تسهیئو ارا

/ هوا  ا ر مجواري قوانونی در  كوی از دانشوگاه    هاي سراسري  وا سو  شخص متأهلی كه از یر   آزمون :متأهل دانشجوی: 8-1

 هاي علوم پزشكی كشور شاغل به تحصیل است.دانشك ه

ساختاري متشكل از نما ن گان منتخب دانشوجو ان هور واحو  دانشوگاهی      :ی و دستيارانی صنفی دانشجویهاشورا: 9-1  

/ هوا  ی و دسوتیاران دانشوگاه  جو ي صونفی دانشو  هاناموه شوورا  اعضاي آن از یر   انتخاباو و در چارچوب آ ین كه است

 .شون انتخاب می هاي علوم پزشكی كشوردانشك ه



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

هاي / دانشك هها دانشگاهفرهنگی  و دانشجو یاي در معاونت مجموعه: اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان: 11-1

تماعی دانشجو ان شناختی، عایفی، تحصیلی، آموزشی و اجپزشكی كشور كه به بررسی و شناسا ی مشكالو روان علوم 

پردازد. هر مجموعه متناظري كه در آ ن ه و بر اساس مواز ن و ارائه راهكار و راهبردهاي مناسب به دانشجو ان می

 شود.قانونی تشكیل گردد، جا گز ن اداره مشاوره و سالمت روان دانشجو ان می

 

 متأهلی های دانشجویینحوه اداره خوابگاه: 2ماده 

 ربو اجراي مقرراو عمومی  ، به اشتتأسیساو، ، اماكنعمومی و مسوولیت حفظ اموالمتأهلی  يهابگاهخوا م  ر ت: 1-2 

. در زمان واگیاري خوابگاه، كلیه قوانین و مقرراو داخلی، نحوه ثبت مشكالو تأسیساتی استها اداره امور خوابگاهعه ه 

، انتظاماو، فضاي بازي كودكان و غیره( نحوه تقسی  هاي عمومی سالن ورزشی، نمازخانه، سالن مطالعهو معرفی قسمت

 پی رد.قبوض مصرفی مشترک، مقرراو پاركینگ و غیره توسط مسوول خوابگاه صورو می

ساكنین خوابگاه جهت انجام امور جاري ساختمان اع  از آب، برق، گاز، تعمیر و نگه اري آسانسور و غیره با  تبصره:

توانن   ك نفر را به عنوان نما ن ه انتخاب نما ن . در صورو تشكیل شوراهاي صنفی ، میهاهماهنگی اداره امور خوابگاه

 دانشجو ی و دستیاران، ا ن وظیفه بر عه ه دبیر شوراي صنفی خوابگاه است.

هاي اداره با تكمیل سامانه رص  فعالیتهر نیمسال تحصیلی پا ان دانشگاه موظف است  فرهنگی و دانشجو یت معاون: 2-2

 اندانشجو امور اداره كل ر است دانشگاه و حوزه به  را هاي دانشجو یخوابگاه گزارش وضعیتهاي دانشجو ی، خوابگاه

 ه نما  .ئوزارو ارا

 و دانشگاهییالمتعه  و داراي تحصمتأهل، افراد  كارگیرير زي و پیگیري جهت بهبرنامهبه  ملزمدانشگاه  نالمسوو: 3-2

 هايخوابگاهمسوولیت براي تص ي   ا داراي سواب  فرهنگی( اجتماعی يو م دكار شناسیوانر هايترجیحاً در رشته 

 .هستن  متأهلی

زمان پا ان شود و در تحو ل داده میبه ا شان ب و ورود دانشجو به خوابگاه یب  صورتجلسه  در اموالو  واح / سوئیت :4-2

كسر  ا وارده  شود. مسوولیت خساراوتجلسه تحو ل گرفته میمطاب  صورم و قرارداد، تسو ه حساب و تخلیه خوابگاه، 

و قبل از تسو ه حساب نها ی مبلغ خسارو از آنها در افت  واه  بودخگیرن ه تحو ل شخصبه عه ه  اموال تحو لی

 خواه  ش .

 محاسبه و هاخوابگاه توسط اداره امورم و/ تم    قرارداد در پا ان  / مصرفیخسارو ا جاد ش ه به اموال تحو لی :1تبصره  

كه به  فرهنگی و دانشجو یدرآم هاي اختصاصی معاونت  به حساب دانشگاهفرهنگی  و دانشجو ی پس از تأ ی  معاون

خسارو ا جاد ش ه،  ها فقط در صورو پرداخت. اداره امور خوابگاهگردد وار ز تأ ی  م  ر ت مالی دانشگاه رسی ه است،

    شجو اق ام خواه  نمود.دان نسبت به تم    كارو سكونت

دانشگاه تعه ي در مورد تامین اثاثیه و وسا ل واح / سوئیت ن ارد. نصب كابینت آشپزخانه، وسا ل گرما شی و  :2تبصره   

 سرما شی بر عه ه دانشگاه است.

 ضروري با حفظو اماكن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع  هاواح / سوئیتم است كلی    ک كلیه الز: 3تبصره   

. در صورو ع م تحو ل كلی    ک مسوولیت هر گونه اتفاقی بر عه ه قرار گیردمسوول خوابگاه اختیار  داري درامانت

 گیرن ه واح / سوئیت خواه  بود.تحو ل



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

برابر  ابگاهخو در ح  مق وراو از مشاركت دانشجو ان ساكن ي متأهلیهاتوان  به منظور اداره مطلوب خوابگاهدانشگاه می: 5-2

                                   .استفاده نما  هاي علوم پزشكی كشور دانشگاه/ دانشك ه "فعالیت دانشجو ی"نامه مفاد من ر  در آ ین

شناسنامه . ا ن شود و ثبتها تهیه خوابگاه توسط اداره امورواح / سوئیت  م است در هر نیمسال تحصیلی شناسنامهالز :6-2

 هو تیعاو الایبه همراه تع اد افراد تحت تكفل،  ، تع اد دانشجو انهاایالعاو فنی مربوط به واح / سوئیت ل برمشتم

، اموال (مقطع و شماره دانشجو ی، رشته  عاو دانشجو یالای(، و فرزن ان و همسر اي دانشجومشخصاو شناسنامه 

و همسر وي در  دانشجو مشخصاو و نشانی خو شاون ان هاي تأ ی  ش ه نشانی تحو ل گرفته ش ه توسط هر دانشجو،

 گیرد.باش  كه در اختیار مسوول خوابگاه قرار میشهرهاي مجاور( می

 باش ، تهیه و در دفتر خوابگاه نگه اري شود.ساختمان كه در شرا ط بحرانی مورد نیاز میعاو فنی الای :7-2

ها/ تغییر در آدرس و شماره تلفن، مراتب را سر عاً به اداره امور خوابگاه دانشجو ان موظف هستن  در صورو هرگونه :تبصره    

 مسوول خوابگاه ایالع دهن . 

