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 قوانین عمومی
 احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوري اسلامی ایران یک اصل است و انتشار هرگونه اعلامیه و
تدوین ،تنظیم و انتشار شعارهاي مغایر با اصول و قوانین جمهوري اسلامی و شرع مقدس و توهین به قومیتها
و هرگونه نماد یا علامتی که نمایانگر جریانهاي فکري منحرف باشد ،موجب اخراج از خوابگاه و تعقیب
قانونی میگردد.
 احترام به حقوق دیگران و رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه به ویژه متصدیان
و پرسنل انتظامات .در صورت برخورد نامناسب یا ایجاد آشوب و تشنج در محیط خوابگاه با دانشجو برابر
آیین نامه انضباطی رفتار خواهند شد.
 حفاظت اموال شخصی و اهتمام درحفظ و نگهداري اموال دانشگاه با عنایت به موارد ذیل:
الف :دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود میباشد و مسئولان خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی
ندارند .در صورت مفقود شدن وسایل و یا احتمال سرقت ،دانشجو میبایست مراتب را به متصدي و یا
اداره امور خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.
ب :دانشجویان گرامی از نگهداري وجوه نقدي زیاد و اشیاء گرانقیمت در اتاق خودداري نموده و در زمان
ترك اتاق حتماً درب اتاق خود را قفل نمایند و تحت هیچ شرایطی کلید را در اختیار افراد متفرقه و یا
در زیر و اطراف درب اتاق قرار ندهند.
ج :در ابتداي سال تحصیلی ،اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه و فرم به دانشجو تحویل داده میشود و در پایان هر
ترم عیناً تحویل گرفته میشود .مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخریب رنگ اتاقها به لحاظ چسباندن
پوستر ،عکس و یا هرگونه تخریب ،دیوار نویسی و شعارنویسی در روي کمدها و اموال دولت بر عهده
دانشجویان ساکن و تحویل گیرنده در آن اتاق میباشد و هرگونه خسارت وارده از مبلغ ودیعه دانشجویان
ساکن در اتاق کسر میگردد.

 چنانچه در هر موردي دانشجویی بر خلاف آیین نامه و مقررات رفتار نماید هیچ یک از سایر دانشجویان حق
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برخورد با وي را نداشته و صرفاً موظف هستند با ارائه گزارش به مسئولین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره :در صورتی دانشجویی بیماري خاصی مانند (صرع و آسم) دارد و یا داروي خاصی مصرف مینماید موظف
است ضمن اطلاع به هم اتاقی خود ،مراتب را به متصدي خوابگاه اعلام کند.
 باتوجه به شأن دانشجو ،رعایت پوشش مناسب بر مبناي موازین اسلام ،عرف و هنجارهاي اجتماعی براي
تمامی دانشجویان الزامی است .بنابراین حضور آقایان دانشجو با پوشش نامناسب (تنگ ،کوتاه و بدن نما از
قبیل رکابی ،شلوارك ،زیر پیراهن) و همچنین حضور خانمهاي دانشجو با پوشش تنگ ،کوتاه و بدن نما از قبیل
دامن ،شلواركها ،مانتوهاي چاك دار و بالاي زانو و آرایشهاي زننده در محیط و معابر خوابگاه مانند :راهروها،
آشپزخانه ،سالنهاي عمومی و کنار پنجرهها و روي تراسها ممنوع است.
 دانشجویان هر اتاق موظفند به منظور رعایت حال دیگر ساکنین ،از ساعت  42تا  6صبح نسبت به خاموش
نمودن روشنایی اقدام نمایند .بدیهی است در صورت توافق کلیه ساکنین اتاق و رعایت حال ساکنین اتاقهاي
مجاور ادامه روشنایی بلامانع است.
 استفاده از وسایل سمعی بصري مانند :رادیو ،تلویزیون ،رایانه و … توسط دانشجو با رعایت شرایط تعیین شده
از سوي ادارة امور خوابگاهها امکان پذیر است .بدیهی است عدم رعایت موازین قانونی و رضایت ساکنین اتاق
و خوابگاه ،تجاوز به حقوق دیگران بوده و موجب سلب استفاده از وسایل مذکور میگردد.
 ورود یا اقامت افراد غیر دانشجو و یا دانشجوي سایر دانشگاهها تحت عناوین میهمان ،مربی ،شاگرد خصوصی
و  ...در اتاق و طبقات خوابگاه ممنوع است و در این مورد کلیه ساکنین اتاق مسئول و پاسخگو خواهند بود.
