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 بسمه تعالي

 

 

 السّالم()علیهمالمللي اهل مدیریتي و انضباطي خوابگاه دانشجویان دانشگاه بین آئین نامهاز موادی 

 مقّدمه

 در راستای تحقّق اهداف دانشگاه و مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آئین نامه  11/11/83مورخ  8به استناد ماده 

های دانشجویی، تدوین مقررات و ضوابط راهگشا و نظور بهبود کیفیت زندگی در خوابگاهمبهو الّسالم( بین المللی اهل بیت )علیهم

پذیری و خودباوری، تأمین امنیت و قانونمند نمودن سکونت شفاف با هدف رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت

 رسید. ها به شرح زیر به تصویب، آیین نامه مدیریتی و انضباطی خوابگاهدانشجویان

 : اصطالحات و تعاریف1ماده 

 کند. : فردی است که در دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و از خوابگاه دانشجویی استفاده میدانشجو -

 باشد. السّالم( میالمللی اهل بیت )علیهم: منظور از دانشگاه، دانشگاه بیندانشگاه -

 ها: مسئولین خوابگاه2ماده 

ل از میان دانشجویان و یا پرسنل دانشگاه مسئو شخصی را بعنوان ها برای هر خوابگاهمدیریت بهتر خوابگاه دانشگاه در راستای -2-1

 .انتخاب می نماید

با  مدیر امور دانشجوییحکم مسئول هر خوابگاه توسط در صورتی که انتخاب مسئول خوابگاه از میان دانشجویان باشد،  :1تبصره 

 شود.های مدیریتی صادر میاخالقی و توانایی در نظر گرفتن معیارهای مختلف

در صورتی که انتخاب مسئول خوابگاه از میان دانشجویان باشد، برای وی کار دانشجویی در هر ماه مطابق با نظر معاون : 2تبصره 

 دانشجویی و فرهنگی تعریف خواهد شد.

 ایشاندانشگاه منعکس شده و  مدیر امور دانشجوییگاه به تمامی مشکالت خوابگاه در همه ابعاد باید از طریق مسئول خواب  -2-2

 باشد.ها میموظف به پیگیری و رفع آن

احترامی به وی و یا عدم تمکین به نظرات وی بوده و باید از هرگونه بی تمامی دانشجویان موظف به تعامل با مسئول خوابگاه  -2-3

 جداً امتناع نمایند.

مدیریتی داشته باشند  د مسئول خوابگاه از لحاظ اخالقی، رفتاری ون اعتراضی نسبت به عملکردر صورتی که دانشجویا :3تبصره 

 های الزم، تصمیم مناسب اتخاذ شود. دانشگاه منعکس نموده تا با بررسی مدیر امور دانشجوییباید آن را به 

 : مقررات اخالقي و فرهنگي 3ماده 

احترام و مقررات اداری ئولین خوابگاه، اعم از دانشجو و یا کارمند دانشگاه، یکدیگر و مس دانشجویان موظفند در برخورد با -1-3

 خواهد برخورد مقررات طبق دانشجو با خوابگاه، محیط در تشنج و آشوب ایجاد  در صورت رفتار نامناسب یا و نمایند حفظ را

 .شد

های یا مشرف برخوابگاهو  ونی مجاورعایت حقوق ساکنین اماکن مسکررعایت شعائر و شئونات اسالمی، حجاب اسالمی،  -2-3

 .الزامی است های دانشجوییو حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی

های نامتعارف، نمایش فیلم و موسیقی غیر مانند ماهواره، نصب عکس و نوشته غیر قانونی ابزارآالت وسایل واستفاده از  -3-3

 در خوابگاه ممنوع است.متعارف 

 . است ممنوع کلی طور بهدر محیط خوابگاه  دخانیاتهرگونه استعمال  -4-3

 باشد.ممنوع میامور فرهنگی از سوی دانشجویان درخوابگاه بدون مجوز و هماهنگی فرهنگی  مراسمبرگزاری کلیه  -5-3
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استفاده از آنها به  حیط خوابگاه و سوءشئونات دانشجویی مسئولیت تهیه هرگونه عکس و فیلم از مو به منظور حفظ امنیت  -6-3

 .باشدعهده شخص دانشجو می

 باشد.رفت و آمد با لباسهای راحتی بیرون از خوابگاه ممنوع می -7-3

در  .نمایند رعایت کامالً را خوابگاه عمومی سکوت( خاموشی زمان) صبح 6 الی شب 24 ساعتاتاق موظفند از  دانشجویان هر -8-3

 عدم رعایت این مسئله با اشخاص مذکور برخورد قانونی خواهد شد. صورت شکایت دانشجو در خصوص 

ن ممنوع است و انجام مالقات صرفاً اورود مالقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود مالقات کننده زن به خوابگاه برادر -9-3

 های ویژه که توسط مدیر امور دانشجویی تعیین می شود، مجاز است.در محل

 با مسئول خوابگاه که از بین دانشجویان تعیین شده همکاری الزم را داشته باشند. دانشجو موظف است -10-3

 : مقررات ورود و خروج  4ماده 

 دانشجویان باید همیشه کارت دانشجویی خود را همراه داشته باشند تا در صورت درخواست نگهبان ارائه نمایند.  -1-4

باید با اطالع و نظارت مسئول خوابگاه صورت هر گونه ترددی  وده وهای زیر ممنوع بتردد دانشجویان در خوابگاه در زمان  -2-4

 گیرد:

 صبح 6شب الی 8صبح و در شش ماه دوم سال از ساعت  6شب الی  9برای دانشجویان دختر: در شش ماه اول سال از ساعت  -

 صبح 6شب الی  9صبح و در شش ماه دوم سال از ساعت  6شب الی  10برای دانشجویان پسر: در شش ماه اول سال از ساعت  -

تحویل دهد. تسویه حساب دانشجو در صورت  مدیر امور دانشجوییدانشجو در صورت تخلیه دائم خوابگاه باید کلید آن را به  -3-4

 نخواهد شد.  انجامعدم تحویل کلید 

دختر در صورت اقامت شبانه در جایی به جز خوابگاه دانشجویی، باید فرم حضور و غیاب در خوابگاه را، جهت  دانشجویان -4-4

 ها، تکمیل نمایند. اطالع دانشگاه از محل اقامت آن

و حداکثر برای مدت یک شب  مدیر امور دانشجوییباشد. در شرایط اضطرار، با مجوز ها ممنوع میپذیرش میهمان درخوابگاه -5-4

صورت جداگانه مدرک شناسایی معتبری را تا زمان حضور مهمان در پذیر بوده و دانشجو و مهمان وی باید هر کدام بهدر ماه امکان

 خوابگاه، به نگهبانی خوابگاه تحویل دهند. 

مدیر  ند و بهباش شده آسایشیدلیل حضور مهمان دچار مشکل های دانشجویی که مهمان دارد بهاتاقیدر صورتی که هم تبصره:

 این اختیار را دارد که حق حضور مهمان دانشجو را از وی سلب نماید.  ایشانشکایت نمایند،  امور دانشجویی

 : مقررات اسکان5ماده 

هرگونه جابجایی اتاق و هچنین خوابگاه، فقط با بوده و  مدیر امور دانشجوییهای اسکان اولیه دانشجویان براساس سیاست -1-5

 ن پذیر خواهد بود.امکا ایشانمجوز 

دانشجویان باید از وسایل تحویلی مانند تخت، پتو، بالش، تُشک، کمد و همچنین سایر لوازم اتاق به دقت نگهداری نمایند و  -2-5

 بهداشت عمومی را رعایت کنند.

 ندارد.  دیگران به را خوابگاه اموال و خود سکونت محل واگذاری یا و تعویض حقدانشجو  -3-5

اجاق گاز،  ،کمد، تخت، یخچال قبیل ازاز وسایلی که دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می دهد ) مناسبدر صورت استفاده نا -4-5

که باعث عدم کارایی و خرابی تجهیزات  ( به نحویها، سیستم روشنایی، درب و پنجره ها و ...موکتاتو، جارو برقی، کولر، بخاری، 

یان خاطی، تأمین مجدد این اقالم و تجهیزات برعهده دانشجو خواهد بود. در شود، ضمن اخذ خسارت وارده از دانشجو و یا دانشجو

  غیر اینصورت امکان استفاده خوابگاه از ایشان سلب خواهد شد.

 استفاده از هر گونه وسیله برقی و گازی عالوه بر وسایل موجود در خوابگاه ممنوع است.  -5-5
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و یا هرگونه  درصورت بروز سرقتباشد. ه شخص دانشجو میمسئولیت حفظ اموال و وسایل شخصی در خوابگاه به عهد -6-5

  .نمایدگزارش حراست دانشگاه  به را مراتب باید دانشجو  مشکل از این قبیل

 باشد.تأمین نظافت در خوابگاه بر عهده خود دانشجویان می -7-5

 نیها، همچنقفل اتاق ،یشیو سرما یشیگرما یها ستمیآب، برق، تلفن، س لیاز قب یساتیتأس یخدمات یدخالت در امور فن -8-5

 ربطیبه مراجع ذ یاز اموال فوق الذکر فرد خاط کیخوابگاه و... مطلقاً  ممنوع است، در صورت بروز هرگونه خسارت به هر نترنتیا

  مسئول خوابگاهبه  یشفاه ای یموظفند مشکل را به صورت کتب انیخواهد شد. دانشجو افتیدر یوخسارت وارده از و شده یمعرف

 .ندیم نمااعال

و بروز  تیدرصورت عدم رعا ند؛یو گازسوز را خاموش و از مدار خارج نما یبرق لیاتاق وسا کدرهنگام تر دیواحدها با نیساکن -9-5

 خواهد بود. خسارات به عهده دانشجو هیکل تیولئحادثه مس

مدیر امور و  هاد هم اتاقیاگر داروی خاصی مصرف می نماینیا دانشجویان موظفند در صورتی که بیماری خاصی دارند و   -10-5

 .را درجریان قرار دهند دانشجویی

  ر مقطع زمانی می توانده در سکونت، ادامه برای  مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی  -11-5

 تشخیص عدم صالحیت به عهده مراجع ذیصالح است. گردد. لغو

رعایت مقررات خوابگاهی را به دانشجو شفاهًا و کتباً تذکر دهد و درصورت تخلف،  تواند، موارد عدممی مدیر امور دانشجویی  -12-5

 دانشجوی خاطی را به مراجع ذیصالح دانشگاه معرفی نماید.

 : رعایت قوانین6ماده 

داق تمامی دانشجویان ساکن در خوابگاه موظف به رعایت مقررات مذکور بوده و عدم رعایت هر یک از این موارد فوق مص  -6-1

عدم رعایت نظم دانشگاه و خوابگاه بوده و مراتب از طریق کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری شده و احکام مقتضی برای متخلفین از 

 شود.مقررات صادر می
 