اداره ملزم به ا ن  پی ر بوده وها امكانخوابگاه مجوز اداره امور با ها فقطعیه در محیط خوابگاهالنصب هرگونه ای: 8-2

 .استهاي فاق  مجوز عیهیالآوري كلیه اجمع

 

 دانشجویان متأهل شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان: 3ه ماد

تمامی مقایع بر اساس ج ول امتیازبن ي ز ر و نظر كمیته  متأهل روزانه دردانشجو ان كلیه خوابگاه دانشجو ی به  :1-3

 .گیرددر ح  امكاناو و مق وراو تعل  میاسكان 

 های متأهلیجدول امتيازبندی استفاده از خوابگاه

 حداكثر امتياز حداقل امتياز عنوان دیفر

 30 80 امتیاز ( 80دانشجو ان داراي فرزن  ز ر هج ه سال   به ازاي هر فرزن   8

 80 - دانشجو بودن همسر در دانشگاه محل تحصیل دانشجوي متأهل 5

 2 - هاي شهر محل تحصیل دانشجوي متأهلدانشجو بودن همسر در  كی از دانشگاه 3

 82 - شه ا، جانبازان، ا ثارگران و خانواده شه ا فرزن ان 4

2 
پوشش نهادهاي حما تی از جمله: كمیته ام اد امام خمینی  ره( و سازمان دانشجو ان تحت

 بهز ستی با ارائه گواهی مربویه
- 50 

6 
المللی با هاي فرهنگی ملی و بیندانشجو ان داراي رتبه در المپیادهاي علمی، ورزشی، جشنواره

 امتیاز ( 3و رتبه سوم  4رتبه دوم ، 2رائه گواهی معتبر  رتبه اول ا
3 30 

7 
 دانشجو ان فعال در نهادهاي فرهنگی در دانشگاه علوم پزشكی محل تحصیل با تأ ی  معاون  

 / دانشجو ان استع ادهاي درخشانفرهنگی و دانشجو ی
- 82 

1 
 -اس، د الیز، معلولیت جسمین، امهاي خا   سریادانشجو انی كه به دلیل داشتن بیماري

 حركتی و غیره( نیاز به مراقبت دارن  با تأ ی  كمیسیون پزشكی دانشگاه
- 82 

 20 2 ان كشوري در آزمون سراسري را كسب نموده 80به دانشجو انی كه رتبه اول تا  9

 82 2 ان كسب نمودههاي تحصیالو تكمیلی را به دانشجو انی كه رتبه اول تا سوم كشوري در آزمون 80



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 

الملل و بورسیه با نظر انتقالی، بینمهمان،  پرداز،متأهل شهر ه در صورو وجود ظرفیت، واگیاري خوابگاه به دانشجو ان: 2-3

   ج ول فوق بالمانع است.كمیته اسكان یب

 و دانشگاه عمل نما  . صن وق رفاه دانشجو انیب  ضوابط خوابگاه  واگیاري زماندانشجو موظف است در  :3-3

 حضور همسر در كنار دانشجوي متقاضی خوابگاه متأهلی الزامی است.  :1تبصره  

گردد دانشجو به خوابگاه نیاز ن ارد  براي نمونه م و  با توجه به ماهیت خوابگاه متأهلی در صورتی كه مشخص :2تبصره        

نما  ، واح / سوئیت را به د گران ز ادي در واح / سوئیت حضور ن ارد، از واح / سوئیت به صورو مجردي استفاده می

ن واگیار نموده است و غیره( با نظر كمیته اسكان، اسكان وي لغو گرد  ه و به دلیل محروم نمودن سا ر دانشجو ا

 نیازمن  خوابگاه، با دانشجوي خایی برخورد انضبایی خواه  ش .

 .نما ن ، مجاز به استفاده از خوابگاه متأهلی نیستن دانشجو انی كه وام ود عه مسكن در افت می: 3تبصره  

 در صورو برابر بودن امتیاز دانشجو ان متقاضی خوابگاه، اولو ت با دانشجو ان مرد است. : 4تبصره      

قطع    ا اخرا  از دانشگاه  ،انصراف پا ان م و قرارداد،مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه به دانشجو ان پس از : 4-3       

 بایل و ممنوع است. (مرخصی تحصیلی، تعلی  انضبایی  ارتباط آموزشی

ها، میسر با تأ ی  اداره امور خوابگاه كه دانشجو به آن معرفی ش ه است، فقط در موارد ضروري واح / سوئیتیتعو ض  :5-3

 خواه  بود.

توانن  نیمی از دوره تحصیل مجاز  ب ون سنواو( را از خوابگاه در صورو وجود امكاناو، دانشجو ان واج  شرا ط می: 6-3

 متأهلی استفاده نما ن .

پی ر امكاندانشجو ان  صن وق رفاهافزا ش دوره اسكان در موارد خا  با تصو ب كمیته اسكان و با رعا ت مقرراو : 7-3

 .است

 های متأهلیجدول امتيازبندی استفاده از خوابگاه

 حداكثر امتياز حداقل امتياز عنوان ردیف
 30 80 (ازیامت 80  يهمان مقطع و هر نوبت فرزن آور  یازدوا  در دوران دانشجو 11
 80 - به دانشگاه  الورود متأهل ج  يدانشجو 12
 2 - یتخصص يدكترا دوره ان و دانشجو ارانیدست 13
 4 - یعموم يگیران ه ش ه در دوره دكتر یواح  درس 6هر  يبه ازا 14

 3 - ارش  واح  درسی گیران ه ش ه در دوره كارشناسی 9به ازاي هر  82

 5 - واح  درسی گیران ه ش ه در دوره كارشناسی  82به ازاي هر  86

 -50 - مرتبط با مفاد آ ین نامه( حك  اساس  رب شوراي انضباییداراي حك  در دانشجوي متخلف  87

 -80 - دانشجو ان مشرویی به ازاي هر ترم مشرویی  81

 -80 - شاغل بودن همسر دانشجو  89



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

پس از دو مرحله اخطار و ابالغ كتبی به ، چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موع  تعیین ش ه، خوابگاه را تخلیه ننما  : 8-3 

معرفی ش ه از یرف گان با حضور نما ن  واح / سوئیت مربویهدانشجو و همچنین پس از یرح و تا ی  كمیته اسكان، 

 گردد.میاي تخلیه صورتجلسه یی نما ن ه شوراي انضباییها و خوابگاهامور اداره ، ست دانشگاهحرا

بر لغو مجوز سكونت دانشجو در خوابگاه و تخلیه واح / سوئیت باش ، دانشجو موظف چنانچه نظر كمیته اسكان مبنی تبصره:

دانشجو با هماهنگی  اح  و استمرار فرا ن  آموزشیدر صورو ع م تخلیه واح / سوئیت، امكان انتخاب وبه تمكین است. 

 توان  مح ود گردد.می و بر اساس ضوابط آموزشی و انضبایی، معاونت آموزشی دانشگاه

 مقررات عمومی :4ماده 

                                                                                                             تردد ساكنین خوابگاه با مسوول خوابگاه است. و نظارو بر اهنگیهم : 1-4

 م و و بازگشت ازپا ان پس از  تعیین ش ه و دانشجو موظف است الًم و مسافرو  ا ع م حضور دانشجو، با   قب :2-4

  .م نما الخوابگاه اع مسوول سافرو، حضور خود را بهم

بی از جمله: قبوض مصرفی آب، برق، گاز، تلفن واح / سوئیت و شارژ هاي جاندانشجو موظف به پرداخت هز نه: 3-4

 در صورو ع م پرداخت توسط دانشجو، یب  مقرراو و با نظر كمیته اسكان برخورد خواه  ش . ساختمان است.

  تعیین مصاد   و مبلغ شارژ ساختمان بر عه ه كمیته اسكان است.تبصره:      

هاي مشترک ساختمان را از معاونت توسعه ورو صالح    و تأمین اعتبار، بخشی از هز نهتوان  در صكمیته اسكان می: 4-4

 م  ر ت و منابع دانشگاه تأمین نما  .

