
  
                       ها دانشکده خوابگاههاي دانشجویی مجردي انضباطی -نحوه اداره و مقررات عمومی آیین نامه 

  تربیت بدنیو کشاورزي / آموزشکده هاي فنی و حرفه اي  / 
  
    هاي دانشجویی خوابگاه  نحوه اداره: اول فصل   

  مقررات عمومی: فصل دوم  
  

  : فصل اول
  نحوه اداره خوابگاه هاي دانشجویی 

اداره امور خوابگاه هاي دانشجویی و مسئولیت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماکن، تأسیسات، بهداشت و  -1ماده 
  .آموزشکده است /کده، فرهنگی دانشبه عهده معاونت دانشجویی  وابگاهکلیه امور مرتبط با خ

تحصیلی گزارشی از وضعیت مرکز موظف است هر نیمسال ، فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی :1تبصره
  .نماید سالار دانشگاه امور دانشجویی اداره کلهاي دانشجویی را در ابعاد مختلف تهیه و به  خوابگاه

ارایه خدمات  برايجهت به کارگیري مشاوران مجرب به پیگیري و برنامه ریزي  ملزم  آموزشکده /مسئوالن دانشکده - 2ماده 
هاي  ر رشتهترجیحاً د( تحصیالت دانشگاهی افراد متعهد و داراي ي گیربه کاراي در خوابگاه و همچنین  مشاوره

هاي دانشجویی که حتی االمکان زندگی در خوابگاه، تربیتی و مددکار اجتماعی علوم رفتاري، اجتماعی، روانشناسی
  .می باشند خوابگاه هاي دانشجویی تصدي عناوین سرپرست براي ) را تجربه کرده باشند 

قبل از به کارگیري ... ، نگهبان ، خدمه و سرپرست شیفت: حراست جهت کلیه کارکنان خوابگاه، شامل  استعالم از - 3ماده 
  .مد نظر قرار گیردالمقدور شرط تأهل  در خوابگاه الزامی بوده و حتی

یا سال   و در پایان هر نیمسال بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحویل داده شود اتاق و اثاثیه در -4ماده 
اموال تحویلی به عهده  يمسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر. ودشتحصیلی مطابق صورتجلسه تحویل گرفته 

  .شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود
 خوابگاهخسارت ایجاد شده به اموال تحویلی در پایان هر نیمسال یا سال تحصیلی توسط سرپرست : 2تبصره 

، فرهنگی به حسابی که مدیریت مالی دانشگاه تعیین نموده واریز و وجوه دانشجویی محاسبه و پس از تأیید معاون 
  .هزینه گردد مربوطهخوابگاه هاي  بهسازي باید در دریافتی 
  .باشدزمانی انجام می گیرد که خسارت وارده توسط دانشجو پرداخت شده تمدید کارت سکونت دانشجو  :3تبصره 
  .تأمین وسایل شخصی شامل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو می باشد: 4تبصره 

تا  نباید وجه کاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هیچ  تا پایان نوبت ندسرپرستان شیفت خوابگاه ها موظف -5ماده   
  .مسئول شیفت بعدي محل کار خود را ترك نمایند حضور

 داري در با حفظ امانتتفاده در مواقع ضروري ، کلید یدك کلیه اتاق ها و اماکن عمومی خوابگاه جهت اس الزم است- 6ماده    
  .سرپرست خوابگاه قرار گیرد اتاق

د به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان نتوان می ها آموزشکده/ دانشکده ها - 7ماده    
هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و صنفی در قالب کار  ها و طرح راي اجرا و انجام برنامهساکن خوابگاه ها ، ب

  .دندانشجویی استفاده نمای



می باشد ، در هر نیمسال تحصیلی توسط سرپرستی خوابگاه  زیر شناسنامه اتاق که مشتمل برموارد الزم است  -8ماده     
  :شود نگهداري   تهیه و در دفتر خوابگاه

، اموال تحویل )شماره دانشجویی،رشته، مقطع و دورهشامل  (، اطالعات دانشجوییاي دانشجو شناسنامهمشخصات 
منزل دانشجو ولی یا سرپرست یا   مشخصات و نشانی(هاي تأیید شده   گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی

ت قانونی دانشجو به که توسط ولی یا سرپرسمحل تحصیل یا در شهرهاي مجاور خویشاوندان دانشجو در شهر
  ).نام اعالم گردیده صورت ثبت محضري در هنگام ثبت

