
 
 
  
  
  

  
مراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می شود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه می بایست کارت خود را ه .1

  .خوابگاه ارائه نماید سرپرستی نگهبان درب ورودي یا 
دانشجویان موظفند کارت سکونت درخوابگاه را موقع تخلیه یـا تـرك آن همـراه بـا      و تحصیلی بودهیک نیمسال  اقامت دانشجویان در خوابگاههاي دانشجویی .2

 .بگاهها نمایندتسویه حساب تحویل سرپرستی امورخوا

وابگـاه وارد آیـد   دانشجویان مسئول حفظ اثاثیه شخصی و اموالی هستند که خوابگاه در اختیار آنان می گذارد و هرگونه خسارتی از جانب دانشـجویان برامـوال خ   .3
 جبران برعهده آنان بوده وهمچنین جابجایی وسایل اتاق بدون اطالع مجاز نمی باشد

 .از طرف دانشجویان ممنوع است ...) آب ، برق ، حرارت مرکزي ، تلفن و غیره (هرگونه دخل و تصرف در  تأسیسات  ، مالیبراي جلوگیري از خطرات احت .4

 .در خوابگاه حضور یابند   هاي تعیین شده توسط مسئولین امور دانشجوییدانشجویان موظفند هرشب قبل از ساعت   .5

ه ـف محسوب شده و موجب معرفی آن به کمیتــاوب تخلــبیش  از سه روز متوالی ویا متن ع سرپرستی براي و بدون اطالغیبت دانشجویان از خوابگاه بدون عذر  .6
 .روز موجب لغو مجوز سکونت می گردد15و بیش از انضباطی می شود 

 .دانشجویان به هیچ وجه نمی توانند کسان دیگري در اتاق خود بیتوته دهند .7

وهرگونه تغییر یا تعویض قفل و یا سایر وسـایل بـدون اجـازه کتبـی     ) حتی مقیم خوابگاه(مسکونی خود را به دیگري دانشجویان حق تعویض یا واگذاري اتاق  .8
 .گاه ندارندبسرپرستی خوا

نچه دانشجویی مجازند از اطاقها بازدید بعمل آورند و چنا ی خوابگاه خواهد بود و مسئولین امور دانشجوی سرپرستییکی از کلید هاي هراطاق همواره در اختیار  .9
 .سکونت وي لغو خواهد شدمجوز مقررات عمومی خوابگاه را رعایت ننماید براي بار اول تذکر و در صورت تکرار 

 .دقیقه مکالمه مجاز نخواهدبود 3استفاده از تلفن بصورت یک طرفه از خارج بوده و بخاطر رعایت حق دیگران بیش از  .10

 .خوابگاه می تواند به هنگام ورود یا خروج از خوابگاه وسایل و کیف دانشجویان را بررسی و درصورت ضرورت به بازدید بدنی اقدام نماید سرپرستی .11

موسیقی ،  ایجاد سروصدا ، صداي بیشتر رادیو و تلویزیون ، نگهداري و استفاده از آالت: (ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد  .12
 .ممنوع است...) استعمال دخانیات و 

 .رعایت حقوق ساکنین مجاور و همسایگان خوابگاه الزامی است .13

 .دانشجویان موظفند نهایت صرفه جویی را در مصرف آب ، برق وگاز بنمایند .14

 .خروج اموال دانشگاه از خوابگاه ممنوع است .15

 .خوابگاه الزامی استسرپرستی رعایت ادب و احترام متقابل به دانشجویان و  .16

 .رعایت بهداشت فردي و عمومی و نظافت اطاقها برعهده خود دانشجویان می باشد .17

 .ظاهر شدن با لباس و پوشش نامناسب در محیط خوابگاه ممنوع است .18

ساکنین آن رد هزینه شده و توسط هرگونه خسارت وارده به اطاق مورد سکونت از لحاظ رنگ آمیزي و سایر تجهیزات از طریق سرپرستی امور خوابگاهها برآو .19
 .خاص را بعنوان وارد کننده خسارت معرفی کنند فردمگر اینکه ساکنین جبران خواهد شد بصورت مشترك تاقا

طی انضـبا  ایجاد هرگونه مزاحمت به همسایگان و ایستادن جلو بالکن ، پنجره و درب ورودي خوابگاه با لباسهاي نامناسب موجـب معرفـی دانشـجو بـه کمیتـه      .20
 .دانشجویان خواهد بود

 .خوابگاه بعنوان نماینده دانشگاه در خوابگاه بوده و اجراي مقررات مربوطه و ارسال گزارشات بعهده ایشان می باشد سرپرستی .21

راي بار اول سبب اخطار ات زمانی و مکانی از طریق سرپرستی خوابگاهها اعالم می گردد بیعدم رعایــت مقــررات فوق و همچنین موارد خاصی که بنا به مقتض .22
 .کتبی و در صورت تکرار موجب لغو کارت اقامت خواهد گردید

می گردد و به هیچ وجه قابل عودت نمی باشد حتی اگر دانشـجو    اخذ بصورت نقدي از دانشجوابتداي آن دراجاره بهاي خوابگاه در هرنیمسال محاسبه شده و  .23
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