هاي اي دانشجو ان دانشگاه/ دانشك هنامه قانونی رفتار و پوشش حرفهنامه و شیوهآ ین اساسرعا ت پوشش مناسب بر : 5-4

  .استالزامی  نین خوابگاهساكراي تمامی علوم پزشكی كشور ب

 حمل، نگه اري و نصب تجهیزاو ماهواره و نگه اري هرگونه حیوان خانگی در خوابگاه ممنوع است.: 6-4

به یور كلی  و غیره نگه اري، توز ع، خر   و فروش و استفاده از ابزار غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم: 7-4

 .رفتار خواه  ش  بایی دانشجو ان و شیوه نامه اجرا ی مربویهضان نامهآ ینر اساس ممنوع است و با متخلفین ب

گردان  از قبیل مواد دخانی، مواد مخ ر و مواد هرگونه مواد افیونی، مشروباو الكلی و داروهاي روان استعمال و نگه اري: 8-4

و ضمن معرفی متخلفین به اداره وع است ممن در خوابگاه مواد میكورو وسا ل مرتبط با استعمال محرک و غیره( 

كمیته اسكان نیز در خصو  ادامه اقامت ا شان  مشاوره و سالمت روان دانشجو ان و شوراي انضبایی دانشجو ان،

 نما  .گیري میتصمی 

 پی ر است.امكان ،خوابگاه با هماهنگی مسوولمربویه   / سوئیتواحو سا ر اموال  بتعو ض قفل در :9-4

ساكنین خوابگاه موظف به رعا ت حقوق سا ر ن هستن . در صورو بروز هرگونه مزاحمت، الزم است ساكنین موضوع را : 11-4

 نما  .گیري گزارش داده و كمیته اسكان در ا ن خصو  تصمی  خوابگاهجهت رسی گی به مسوول 

 گرما ش وهاي سیست رقی، گازسوز و هنگام خرو  از خوابگاه تمامی وسا ل ب هستن  موظف ساكنین واح / سوئیت: 11-4

 ن .سرما ش را خاموش نما 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 را ن ارن  و در صورو بروز مشكل به منظور پیشگیري از خساروساختمان امور تأسیساتی  دانشجو ان اجازه دخالت در :12-4

ها  ا دخالت ازمن يم نیالاع م نما ن . مسوولیت ع مالبه مسوول خوابگاه اعبه صورو كتبی زم است مراتب را ال احتمالی

 .است واح / سوئیتعه ه ساكنان  احتمالی جانی و مالی شود به ضررهايمستقی  در امور تأسیساتی كه موجب 

ساكنین ن ارد و   اندانشجو واح / سوئیتداخل  گونه مسوولیتی در قبال وسا ل و لوازم شخصیخوابگاه هیچ مسوول :13-4         

 ستن .همسوول حفظ اموال شخصی خود 

ضوابط به موضوع  برابر   تانخوابگاه كتبا ً گزارش نما  مسوولبا   مراتب را به ساكنین بروز سرقت، در صورو  تبصره:     

 رسی گی شود.

وشیوه نامه  نضبایی دانشجو انا نامهممنوع است و با متخلفین بر اساس آ ین موسیقی در خوابگاهاستفاده از ابزارآالو : 14-4

 .رفتار خواه  ش  اجرا ی آن

بر موظف به ارائه تعه  كتبی مبنی ، ضمن مالحظه و تا ی  روئت آ ین نامه اسكان،دانشجو قبل از پی رش در خوابگاه: 15-4

نامه است و ع م رعا ت مقرراو منجر به لغو مجوز اسكان وي با نظر و تأ ی  كمیته اسكان رعا ت مفاد ا ن آ ین

 گردد.می

دانشجو ان در  انتخاب و در راستاي توسعه مشاركت دستورالعمل اجرا ینامه و ها بر اساس آ ینابگاهشوراي صنفی خو: 16-4

چارچوب ضوابط و  ها دررسانی در امور رفاهی و صنفی ساكنین خوابگاهامور صنفی خود و كمك به بهبود خ مت

 نما  .اختیاراو مصوب، فعالیت می

و ثبت در دفاتر مربویه   با هماهنگی مسوول خوابگاه در خوابگاه غیره، و مهمان تحت عنوانساكن  افراد غیرحضور : 17-4

 .است بالمانع

ح / تمام عواقب و مسوولیت ناشی از حضور افراد غیر ساكن باالخص فوو و موارد حقوقی به عه ه ساكنین واتبصره:      

 .سوئیت مربویه است

 ا رانی، اخی مجوز از حراست دانشگاه الزامی است.جهت حضور مهمانان دانشجو ان اتباع غیر  :18-4

دانشگاه تعه ي در خصو  تأمین پاركینگ جهت دانشجو ان خوابگاه ن اشته و در صورو وجود پاركینگ و ظرفیت، : 19-4

 نما ن . بن ي استفاده از پاركینگ  صرفا  ك خودرو جهت هر خانواده( اق ام میمسوول خوابگاه نسبت به زمان

پی ر بوده و ها امكانرگزاري هرگونه مراس  از جمله جشن، سوگواري با نظر و هماهنگی رئیس اداره امور خوابگاهب :21-4

هاي محرم و رمضان و نیز هنگام هاي مختلف به خصو  ماهب  هی است احترام به شعائر میهبی و محلی در مناسبت

 برپا ی  مراس  رسمی در خوابگاه توسط ساكنین ضروري است.



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 جردیم دانشجویی هایخوابگاه انضباطی عمومی مقررات وه ادار نحوهبخش دوم: 

 : تعاریف1ماده 

 رود:نامه عباراو و اصطالحاو ذ ل در معانی مشروح و مربویه به كار میدر ا ن آ ین      

 منظور وزارو به اشت، درمان و آموزش پزشكی است.: وزارت: 1-1

مراكز و موسساو  و هاي مستقل علوم پزشكی و خ ماو به اشتی، درمانیها و دانشك هدانشگاه: دانشگاه/ دانشکده: 2-1

به جاي ذكر كامل  نامهآ یندر ا ن پوشش وزارو به اشت، درمان و آموزش پزشكی است كه آموزشی و پژوهشی تحت

 انشگاه قی  ش ه است.هاي علوم پزشكی و خ ماو به اشتی، درمانی به اختصار ددانشك ه دانشگاه و وانعن

شرا ط با  شود كه به منظور اسكان دانشجو ان واج ق میاي از فضاي دانشگاه ایالمح وده به وابگاه دانشجویی:خ :3-1

 است. گرفته ش ه نظر جسمی و امور فوق برنامه در ،یروانسالمت رفاهی،  ورزشی، فرهنگی، ه ف تأمین نیازهاي

، رئیس هایس اداره امور خوابگاهئر ،، م  ر دانشجو یفرهنگی و دانشجو یل از معاون اي متشككمیتهكميته اسکان: : 4-1

االختیار معاونت توسعه ي متناظر در صورو تشكیل( و نما ن ه تاماداره مشاوره و سالمت روان دانشجو ان   ا مجموعه

دانشجو ان مجرد واج  شرا ط را بر ر زي جهت اسكان م  ر ت و منابع دانشگاه است كه وظیفه سیاستگیاري و برنامه

 عه ه دارد.