شناسنامه خوابگاه که مشتمل بر اطالعات فنی مربوط به ساختمان، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال  -9ماده 
تحصیلی توسط  تحصیلی، اموال، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه می باشد، در هر نیمسال

  .شود نگهداري حفظ و سرپرستی خوابگاه ها تهیه و در دفتر خوابگاه 
معاونت دانشجویی موظف است  شرح وظایف کارکنان خوابگاه و تابلوي راهنماي ساختمان را براي هر  : 9-1

  .خوابگاه تهیه و در محل مناسبی جهت اطالع دانشجویان نصب نماید
سرپرست نصب هرگونه اطالعیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز معاونت دانشجویی امکان پذیر بوده و  :9-2

  .  ملزم به جمع آوري کلیه اطالعیه هاي فاقد مجوز می باشد
 عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاه ها و  بوفه هاي مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاً ممنوع می باشد و الزم - 10ماده 

  .به ممنوعیت آن اشاره گردد  اکنمااست در قرارداد اجاره این 
به نحو مقتضی به اطالع دانشجویان رسانده مرکز  نامه از طریق معاونت امور دانشجویی مفاد این آیینالزم است  -11ماده 

  .شود



  فصل دوم
  مقررات عمومی 

  . صدور کارت عکس دار سکونت در خوابگاه هاي دانشجویی الزامی است -12ماده 
   

  .دار سکونت در خوابگاه براي دانشجویان خوابگاهی ضروري می باشد  همراه داشتن کارت عکس- 13ماده 

سال به شرح ذیل ماهه اول و دوم  6زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در  -14ماده 
تواند  میمرکز البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها، معاونت دانشجویی . باشد می

  .زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد
 پسران دختران

 سال ماهه دوم 6 سال ماهه اول 6 سال ماهه دوم 6 سال ماهه اول 6
 خروج ورود خروج ورود خروج ورود خروج ورود
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 مغرب
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غیاب موجود در آن دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سیستم حضور و :1-14
  .خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نماید

ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت، اردوها و فعالیتهاي آموزشی ـ : 2-14
تحقیقاتی، موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر 

  .و ارایه مدارك بالمانع خواهد بود مخصوص خوابگاه
الزم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن ، با ذکر علت و : 3-14

و سرپرست شیفت موظف است در پایان هر نوبت کاري کلیه  همقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شد
  .موارد را به اطالع معاونت دانشجویی برساند

از  غیرموجه غیبتدر صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و  :4-14
به ادامه سکونت یا لغو  ، معاونت دانشجویی ضمن اطالع به خانواده دانشجو مطابق مقررات نسبتخوابگاه

  .گیري خواهد نمود سکونت دانشجو در خوابگاه تصمیم
، مجوز هر ترمطول موجه دانشجو در خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در درصورت عدم حضور غیر:  5-14

تحصیلی  سکونت وي در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل نیمسال
  .خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي دانشجو محاسبه خواهد شدمندي از  بهره

نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج،  سرپرست شیفت خوابگاه به منظور حفظ الزم است :14- 6
حضور و غیاب  در اتاق به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعایت احترام ضمن رؤیت دانشجویان

، از بررسی و درصورت لزوم پیگیري از خانواده دانشجو در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس ه ونمود
  .به مقامات مافوق گزارش نمایدساعت  24حد اکثر ظرف 

به شرطی (درجه یک توانند بعضی شبها فقط در منزل خویشاوندان دانشجویان ساکن در خوابگاه می در صورتیکه -15ماده    
ساکن در شهر محل تحصیل و  )که لیست آنان موقع تکمیل فرمهاي مربوطه توسط اولیاء دانشجو درج شده باشد



ها با دانشجو در  الزم است قبالً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن. یا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمایند
  .نی دانشجو رسیده باشدفرم خویشاوندان قید شده و به تأیید ولی قانو

امضاي ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه باید ثبت محضري : 5تبصره
  .شده باشد

برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل و در صورت  :1-15
دانشجو تحویل و مراتب به معاونت دانشجویی و خانواده دانشجو  صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به

  .گردد اعالم می
مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو باید قبالً تعیین شده و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و  :2-15

یید بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شیفت خوابگاه اعالم نماید و برگه مرخصی را که به تأ
به سرپرست  باشد رسیده) مراجعه به منزل خویشاوندان(یا خویشاوند ) مراجعه به منزل پدري(ولی 

در غیر اینصورت الزم است سرپرست شیفت مراتب را کتباً به معاونت . شیفت خوابگاه تحویل نماید
  .اعالم نماید دانشجویی