 انجام نظافت محوطه اتاق و لوازم شخصی به عهده دانشجو بوده و مسئولین خوابگاه هنگام بازدید هفتگی باید
عدم رعایت مسائل فوق را گزارش نمایند .ضمناً رعایت نظافت و بهداشت عمومی خوابگاه به ویژه محیطهاي
آشپزخانه ،دستشویی ،حمام و  ...ضروري است و دانشجویان موظفند همانطور که در ابتداي سال تحصیلی
اتاق را نظافت شده و مرتب تحویل میگیرند،
موقع تسویه حساب نیز به همان صورت اولیه تحویل دهند (داخل اتاق ،تراس ،میز و کمدها تمیز ،مرتب و
خالی از هرگونه وسایل شخصی باشد).
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 دانشجویان باید از ایجاد هرگونه سر و صدا و یا مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنین خوابگاه میشود،
خودداري نمایند .در صورت تکرار آن مسئولین نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد دانشجوي خاطی اقدام خواهند
نمود.
 ورود هرگونه وسیله رفاهی شخصی از قبیل فرش ،یخچال ،تلویزیون ،رایانه و  ...به خوابگاه بایستی با هماهنگی
متصدي و انتظامات خوابگاه پس از ثبت در فرم و دفتر اموال خوابگاه صورت پذیرد .در غیر این صورت
هنگام خروج هرگونه اموال با مشکل مواجه خواهد شد.
تبصره :خروج کلیه اموال اعم از دولتی و شخصی از خوابگاه ممنوع بوده و دانشجویان قبل از خروج اموال شخصی
باید برگه خروج آن را از انتظامات خوابگاه اخذ و پس از تکمیل با هماهنگی متصدي خوابگاه و دریافت
مجوز نسبت به خروج اموال خود اقدام نمایند.
 دانشجو به هیچ وجه اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیري از
خسارت احتمالی ،لازم است مراتب را ضمن اطلاع به متصدي و انتظامات خوابگاه ،در دفتر رسیدگی به
مشکلات مستقر در اتاق انتظامات خوابگاه درج نماید .مسئولیت عدم اعلام نیازمندي به عهده دانشجو بوده و
دانشجو موظف است از دخالت مستقیم در امور فنی خدماتی تأسیسات از قبیل آب ،برق ،تلفن ،سیستمهاي
گرمایشی و سرمایشی و  ...پرهیز نماید .در صورت بروز هر گونه خسارت به هریک از موارد فوق الذکر با
فرد خاطی برابر با آییننامه انضباطی رفتار خواهد شد.
 رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاههایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی
مجاور میباشند ،باید طوري باشد که موجب سلب آسایش و هتک حرمت ساکنین مجاور نشود.
 انداختن هرگونه شیء از پنجره و تراس اتاقها به بیرون و محوطه ساختمان و خوابگاه ممنوع است.
 در صورت خرابی قفل درب اتاق ،لازم است با متصدي خوابگاه هماهنگی شود (تعویض مغزي و دستکاري
قفل اتاق بدون هماهنگی متصدي خوابگاه ممنوع بوده و با متخلفین برابر آییننامه انضباطی برخورد خواهد
شد).
 مسئولین خوابگاهها تنها در حضور ساکنان اتاق یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه (از جمله آتش سوزي و
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 )...میتوانند وارد اتاق دانشجو شوند و در سایر موارد با نظر معاونت دانشجویی و هماهنگی رئیس ادارة امور
خوابگاهها و انتظامات خوابگاه مجاز به ورود و بازرسی اتاق هستند.
 ساکنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگیري از گرفتگی فاضلابها (آشپزخانه ،حمام ،دستشویی و سرویسهاي
بهداشتی) از ریختن آشغال ،پارچه و  ...در آنها خودداري نمایند .در غیر این صورت خسارات وارده بر عهده
فرد یا افراد خاطی بوده و علاوه بر این تکرار آن موجب محرومیت دائمی از سکونت خوابگاهها خواهد شد.
 اسراف و زیاده روي در مصرف آب ،برق و گاز اشکال شرعی دارد .همچنین استفاده از هر نوع وسایلی در
اتاق نظیر کتري برقی ،اتو ،سماور برقی ،پلوپز ،هیتر ،اضافه کردن لامپهاي گازي ،طبخ یا گرم نمودن غذا یا
وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر میاندازد به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوري لوازم مربوطه،
هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارت احتمالی وارده مترتب بر آن همچون :آتش سوزي ،تخریب موکت و
وسایل اتاق و  ...به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.
 دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مانند روشنایی ،سشوار و  ...را خاموش نموده
و از مدار خارج نمایند در صورت عدم رعایت و بروز حادثه مسئولیت کلیه خسارات به عهده دانشجو خواهد
بود.