 دعوو به عملمهمان كمیته اسكان از سا ر مراجع و نهادها به عنوان عضو  ئیسدر صورو نیاز و با صالح    ر تبصره:    

 آ  .می

رتی دانشگاه، هاي دانشجو ی و تأ ی  مراجع نظافردي است كه با پیشنهاد رئیس اداره امور خوابگاه خوابگاه:: مسئول 5-1

 گردد.توسط م  ر امور دانشجو ی منصوب و در خوابگاه مستقر می

كه با تأ ی  مراجع  ناظ ، ناظمه و متص ي خوابگاه تحت ا ن عنوان نام برده ش ه است سرپرست شيفت خوابگاه: :6-1

 گردد.نظارتی دانشگاه، در خوابگاه مستقر می

نظر  ا مركزي دانشجو ان كه با تج    ،ي ب ويهاشورا مشتمل بر  كی از شورا ی است شورای انضباطی دانشجویان:: 7-1

وارد  در صورو وقوع تخلف از سوي دانشجو نامه انضبایی دانشجو اننامه اجرا ی آ ینتركیب و ضوابط من ر  در شیوه

یس ئنشگاه و ردا فرهنگی و دانشجو ییس شوراي ب وي معاون ئرشود. گیري در امور انضبایی میرسی گی و تصمی 

 است. دانشگاه ئیسشوراي تج    نظر ر

شود؛ وظیفه آن ا جاد زمینه وزارو اداره می ذ لبه كه تشكل سازمانی مستقلی است  صندوق رفاه دانشجویان:: 8-1

ه ئو ارا ، توسعه فضاهاي خوابگاهیمعیشتی و تحصیلی دانشجو ان ستع ادها، كمك به وضعیتامناسب جهت رش  

 است. هاي مختلف به دانشجو انقالب ود عه مسكن و وامتی در التسهی

اسكان  تعر ف آن بر حسب شرا ط اقلیمی و جغرافیا ی، بع  مسافت و دسترسی به عه ه كمیته دانشجوی غير بومی:: 9-1

 .استدانشگاه 

  دانشگاهی ساختاري متشكل از نما ن گان منتخب دانشجو ان هر واح :ی و دستيارانی صنفی دانشجویهاشورا: 11-1

ی و دستیاران دانشگاه/ ي صنفی دانشجو هانامه شوراآن از یر   انتخاباو و در چارچوب آ ین اعضاي كه است

 شون .انتخاب می هاي علوم پزشكی كشوردانشك ه



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 هاي/ دانشك هها دانشگاهفرهنگی  و دانشجو یاي در معاونت مجموعه: اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان: 11-1

شناختی، عایفی، تحصیلی، آموزشی و اجتماعی دانشجو ان علوم پزشكی كشور كه به بررسی و شناسا ی مشكالو روان

پردازد. هر مجموعه متناظري كه در آ ن ه و بر اساس مواز ن و ارائه راهكار و راهبردهاي مناسب به دانشجو ان می

 شود.ن دانشجو ان میقانونی تشكیل گردد، جا گز ن اداره مشاوره و سالمت روا

 برداريبهره قرارداد و بوده تعاونی  ا بخش خصوصی به متعل  آن مالكیت كه است خوابگاهیهای مشاركتی: : خوابگاه12-1

هز نه  پرداخت گردد.می منعق  اجاره( قرارداد صورو  به دانشك ه/دانشگاه با تعاونی مابین بخش خصوصی  افی آن از

انجام  مشاركتی و نظر كمیته اسكان هاينامه خوابگاهآ ین ها، براساسخوابگاه ا ن در ساكن انتوسط دانشجو  ش ه تمام

 ش . خواه 

 

 های دانشجویینحوه اداره خوابگاه :2ماده 

 تأسیساو،، ، اماكنعمومی هاي دانشجو ی و مسوولیت اجراي مقرراو و نظارو بر حفظ اموالامور خوابگاه م  ر ت: 1-2

. دانشگاه موظف است براي اداره مطلوب است هااداره امور خوابگاهعه ه  بر اي مقرراو عمومیاجربه اشت و 

 كارگیري نما  :هاي دانشجو ی به تناسب ظرفیت خوابگاه، نیروي انسانی به شرح ذ ل را بهخوابگاه

نیروي انتظاماو  -2یساتی، نیروي تأس -4نیروي خ ماتی/ فضاي سبز،  -3ناظ / ناظمه،  -5مسوول خوابگاه،  -8        

  نگهبان(

ن المسوو كمی و كیفی براي ارز ابی عملكردشاخص هاي دانشگاه موظف است با ت و ن  فرهنگی و دانشجو یت معاون: 2-2 

هاي نمونه خوابگاه عناو ن مشابه( ن و سرپرستان شیفت النسبت به شناسا ی، معرفی و تق  ر از مسوو ،هاخوابگاه

 اق ام نما  . سال در هر دانشجو ی

هاي اداره با تكمیل سامانه رص  فعالیتهر نیمسال تحصیلی پا ان دانشگاه موظف است  فرهنگیو  ت دانشجو یمعاون: 3-2

امور اداره كل هاي دانشجو ی را به حوزه ر است دانشگاه و خوابگاه گزارشی از وضعیتهاي دانشجو ی، امور خوابگاه

 ما  .ه نئدر وزارو ارا اندانشجو 

متعه  مجرب، كارگیري افراد بهجیب و هاي سازمانی براي ر زي و پیگیري ا جاد پستن دانشگاه ملزم به برنامهالمسوو: 4-2

 جهت  ا داراي سواب  فرهنگی( اجتماعی يو م دكار شناسیروان هايدر رشته ترجیحاً  و دانشگاهییالو داراي تحص

 دانشجو ی هستن . هايخوابگاه مسوول پستتص ي 

توانن  جهت سرپرستی  ا مسوول خوابگاه دانشجو ان هاي داراي دانشجوي اتباع غیر ا رانی میدانشگاه/ دانشك هتبصره:     

از نیروهاي مورد تأ ی  مراجع نظارتی با م رک تحصیلی ح اقل كارشناسی زبان انگلیسی  ،اتباع غیر ا رانی دختر/ پسر

و ان ساكن خوابگاه، جیب و استفاده نما ن  و  ا ح اقل  ك نفر كارشناس زبان انگلیسی در متناسب با جنسیت دانشج

 كار گرفته شود.معاونت دانشجو ی و فرهنگی به

ت سرپرست شیف لكاركنان خوابگاه شامتمامی دانشگاه جهت  مراجع نظارتیاز و احراز صالحیت هاي فردي  مالاستع: 5-2

 المق ور شرط تأهل در نظر گرفته شود.خوابگاه الزامی بوده و حتیر كارگیري دز بها قبل غیره و عناو ن مشابه( 

 شود و در پا ان هر نیمسال  اتحو ل داده میبه ا شان ب و ورود دانشجو به خوابگاه یب  صورتجلسه  اتاق و اثاثیه در: 6-2

به عه ه  ه بر اتاق  ا كسر اموال تحو لیشود. مسوولیت خساراو واردمطاب  صورتجلسه تحو ل گرفته می ،سال تحصیلی

 .واه  بودخگیرن ه شخص  ا اشخا  تحو ل



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 هادر پا ان هر نیمسال  ا سال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه/ مصرفی خسارو ا جاد ش ه به اموال تحو لی :1تبصره      

درآم هاي اختصاصی معاونت  حساببه توسط دانشجو  دانشگاهفرهنگی  و دانشجو ی پس از تأ ی  معاون محاسبه و

ها فقط در صورو . اداره امور خوابگاهگردد وار ز رسی ه است،م  ر ت مالی دانشگاه به تأ ی  كه  فرهنگی و دانشجو ی

 دانشجو اق ام خواه  نمود. خسارو ا جاد ش ه، نسبت به تم    كارو سكونت پرداخت

مشمول ا ن ، تشك و كم  تخت باش .بر عه ه دانشجو می بالش و تأمین وسا ل شخصی شامل پتو، ملحفه :2 تبصره     

 مین آن به عه ه دانشگاه است.أت باش  ونمی تبصره

وجه تا به هیچ تا پا ان نوبت كاري خود در خوابگاه حضور داشته و هستن موظف  / انتظاماوهاسرپرستان شیفت خوابگاه: 7-2