دانشجو را در منزل خویشاوند استعالم و در صورت تواند از طریق تماس تلفنی حضور  سرپرست خوابگاه می:3-15
  .، حضور دانشجو را بررسی نمایدمسئوالن ذیربط با مراجعه به محل لزوم پس از هماهنگی با

  

  .دانشجویان انصرافی، اخراجی، و یا فارغ التحصیل حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را ندارند -16ماده 
، عرف و هنجارهاي اجتماعی براي تمامی مناسب بر مبناي موازین اسالمی ، رعایت پوشششجوبا توجه به شأن دان - 17ماده 

قوانین و   باید در محدوده نماید  دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می
  .باشد  مقررات جاري کشور و بخشنامه ها و آئین نامه هاي مصوب

که مغایر با آداب اسالمی، ...) تنگ، کوتاه، زیرپیراهن و (نامناسب و نامتعارف   ظاهر شدن با لباس :6تبصره
ها ممنوع بوده و از ورود و  باشد به طورکلی در فضاهاي عمومی خوابگاه دانشجویی و عرف جامعه می ونشئ

  .نامناسب جلوگیري به عمل خواهد آمدخروج افراد بد حجاب و با پوشش 
  .هرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است -18ماده 

، تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز یا تعویض قفل در اتاق  هرگونه تغییر: 7تبصره             
  .از اداره امور خوابگاه ها یاسرپرست خوابگاه ممنوع است 

و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب ... ، ویدئو وVCDاستفاده از وسایلی نظیر  - 19ماده 
  .باشد پذیر می مجوز از طرف معاونت دانشجویی امکان

آموزشکده و بر دانشکده  و  نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاهها با توجه به شرایط و امکانات هر:8تبصره             
هماهنگی و نظارت بر اجراي صحیح این سیاست . اساس سیاستهاي شوراي فرهنگی آن دانشگاه تعیین می گردد 

  .ها به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی و واحد هاي تابعه آن می باشد
ر و صدا، درگیري، بلند از قبیل ایجاد س( شود   ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه - 20ماده 

  . باشد ممنوع می...) نواختن موسیقی و  نمودن بیش از حد صداي رادیو ، تلویزیون و



رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور  -21ماده 
  .ان خوابگاه نشودباشند ، باید طوري باشد که موجب سلب آسایش همسایگ می

در خوابگاه هاي دانشجویی، اعم از کارکنان و دانشجویان مجاز به فیلمبرداري و  هیچ یک از افراد شاغل و حاضر -22ده ما
  .رضایت دانشجویان نمی باشد تصویر برداري بدون اجازه و

درخوابگاه هاي دانشجویی عالوه بر پیگرد ... با هرگونه سوء استفاده از فناوري تلفن همراه ، دوربین و : 9تبصره             
  .قانونی برابر مقررات شوراي انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد

  .اسراف و زیاده روي در مصرف آب ، برق و گاز اشکال شرعی دارد -23ماده 
هاي گازي یا  کتري برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن المپ: هر نوع استفاده از وسایلی نظیر -24ماده 

اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و عالوه بر  وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می
سوزي، تخریب  آتش: ضافی وکلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچونآوري لوازم مربوطه ، هزینه برق مصرفی ا جمع

  . به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود... موکت و 
دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و  :10تبصره 

  .ایندسرمایش اتاق خود را خاموش نم
به ) خصوصا یخچال(رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود درآن:11 تبصره

  .ن اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده سرپرست می باشدآعهده دانشجویان ساکن 
ورت بروز مشکل به منظور پیشگیري از خسارت دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در ص - 25ماده 

مسئولیت عدم اعالم . اعالم نماید  احتمالی الزم است مراتب را به صورت کتبی و شفاهی به  مسئول خوابگاه
ها یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان  نیازمندي
  . باشد اتاق می

گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول  سرپرستی خوابگاه هیچ -26ماده 
  .باشد حفظ اموال شخصی خود می

نماید تا برابر  در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست شیفت خوابگاه کتباً گزارش  :12 تبصره
  .دضوابط به موضوع رسیدگی شو

استعمال دخانیات و نگهداري وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه  - 27ماده 
  . ممنوع است

هاي غیرمجاز،  اسلحه CDنگهداري ،توزیع،خرید و فروش و استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و  -28ماده 
گردان، به طور کلی ممنوع است  روان و داروهاي توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و موادسرد و گرم، 