 دیوارنویسی ،نصب چسب و پوستر به دیوارها ،آویزان کردن لباس به ویژه لباس زیر در معابر و تراس ساختمان
ها ،نامنظم بودن کفش ها در جلوي اتاق و راهروي ورودي ،جابجا کردن صندلیهاي قرائت خانه و انتقال به
داخل اتاق ممنوع میباشد.
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 شرایط ملاقات کنندگان و میهمانان در خوابگاهها
 کلیه دانشجویان میهمان در خوابگاه موظف به رعایت مقررات عمومی خوابگاه میباشند.
 حضور آشنایان و دوستان دانشجو در خوابگاه به عنوان میهمان پس از شناسایی و تکمیل فرم ورود به همراه
میزبان در محل ملاقات مجاز است ،لیکن اقامت شبانه میهمان در خوابگاه ممنوع است.
 دانشجویان در صورت داشتن میهمان حتماً باید در ساعات اداري دانشگاه نسبت به تکمیل فرم درخواست و اخذ
مجوز از ادارة امور خوابگاهها با ارائه مداراك شناسائی معتبر که بیانگر هویت میهمان باشد اقدام نمایند (ساعات
ملاقات دانشجویان به تناسب فصل از طرف اداره خوابگاهها تعیین میشود).
 ورود هرگونه میهمان به محوطه خوابگاه با سپردن اصل شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر به نگهبانی درب
ورودي خوابگاه صورت میگیرد.
تبصره  :1چنانچه محرز شود که میهمانی بطور دائم و مکرر به میزبانی دانشجویان مختلف در خوابگاه بیتوته کرده
است ،کلیه میزبانان دانشجوي متخلف شناسایی و با آنان طبق مقررات رفتار و از ورود میهمان مربوطه
براي همیشه جلوگیري شد.
تبصره  :2چنانچه میزبانی ،میهمان خود را بدون مجوز و تکمیل فرم مخصوص در خوابگاه اسکان نماید ،با دانشجوي
متخلف طبق آییننامه انضباطی رفتار خواهد شد.
تبصره  :3ورود میهمان با پوشش و ظاهر نامناسب به درون محوطه خوابگاه و محل ملاقات ممنوع است.
 ملاقات کنندههاي دانشجویان خواهر بایستی از بستگان محرم وي بوده و ضمن تکمیل کردن فرم مخصوص
ملاقات ،کارت ملی خود را به انضمام شناسنامه به مسئول خوابگاه ارائه نمایند (فتوکپی و سایر کارتهاي
شناسایی جایگزین اصل شناسنامه قابل استناد نمیباشد).
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 تخلفات
 انجام اعمالی که تهدیدي براي آرامش و امنیت خوابگاه باشند .مانند وارد کردن یا نگهداري اسلحه گرم و
سرد یا مواد قابل اشتعال و . ...
 نگهداري ،استعمال و یا استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل قمار ،مواد افیونی و مخدر ،مشروبات
الکلی ،قرص هاي روانگردان ،عکس و نوارهاي مبتذل ،ابزار آلات موسیقی و ایجاد مزاحمت و بیاحترامی
به حقوق دیگران ممنوع است و با متخلفان براساس آیین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
 به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود ،استعمال هرگونه مواد
دخانی در کل دانشگاه ممنوع است (ماده  7آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوبه هیأت دولت مورخ .)1376/07/01
 به منظور حفظ امنیت و آرامش روحی در محیط خوابگاه ،تهیه عکس یا فیلمبرداري از محوطه و محیط
داخلی خوابگاهها بدون مجوز ادارة امور خوابگاهها و هماهنگی با انتظامات ممنوع میباشد.

 مدیریت امور خوابگاهها میتواند موارد عدم رعایت مقررات خوابگاهی را کتباً یا شفاهاً به دانشجو تذکر
دهد و در صورت عدم رعایت ،دانشجوي خاطی را به کمیته انضباطی معرفی کند.
 باتوجه به محدودیت فضاهاي خوابگاهی مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم
صلاحیت وي براي ادامه سکونت ،در هر مقطع زمانی به تشخیص معاون دانشجویی یا مدیر امور دانشجویی
دانشگاه میتواند لغو شود.
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 محدوده اجرای آیین نامه حاضر
 کلیه ساکنین خوابگاهها اعم از دانشجویان ،مسئولین ،کارکنان و پرسنل انتظامات ملزم به رعایت مندرجات
این آیین نامه میباشند .بنابراین چنانچه فردي یا افرادي خلاف آن اقدام نمایند موارد از طریق مراجع
ذیصلاح دانشگاه قابل پیگیري خواهد بود.
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