 ترک ننما ن .آم ن فرد مسوول شیفت بع ي محل كار خود را 

 داري درامانت ها و اماكن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروري، با حفظم است كلی    ک كلیه اتاقالز: 8-2

 سرپرست شیفت خوابگاه قرار گیرد. اختیار 

برابر مفاد  هاابگاهخودر ها در ح  مق وراو از مشاركت دانشجو ان ساكنتوان  به منظور اداره مطلوب خوابگاهدانشگاه می: 9-2

 .استفاده نما  هاي علوم پزشكی كشور دانشجو ی دانشگاه/ دانشك ه نامه فعالیتمن ر  در آ ین

ها تهیه و خوابگاه باش  در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امورم است شناسنامه اتاق كه مشتمل برموارد ذ ل میالز :11-2

 در دفتر خوابگاه نگه اري شود:

، اموال تحو ل (مقطع و شماره دانشجو ی، رشته  عاو دانشجو یالای(، اي دانشجومشخصاو شناسنامه  هو تیعاو الای

دانشجو در شهرهاي مجاور و  ا  مشخصاو و نشانی خو شاون ان هاي تأ ی  ش ه گرفته ش ه توسط هر دانشجو، نشانی

و نشانی و شماره تلفن  (م ش هالنام اعثبت شهر محل دانشگاه كه توسط ولی  ا سرپرست قانونی دانشجو در هنگام

 .دانشجو هر وال  ن

دانشجو ان موظف هستن  در صورو هرگونه تغییر در آدرس و شماره تلفن مراتب را سر عاً به اداره امور  تبصره:      

 ها/ سرپرستی شیفت خوابگاه ایالع دهن . خوابگاه

رشته و سال  ی مربوط به ساختمان، تع اد دانشجو ان به تفكیك دوره،عاو فنالشناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر ای: 11-2

نیمسال تحصیلی توسط  زم است در هرالباش ، تحصیلی، اموال، امكاناو رفاهی، آمار و مشخصاو كاركنان خوابگاه می

 .و در دفتر خوابگاه نگه اري شود به روز رسانیها اداره امور خوابگاه

 راو مقرراو عمومی خوابگاه تابلوي راهنماي ساختمان  ،ها موظف است شرح وظا ف كاركنان خوابگاهاداره امور خوابگاه: 12-2

 دانشجو ان نصب نما  . ایالعبراي هر خوابگاه تهیه و در محل مناسبی جهت 

ها ه امور خوابگاهادار پی ر بوده وها امكانخوابگاه مجوز اداره امور با ها فقطعیه در محیط خوابگاهالنصب هرگونه ای :13-2

 است.هاي فاق  مجوز عیهیالكلیه ا آوريملزم به جمع

مجوز مراجع پس از اخی هاي دانشجو ی هاي اصلی تمامی خوابگاهنصب دوربین م اربسته در ورودي و خروجی درب: 14-2

 نظارتی دانشگاه الزامی است.

ها و در فروشگاه مواد دخانی، مواد مخ ر، مواد محرک وغیره(گردان  ازقبیل مواد روان هرگونه عرضه و فروش، نگه اري :15-2

 است.دانشجو ی مطلقاً ممنوع و فضاهاي اماكن كلیه هاي مستقر دربوفه



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

هاي دانشجو ی توسط معاونت به اشتی دانشگاه و  ا ها و غیره در خوابگاهها، بوفهاي وضعیت به اشتی اتاقارز ابی دوره :16-2

 گردد.  انجام میفرهنگی و  دانشجو یمستقر در معاونت  كارشناس به اشت محیط

 

 دانشجویان شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان: 3ماده 

تعلو   با اولو ت دانشجو ان دوره روزانه غیر بومی در ح  مق وراو و امكانواو دانشوگاه    به دانشجو ان خوابگاه دانشجو ی :1-3

 گیرد.می

دانشجو ان ساكن در شهرها و دستیاران و دكتراي تخصصی، یت، واگیاري خوابگاه به در صورو وجود ظرفتبصره:      

 است.مانع الو در موارد خا  با نظركمیته اسكان بدانشجو ان بین الملل و بورسیه  ،روستاهاي مجاور

با مراجعه  الم ش همطاب  ج ول زمانبن ي اع زم است در ابت اي هر نیمسال تحصیلیالدانشجو ان واج  شرا ط اسكان، : 2-3

 نامه از واح  آموزش،به صورو الكترونیكی  ا معرفی اح  همان نیمسالو انتخاب هه برگئها و اراامور خوابگاه به اداره

  اق ام نما ن . در خوابگاه نسبت به در افت مجوز سكونت خود

صن وق رفاه دانشجو ان را  مربوط به تعه  محضري ،اسكان در خوابگاه و جهتدانشجو موظف است در ب و ورود تبصره:    

 ه نما  .ئارا

سازمان بهز ستی و كمیته ام اد امام نهادهاي حما تی   دانشجو ان شاه  و ا ثارگر، دانشجو ان تحت پوشش: 3-3

 بیماريداراي دانشجو  ا بستگان درجه  ك وي دانشجو انی كه خود درآم ، هاي ك فرزن ان خانواده(( ره خمینی

هاي ممتاز آزمون سراسري در همان سرباز، تع اد دانشجو ان خانواده، دارن گان رتبه ، همسرهستن  خا   /الالعصعب

 و علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی سوم آسیا و جهان و نفراو اول كشوري مسابقاو  ا المپیادهاي دانشگاه، نفراو اول تا

علوم پزشكی  يها/ دانشك هدانشگاه و وزارو كه در دانشگاهفرزن ان كاركنان  و اعضاء رسمی بنیاد ملی نخبگان ،قرآنی

 تشخیص كمیته اسكان به ترتیب در اولو ت واگیاري خوابگاه قرار دارن . دولتی پی رفته ش ه باشن ، با نظر و

 نیستن .نما ن ، مجاز به استفاده از خوابگاه ود عه مسكن در افت میوام دانشجو انی كه : 4-3

 بورسیه پرداز، دانشجو انالملل شهر هانتقالی، بینمهمان،  پرداز،دانشجو ان شهر ه ها،رشته در كلیه سنواتیدانشجو ان : 5-3

برخوردار  ها از اولو ت استفاده از خوابگاههاي نظامی اع  از ارتش، سپاه، نیروي انتظامی و سا ر سازمانسازمان

 ه، اسكان تمام ش هايوراو با نظر كمیته اسكان و اخی هز نهامكاناو و مق  ،اما در صورو وجود ظرفیت .باشن نمی

 مانع است.البدانشجو ان میكور 

 گردد.هاي تمام ش ه با استعالم از صن وق رفاه دانشجو ان و نظر كارشناسی كمیته اسكان مشخص میهز نه :1تبصره      

 ن دانشجو ان فوق الیكر استفاده نما  .هاي مشاركتی جهت اسكاتوان  از خوابگاهدانشگاه می: 2تبصره      

 ممنوع است. در خوابگاه پس از فراغت از تحصیل، انصراف  ا اخرا  از دانشگاه دانشجو ان استفاده و ادامه سكونت: 6-3

نیز اجازه استفاده  (انضباییتعلی  مرخصی تحصیلی،  قطع ارتباط آموزشی دارن   همچنین دانشجو انی كه به هر دلیل

 سكونت در خوابگاه را نخواهن  داشت. و ادامه

م و  توانن  ح اكثر بهمی ،امور دانشجو یم  ر ت التحصیلی با اخی مجوز كتبی از آموختگان براي انجام امور فارغدانش: 7-3

 .هفته از خوابگاه استفاده نما ن   ك



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

میسر  هاامور خوابگاه ی مجوز كتبی از ادارهتعو ض اتاقی كه دانشجو به آن معرفی ش ه است فقط در موارد ضروري با اخ :8-3

 خواه  بود.