  .هاي صادره از سوي شوراي انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد نامه و دستورالعمل و با متخلفین بر اساس آیین
  .می باشد استفاده از ابزار آالت موسیقی در خوابگاه ها ممنوع  - 29ماده 
سرپرست خوابگاه ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور مسئول صورت لزوم و گزارش موارد مشکوك در -30ماده 

مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد ، ساك ، کیف ، چمدان و لوازم موجود آموزشکده ، /حراست دانشکده
  .شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند

یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظی یا  نامه و مقررات رفتار نماید ، هیچ ه دانشجویی برخالف آیینچنانک - 31ماده 
  .فیزیکی با وي نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئوالن مربوطه گزارش نمایند



ضمن انعکاس به شوراي انضباطی منجر به محرومیت  دانشجویان هر گونه درگیري فیزیکی و لفظی :13تبصره 
  .خواهد شد  مقصر یا مقصرین از خوابگاه

مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وي براي ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی  - 32ماده 
  .است مرکزضباطی تواند لغو گردد، تشخیص عدم صالحیت بر عهده معاونت دانشجویی و شوراي ان می

نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشارکت دانشجویان در  شوراي صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین -33ماده 
رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و  امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت

  .نماید اختیارات مصوب، فعالیت می
  .باشند شوراهاي صنفی مجاز به انجام فعالیتهاي فرهنگی ، علمی و سیاسی در محیط خوابگاه نمی :14 بصرهت

در خوابگاه هاي دانشجویی ... ورود و اقامت افراد غیردانشجو تحت عنوان میهمان ، معلم یا شاگرد خصوصی و  -34ماده 
  .باشد ممنوع می

فقط با رضایت هم اتاقی هاي میزبان و دریافت مجوز کتبی از  اقامت دانشجوي غیر ساکن در خوابگاه :1-34
  .معاونت دانشجویی به صورت محدود مجاز است

آموزشکده در ارتباط با /در صورت وجود ضرورت و امکانات معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده :2-34
  .گیري خواهد نمود یممدت بستگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصم  حضور کوتاه

  :شرایط مالقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران  - 35ماده 
  .باشد شده تردد در خوابگاه می ساعت مالقات حداکثر تا پایان زمان تعیین  :1-35
دار معتبر و  کارت شناسایی عکسکننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و  مالقات دخترانه در خوابگا :2-35

شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه نماید و فرم مخصوص مالقات و یا دفتر مربوطه را یا
کننده مرد را قبل از اعالم  تکمیل و امضاء نماید ، سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مشخصات مالقات

تطبیق و در ) که قبالً در فرم مخصوص قید شده است(به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو 
  .صورت مغایرت از مالقات جلوگیري و مراتب را به معاونت دانشجویی گزارش نماید

کنندگان درابتداي ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیاي دانشجو رسیده و در  فرم مربوط به مالقات(           
  .)دفتر خوابگاه نگهداري شود

، همسر دانشجوي متأهل هنگام مالقات ، شناسنامه خود را به سرپرست در خوابگاه دختران الزم است  :3-35
مطابق مفاد ماده و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است کارت شناسایی کافی نیست  د،ه نمایئشیفت خوابگاه ارا

  . این آیین نامه مراحل اجازه مالقات را رعایت نماید 2- 32
منظور تعیین شده و در ساعات اعالم شده قابل انجام  مالقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین :4-35

  .خواهد بود 
  .گردد ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط اداره خوابگاه ها تعیین و اعالم می -36ماده 
نامه  کلیه ساکنین خوابگاه ها اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین - 37ماده 

دانشکده یا باشند و چنانچه فرد یا افرادي خالف آن اقدامی نمایند موارد خالف در مراجع ذیصالح قانونی  می
  .قابل پیگرد خواهد بود آموزشکده

دانشجویان ساکن در خوابگاهها الزامی است و چنانچه تمامی براي ،ها  د مندرج در آیین نامه خوابگاهرعایت موار -38ماده 
 صشخص یا اشخا اسامی ها توجه ننمایند موارد خالف و فرد یا افرادي به هر دلیلی به تذکرات سرپرستان خوابگاه



طبق مقررات به کمیته انضباطی  دانشجویی گزارش شده تامعاونت متخلف از سوي سرپرستان خوابگاهها به 
  .منعکس گردد

  .ارسال می گردد متعاقبا  و آیین نامه مقررات خوابگاه   اداره فرم هاي مربوط به  -39ماده 
   
 

  
  


