
 

 

 

 

 

باشد و در صورت لزوم آن را بایست، کارت خود را همراه داشتهشود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه میخوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می -1

 نماید. درب ورودی یا سرپرستی خوابگاه ارائهبه نگهبان 

های دانشجویی یک نیمسال تحصیلی بوده و دانشجویان موظفند در موعد مقرر خوابگاه را تمدید یا تخلیه  نموده  و باا اماور   اقامت دانشجویان در خوابگاه -2

 ها تسویه نمایند.خوابگاه

گذارد و هر گونه خساارت از ااناد دانشاجویان بار اماوال خوابگااه       ند که خوابگاه در اختیار آنان میدانشجویان مسئول حفظ اثاثیه شخصی و اموالی هست -3

 باشد.ابران بر عهده آنان بوده و هرگونه اابجایی وسایل اتاق بدون اطالع سرپرستی مجاز نمی، وارد آید

 ق، حرارت مرکزی، تلفن و غیره( از طرف دانشجویان ممنوع است.برای الوگیری از خطرات احتمالی، هرگونه دخل و تصرف در تاسیسات ) آب، بر -4

 در خوابگاه حضور یابند.  22و در نیمه دوم سال تحصیلی تا ساعت   21هر شد تا ساعت  دانشجویان موظفند در نیمه اول سال تحصیلی -5

نزله انصاراف از خوابگااه تلقای شاده و ظرمیات مربوطاه باه اماراد         به م دانشجویان از خوابگاه بدون عذر و بدون اطالع سرپرستیروز  15بیش از  غیبت  -6

 متقاضی اختصاص پیدا خواهد کرد.

 توانند کسان دیگری را در اتاق خود بیتوته دهند.دانشجویان نمی -7

فل و یا سایر وساایل بادون اااازه    دانشجویان حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری )حتی مقیم خوابگاه( و هرگونه تغییر یا تعویض ق -8

 کتبی سرپرستی خوابگاه ندارند.

 یکی از کلیدهای هر اتاق در اختیار سرپرستی خوابگاه خواهد بود و سرپرست خوابگاه مجااز اسات، در صاورت وااود شااکی خصوصای و یاا  ناماه اماور          -9

بازدید به عمل آورده و در صورت عدم رعایت مقررات، طبق آیین ناماه هاا باا وی    دانشجویی و یا تماس امور دانشجویی در حضور ساکنین آن اتاق، از اتاق 

 برخورد خواهد شد.

یقی، ایجاد هرگونه مزاحمت که مواد سلد آسایش ساکنان خوابگاه گردد: ) ایجاد سر و صدا، صدای بیشتر رادیاو و تلویزیاون، اساتفاده از آمت موسا     -10

 استعمال دخانیات و ...( ممنوع است.

 رعایت حقوق ساکنین مجاور و همسایگان خوابگاه الزامی است. -11

 اویی را در مصرف آب، برق و گاز بنمایند.دانشجویان موظفند نهایت صرمه -12

 خروج اموال دانشگاه از خوابگاه ممنوع است. -13

 رعایت ادب و احترام متقابل به دانشجویان و سرپرستی خوابگاه الزامی است. -14

 باشد.رعایت بهداشت مردی و عمومی و نظامت اتاقها بر عهده خود دانشجویان می -15

هاا بارآورد هزیناه شاده و  توسا       آمیزی و سایر تجهیزات از طریق سرپرستی امور خوابگاههرگونه خسارت وارده به اتاق مورد سکونت از لحاظ رنگ -16

 ساکنین مرد خاص را بعنوان وارد کننده خسارت معرمی کنند.ساکنین آن اتاق بصورت مشترک ابران خواهد شد مگر اینکه 

 باشد.ظاهر شدن در محی  خوابگاه با لباس نامناسد ممنوع می -17

باشد، گردد. این اااره بها به هیچ واه قابل عودت نمیاااره بهای خوابگاه در هر نیمسال محاسبه شده و در ابتدای آن از دانشجو بصورت نقدی اخذ می -18

 تی اگر دانشجو زودتر از موعد خوابگاه را تخلیه کرده باشد.ح

 باشد.سرپرستی خوابگاه بعنوان نماینده دانشگاه در خوابگاه بوده و اارای مقررات مربوطه و ارسال گزارشات بعهده ایشان می -19

 گردد، الزامی است.ها اعالم میرپرستی خوابگاهرعایت مقررات موق و همچنین موارد خاصی که بنا به مقتضیات زمانی و مکانی از طریق س -20

 روز اول ترم ، میتوانند از خوابگاه انصراف دهد در غیر اینصورت بایستی کل هزینه ترم را واریز نمایند. 15دانشجویان در -21

 کند.در صورت غیبت مستمر دانشجو در خوابگاه، دانشگاه می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر -22

 اداره خوابگاهها                                                                                                                                                             
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