ها خوابگاه تشخیص اداره امور بهو م و زمان سكونت در خوابگاه، بنا به ضرورو و مصلحت   ا خوابگاه دانشجو در اتاق: 9-3

 .نما   اقامت ،شودها ی كه براي وي تعیین میدانشجو موظف است در مكان . لیاتغییر  اب است  ممكن

 گردد.برخورد قانونی می ث،در صورو ع م همكاري دانشجو با نظر كمیته اسكان تبصره:      

ن ارن  با ورود افراد  باش  و دانشجو ان ساكن در اتاق اجازهها میتعیین تع اد نفراو هر اتاق به عه ه اداره امور خوابگاه: 11-3 

 .الفت نما ن مخ ،ان ج   ي كه مجوز سكونت در اتاق را در افت نموده

 عنی  در صورو ع م انصراف در موع  مقرر، نما ن دانشجو انی كه مجوز سكونت در خوابگاه را در افت می براي: 11-3 

 برابر مقرراو  نیمسال تحصیلی در آن از خوابگاه من يبهره هز نه كامل ،ح اكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصیلی

 .محاسبه خواه  ش  (صن وق رفاه

و  دسوتیاران / تابستان، بین دو نیمسال و ا ام نووروز بوه اسوتثناء كوارورزان     طیالوسكونت دانشجو ان در خوابگاه در تع :12-3

 باشون ، گیري و آزما شوگاه موی  مصوب كه مشمول نمونه نامهدانشجو ان دكتراي تخصصی و دانشجو انی كه داراي پا ان

 .استممنوع 

زم، اله م ارک ئبا ارا می توانن  پس از تا ی  واح  آموزش و  ، الیكر واح  درسی دارنر ا ام فوقدانشجو انی كه د: 1تبصره       

 شود سكونت نما ن .ها تعیین میها مجوز اقامت در افت نموده و در خوابگاه و اتاقی كه براي آنخوابگاه از اداره امور

جو ان موظف هستن  نسبت به تخلیه اتاق اق ام و وسا ل شخصی خود را در بازه زمانی تابستان و ا ام نوروز دانش :2تبصره       

 نما  ، انتقال دهن . ها و سرپرستی خوابگاه مشخص میبه مكانی كه اداره امور خوابگاه

هاي انرژي، نیروي انسانی و انجام تعمیراو و امور عمرانی وري بهینه از حاملجو ی، بهرهبا ه ف صرفه :3تبصره       

 ها هستن .جا ی و تجمیع، دانشجو ان موظف به همكاري با اداره امور خوابگاهها، در صورو نیاز به جابهبگاهخوا

كارشناسی  توانن  از آغاز تحصیل ح اكثر به ترتیب: كاردانی ودر صورو وجود امكاناو، دانشجو ان واج  شرا ط می :13-3

نیمسال، دكتراي  2نیمسال، كارشناسی ارش  ناپیوسته  1صصی نیمسال، كارشناسی پیوسته و دكتراي تخ 4ناپیوسته 

 نیمسال از خوابگاه دانشجو ی استفاده نما ن . 85پزشكی نیمسال و دن ان 85نیمسال، داروسازي 84 پزشكی ايحرفه

 توان  در صورو كمبود ظرفیت و امكاناو، زمان م و سكونت را كاهش ده .كمیته اسكان می:14-3

 است.دانشجو ان میسر  وره اسكان در موارد خا  با تصو ب كمیته اسكان و با رعا ت مقرراو صن وق رفاهافزا ش د: 15-3

 اتاق وي، ها، خوابگاه را تخلیه ننما  خوابگاه چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موع  تعیین ش ه توسط اداره امور: 16-3

با حضور نما ن ه معرفی ش ه از  ز یرح و تا ی  در كمیته اسكانپس از دو مرحله اخطار و ابالغ كتبی به دانشجو و پس ا

در صورو اي تخلیه و یی صورتجلسه شیفت خوابگاه ها و مسوولخوابگاهامور  حراست دانشگاه، رئیس اداره یرف

بع ي گزارش  هايجهت پیگیريو كمیته اسكان  شوراي انضبایی دانشگاهبه  مراتب مورد تخلف دانشجو صالح   

 ود.شمی

 

 : مقررات عمومی4ماده 

 است.سكونت در خوابگاه براي دانشجو ان خوابگاهی ضروري معتبر جهت دار همراه داشتن كارو عكس: 1-4 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 هاي الكترونیكی ثبت تردد، در اولو ت قرار گیرد.هاي نو ن و سامانهآوريالزم است استفاده از فن تبصره:    

. استشرح ذ ل  ماهه اول و دوم سال به 6ها و بسته ش ن درب ورودي خوابگاه در گاهزمان ورود و خرو  مجاز در خواب :2-4

 توان  زمان تعیین ش ه رامی ها، كمیته اسكانالبته بر حسب شرا ط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه

 كاهش  ا افزا ش ده . برابرمصوباو كمیته میبور،

 

 خوابگاه پسران خوابگاه دختران

 شش ماهه دوم شش ماهه اول شش ماهه دوم ش ماهه اولش

 خرو  ورود خرو  ورود خرو  ورود خرو  ورود

 ساعت8

بع  از اذان 

 مغرب

ساعت  5

بع  از اذان 

 صبح

ساعت بع   5

 از اذان مغرب

ساعت بع  از  8

 اذان صبح

ساعت بع   5

 از اذان مغرب

ساعت بع  از  5

 اذان صبح

ساعت بع   3

 از اذان مغرب

اعت بع  س 8

 از اذان صبح

          

، در آن خوابگاه دانشجو موظف است هنگام ورود و خرو  به خوابگاه، بر اساس مقرراو و سیست  حضور و غیاب موجود: 3-4

 .ورود و خرو  خود را ثبت نما  

آموزشی تحقیقاتی، موارد  يهاورود  ا خرو  در ساعاو غیر مجاز مانن  عز مت و  ا برگشت از مسافرو، اردوها و فعالیت: 4-4

خوابگاه و ارا ه م ارک  حضور و غیاب با ثبت در دفتر ،خا  و  ا شرا طی كه خار  از اراده دانشجو به وجود آم ه باش 

 مانع خواه  بود.الب

ر دفتر مقص  د زم است ساعاو غیر مجاز ورود و خرو  دانشجو هنگام ورود به خوابگاه  ا خرو  از آن، با ذكر علت وال :5-4

صورو را به  كلیه موارد ،خوابگاه ثبت شود و سرپرست شیفت موظف است در پا ان هر نوبت كاري حضور و غیاب

 ها برسان .خوابگاهامور یس اداره ئع رالایمكتوب به 

بگاه، خوا از ب ون مجوزغیبت  و بر ع م رعا ت ساعاو تعیین ش هها مبنیامور خوابگاه رئیس ادارهدر صورو گزارش : 6-4

ي و ارجاع دانشجو به اداره مشاوره و سالمت روان دانشجو ان   ا مجموعهع به خانواده دانشجو الكمیته اسكان ضمن ای

دانشجو  مطاب  مقرراو نسبت به ادامه سكونت  ا لغو سكونتمرتبه تأخیر در هر نیمسال(،  3متناظر(، در صورو تكرار  

 .خواه  نمود گیريدر خوابگاه، تصمی 

سكونت وي در  صورو ع م حضور غیرموجه دانشجو در اتاق خوابگاه به م و دو هفته متوالی در هر ترم، مجوز در :7-4

برابر  نیمسال تحصیلی  در آن خوابگاه من ي ازخوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواه  ش  و هز نه كامل بهره

 براي دانشجو محاسبه خواه  ش . (مقرراو صن وق رفاه

چنانچه دانشجو ی در ا ام غیر تعطیل خوابگاه، بیش از دو هفته متوالی از خوابگاه استفاده ننما  ، مجوز اسكان  صره:تب   

 ا شان از یرف كمیته اسكان لغو می گردد.

به تمام  زم است به منظور حفظ نظ  و امنیت، در پا ان زمان تعیین ش ه ورود و خرو ،السرپرست شیفت خوابگاه : 8-4

دفتر مربویه ثبت و  ها را درها مراجعه نموده و با رعا ت احترام ضمن رؤ ت دانشجو ان، حضور و غیاب آنو اتاق یبقاو

 گزارش نما  .ها رئیس اداره امور خوابگاهموارد غیبت را پس از بررسی، به 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

و  ا  شهر محل تحصیل در ساكن ها فقط در منزل خو شاون انتوانن  بعضی شبساكن در خوابگاه می دانشجو ان: 9-4

دانشجو در فرم  ها بانمشخصاو، آدرس، تلفن و نسبت آ الًزم است قبالشهرهاي مجاور به یور موقت اقامت نما ن . 

 خو شاون ان قی  ش ه و به تأ ی  ولی قانونی دانشجو رسی ه باش .

در صورو حضور وي و پس از د به خوابگاه، امضاي ولی  ا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خو شاون ان در ب و وروتبصره:     

محضري ش ه  با   ثبترو ت كارو شناسا ی معتبر در حضور سرپرست خوابگاه ثبت شود و در صورو ع م حضور ولی، 

 باش .

و مراتب به اداره امور ثبت  خوابگاه پس از تطبی  با فرم نشانی و مشخصاو خو شاون اندر دفتر دانشجو  مرخصی: 11-4

 .شودم میالدانشجو اع ها و خانوادهخوابگاه

م و و بازگشت از پا ان تعیین ش ه باش  و دانشجو موظف است پس از  الًم و مسافرو  ا ع م حضور دانشجو، با   قب :11-4

صورو الزم است سرپرست شیفت مراتب را  م نما   در غیر ا نالمسافرو، حضور خود را به سرپرست شیفت خوابگاه اع

  .برسانها الع رئیس اداره امور خوابگاهایكتباً به 

خو شاون   توان  از یر   تماس تلفنی، حضور دانشجو را در منزلها میسرپرست خوابگاه  ا مسوول امور خوابگاه :12-4

 م نما  .الاستع

نامه و آ ین ساسار ببا    ،نما  رعا ت پوشش مناسب و هر آنچه دانشجو در داخل  ا خار  از اتاق خود رفتار می: 13-4

 باش .هاي علوم پزشكی كشور اي دانشجو ان دانشگاه/ دانشك هنامه قانونی رفتار و پوشش حرفهشیوه

 نمی، شووالاس كه مغا ر با آداب غیره( تنگ، كوتاه، ز رپیراهن و ظاهر ش ن با لباس نامناسب و نامتعارف  تبصره:     

بوده و از ورود و خرو  افراد ب   ها ممنوعفضاهاي عمومی خوابگاه باش ، به یوركلی دردانشجو ی و عرف جامعه می

 حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیري به عمل خواه  آم .

  هرگونه جابجا ی  ا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.: 14-4

مجوز از اداره  داخل اتاق  ا واح  مربویه ب ون اخیاتاق، تغییر و جابجا ی اموال  بهرگونه تغییر  ا تعو ض قفل درتبصره:      

 ها  ا سرپرست خوابگاه ممنوع است.امور خوابگاه

هاي شوراي سیاست ها با توجه به شرا ط و امكاناو هر دانشگاه و بر اساسنحوه استفاده از امكاناو ا نترنت در خوابگاه: 15-4

ت دانشجو ی و ها به عه ه معاونبر اجراي صحیح ا ن سیاست شود. هماهنگی و نظاروفرهنگی آن دانشگاه تعیین می

 است.و واح هاي تابعه آن فرهنگی دانشگاه 

دانشجو ان ساكن خوابگاه موظف به رعا ت حقوق سا ر ن هستن . در صورو بروز هرگونه مزاحمت، الزم است : 16-4

گیري اسكان در ا ن خصو  تصمی  ربط گزارش داده وكمیتهدانشجو ان، موضوع را جهت رسی گی به مسوول ذي

 نما  .

مسكونی مجاور  ها ی كه به علت وضعیت خا  ساختمانی مشرف به اماكنرفتار و كردار دانشجو ان ساكن خوابگاه: 17-4

 .، با   یوري باش  كه موجب سلب آسا ش همسا گان خوابگاه نشودهستن 

در محیط و  خوابگاه دانشجو ان فیلمبرداري از محیط داخلی دانشجو ی، تهیه عكس  ا نبه منظور حفظ امنیت شوو: 18-4

 ممنوع است. هاب ون اخی مجوز از اداره امور خوابگاه خوابگاه



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

 ،پیگرد قانونی هاي دانشجو ی عالوه بردرخوابگاه غیره وري تلفن همراه، دوربین وآهرگونه سوء استفاده از فنبا تبصره:      

 دانشجو ان رفتار خواه  ش .برابر مقرراو شوراي انضبایی 

تري برقی، ك همچنین هر نوع استفاده از وسا لی نظیر .روي در مصرف آب، برق و گاز اشكال شرعی دارداسراف و ز اده: 19-4

یبخ  و ان ازن می به خطر هاي گازي  ا وسا لی كه ا منی خوابگاه رامپالسماور برقی، پلوپز، فر زر، هیتر، اضافه كردن 

مربویه، هز نه برق مصرفی اضافی  آوري لوازموه بر جمعالبه یور كلی ممنوع بوده و ع ،مودن غیا در داخل اتاق ا گرم ن

به عه ه دانشجو  ا دانشجو ان غیره(  موكت و سوزي، تخر بآتش همچون بر آن  وكلیه خساراو احتمالی وارده مترتب

 بود. كنن ه خواه استفاده

سرما ش اتاق  گرما ش وهاي سیست فن  هنگام خرو  از خوابگاه تمامی وسا ل برقی، گازسوز و دانشجو ان موظ :1تبصره      

 خود را خاموش نما ن .

به عه ه  ( خچال خصوصا رعا ت به اشت محیط و نظافت اتاق  ا واح  اسكان دانشجو ی و وسا ل موجود در آن: 2تبصره     

/ كارشناس به اشت خوابگاهشیفت  سرپرستنحوه نظارو بر آن به عه ه دانشجو ان ساكن آن اتاق  ا واح  خواه  بود و 

 است. محیط

هاي امور تأسیساتی را ن ارن  و در صورو بروز مشكل به منظور پیشگیري از خسارو دانشجو ان اجازه دخالت در: 21-4

ها  ا م نیازمن يالاع ع مم نما ن . مسوولیت الزم است مراتب را به صورو كتبی به مسوول خوابگاه اع، الاحتمالی

 است.عه ه ساكنان اتاق  احتمالی جانی و مالی شود به ضررهايدخالت مستقی  در امور تأسیساتی كه موجب 

 المق ور از نیروي تأسیساتی خان  استفاده نما ن .هاي دانشجو ی دخترانه الزم است حتیها در خوابگاهدانشگاهتبصره:     

 گونه مسوولیتی در قبال وسا ل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ن ارد و دانشجوهیچ گاهخوابشیفت سرپرستی : 21-4

 است.حفظ اموال شخصی خود  مسوول

برابر ضوابط به  در صورو بروز سرقت، دانشجو با   مراتب را كتبا به سرپرست شیفت خوابگاه گزارش نما   تاتبصره: 

 موضوع رسی گی شود.

 از قبیل مواد دخانی، مواد مخ ر و مواد گردانهرگونه مواد افیونی، مشروباو الكلی و داروهاي روان لاستعما و نگه اري: 22-4

و ضمن معرفی متخلفین به اداره ممنوع است  در خوابگاه مواد میكورو وسا ل مرتبط با استعمال محرک و غیره( 

اسكان نیز در خصو  ادامه اقامت ا شان  كمیته مشاوره و سالمت روان دانشجو ان و شوراي انضبایی دانشجو ان،

 نما  .گیري میتصمی 

به یور كلی  و غیره نگه اري، توز ع، خر   و فروش و استفاده از ابزار غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم: 23-4

 .رفتار خواه  ش آن و شیوه نامه اجرا ی  انضبایی دانشجو ان نامهآ ینممنوع است و با متخلفین بر اساس 

 نگه اري ابزارآالو موسیقی مجاز فقط با اخی تأ ی  ه م  ر ت فرهنگی در خوابگاه بالمانع است.: 24-4

دانشگاه،  ها ضمن هماهنگی با مسوول مافوق و با حضور نما ن ه معرفی ش ه از یرف حراستخوابگاهامور یس اداره ئر: 25-4

نسبت به بازد   اتاق و بازرسی كم ، ترجیحا در حضور دانشجو،  است زمجا ،در صورو لزوم و گزارش موارد مشكوک

 چم ان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اق ام نما  . ساک، كیف،

  ا فیز كی با لفظی برخورد به مجاز دانشجو ان از  كهیچ نما  ، رفتار مقرراو و نامهف آ ینالچنانكه دانشجو ی برخ: 26-4 

 با   موضوع را جهت رسی گی به مسووالن مربویه گزارش نما ن .باشن  و نمیوي 



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

  ا مقصر محرومیت منجر به ،گونه درگیري فیز كی و لفظی ضمن انعكاس به شوراي انضبایی دانشجو انهرتبصره:     

                                                                                                  خواه  ش .                                         یب  نظر و تأ ی  كمیته اسكان مقصر ن از خوابگاه 

 زمانی حیت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطعالمجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورو محرز ش ن ع م ص: 27-4

 شوراي انضبایی دانشگاه است.حیت بر عه ه كمیته اسكان و التشخیص ع م ص .توان  لغو شودمی

دانشجو ان  نامه و مقرراو مربویه انتخاب و در راستاي توسعه مشاركتبر اساس آ ین ،هاشوراي صنفی خوابگاهاعضاي : 28-4

چارچوب ضوابط و  ها دررسانی در امور رفاهی و صنفی ساكنین خوابگاهدر امور صنفی خود و كمك به بهبود خ مت

 نما  .لیت میاختیاراو مصوب، فعا

 .استممنوع ب ون اخی مجوز، دانشجو ی  هايدر خوابگاه غیره دانشجو تحت عنوان مهمان ور ورود و اقامت افراد غی: 29-4

اداره امور  هاي میزبان و در افت مجوز كتبی ازرضا ت ه  اتاقی ساكن در خوابگاه فقط با اقامت دانشجوي غیر :31-4

 مجاز است.به صورو مح ود  و هاخوابگاه

م و بستگان درجه  ك  هر دانشگاه در ارتباط با حضور كوتاه كمیته اسكان ،در صورو وجود ضرورو و امكاناو :31-4

 گیري خواه  نمود.تصمی  ،در خوابگاه به صورو مهمان، ح اكثر دو شب در  ك نیمسال تحصیلی دانشجوهمجنس با 

 .استثر تا پا ان زمان تعیین ش ه تردد در خوابگاه ح اكبا دانشجو ان خوابگاه، قاو الساعت م :32-4

شناسنامه  دار معتبر و  اكارو شناسا ی عكس كنن ه مرد با   از محارم دانشجو باش  وقاوالم ،در خوابگاه دختران :33-4

 .ا  تكمیل و امضاء نم قاو و  ا دفتر مربویه رااله نما   و فرم مخصو  مئخود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارا

به دانشجو با مشخصاو اسامی  مالكنن ه مرد را قبل از اعقاوالسرپرست شیفت خوابگاه موظف است مشخصاو م

صورو مغا رو از مالقاو جلوگیري و مراتب را  تطبی  و در (كه قبالً در فرم مخصو  قی  ش ه است نزد كان دانشجو 

ابت اي ورود به خوابگاه حتماً با   به تأ ی   كنن گان درقاومالبه فرم مربوط  ها گزارش نما  .یس اداره امور خوابگاهئبه ر

                                                                                                                                                                                     در دفتر خوابگاه نگه اري شود. اولیاي دانشجو رسی ه و

شیفت خوابگاه  در خوابگاه دختران الزم است، همسر دانشجوي متأهل هنگام مالقاو، شناسنامه خود را به سرپرست :34-4

مراحل اجازه  نامهآ ینمفاد ا ن  و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مطاب  (كارو شناسا ی كافی نیست ه نما   ئارا

 .را رعا ت نما   قاوالم

 منظور تعیین ش ه و در ساعاو اعالم ش ه قابل انجام خواه  بود.در اتاق عمومی و  ا محلی كه به همین  مالقاو: 35-4

 : دانشگاه تعه ي در خصو  تأمین پاركینگ جهت وسیله نقلیه شخصی دانشجو ان در خوابگاه ن ارد.36-4

 شود.می ها تعیین و اعالمخوابگاهامور ب فصول و شرا ط، توسط اداره ساعت سكوو عمومی در خوابگاه به تناس: 37-4

نامه است و ع م رعا ت بر رعا ت مفاد ا ن آ یندانشجو قبل از پی رش در خوابگاه موظف به ارائه تعه  كتبی مبنی :38-4

كمیته اسكان  ح و تا ی پس از دو مرحله اخطار و ابالغ كتبی به دانشجو و یر مقرراو منجر به لغو مجوز اسكان وي

 گردد.می

 است. دانشگاه فرهنگی و دانشجو یمعاونت نامه به عه ه هاي مربوط به بعضی از مواد آ ینتهیه و تنظی  فرم :39-4

 به آن اشاره نگرد  ه است بر عه ه كمیته اسكان دانشگاه است.نامه گیري براي مواردي كه در ا ن آ ینتصمی  :41-4

 دانشگاه است.فرهنگی  و دانشجو ینامه بر عه ه معاون ر حسن اجراي مفاد ا ن آ یننظارو ب: 41-4



 

 

 

    
     

 

 

 ساعت 

بر لغو مجوز سكونت دانشجو در خوابگاه و تخلیه اتاق باش ، دانشجو موظف به تمكین چنانچه نظر كمیته اسكان مبنی :42-4

دانشجو با هماهنگی معاونت  آموزشی در صورو ع م تخلیه اتاق/ سوئیت، امكان انتخاب واح  و استمرار فرآ ن است. 

 توان  مح ود گردد.میو یب  ضوابط آموزشی و انضبایی آموزشی دانشگاه 

 وز رامضاي به  02/06/8408باش  كه در تار خ صره میتب 36 وبن   833 ،ماده 1بخش،  5مشتمل بر نامه ا ن آ ین: 43-4

 .استهاي قبلی منسوخ نامهو تمامی آ ینجرا االمالزابالغ محترم به اشت، درمان و آموزش پزشكی رسی  و از تار خ 
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