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:شرايط تخصيص و استفاده از خوابگاه) الف

.در طول سنوات تحصيلي مجاز استروزانهدانشگاه صرفاً ملزم به واگذاري خوابگاه به دانشجويان -1

.به دانشجويان دوره شبانه ندارد، اما در صورت وجود مازاد ظرفيت، اقدام به واگذاري خوابگاه بر طبق ضوابط خواهد نمودخوابگاه واگذاري به الزاميدانشگاه -2

.قرار دارندو در محل دانشگاهچهارنفرهمستقلهايسوئيتصورتبهها هخوابگا-3

متاهلي مسكنوديعهوامدريافتجهتتوانندمي،اندنموده كه شخصا اقدام به اجاره منزل متأهلدانشجويان. باشدنميمتأهليخوابگاهدارايدانشگاه-4

.نماينداقدامدانشجويانرفاهصندوق

. مي باشدتقويم دانشگاهي يك نيمسال تحصيلي اسكان در خوابگاه هاي دانشجوئي طبق دوره-5

.كه وام مسكن يا وديعه مسكن صندوق رفاه را دريافت نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمي باشددانشجوياني -6

نيمسال 8نيمسال و مقطع دكتري 4ناسي ارشدمقطع كارش(درطول سنوات تحصيلي مجازحداكثر،واجد شرايط حضور در خوابگاه باشدبراي دانشجويي كه -7

.امكان اسكان در خوابگاه وجود دارد) تحصيلي

. دور دانشجويي مراجعه نمايبه اداره امدرخواست خود جهت ارائه در صورتي كه دانشجو تمايل به حضور در خوابگاه داشته باشد، مي بايست در سنوات مجاز، -8

.هيچگونه تعهدي در قبال اسكان نخواهد داشتدر غير اين صورت دانشگاه 

.مي گرددهزينه خوابگاه براي آنها محاسبهتا زماني كه دانشجويان ساكن خوابگاه نسبت به تحويل خوابگاه به اداره امور دانشجويي اقدام ننمايند، -9

.همراه داشتن كارت سكونت در خوابگاه الزامي است-10

.نمايدبه خوابگاه خودداري ازآوردن وسايل اضافيهمراه داشته باشد وليو وسايل شخصي بالشپتو، ملحفه، الزم است دانشجو-11

.و دعوت از ميهمان را نداردخارج و جابجا نمودن وسايل خوابگاه جابجايي اتاق،اجازه دانشجو بدون مجوز مسئول خوابگاه -12

.استفاده از وسايل سمعي و بصري ورايانه در صورت رضايت ساكنين اتاق و عدم تجاوز به حقوق ديگران ورعايت موازين قانوني بالمانع است-13

با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت دريافت نموده اند برعهده امور دانشجويي مي باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند نفرات هر اتاقتعيين -14

.مخالفت نمايند

.در كليه فضاهاي دانشگاه از جمله خوابگاه اكيدا ممنوع مي باشداستعمال دخانيات-15

. ، دانشجو بايد فوراً مراتب را به اطالع مسئول خوابگاه رسانده تا پس از بررسي نسبت به رفع آن اقدام گردددر صورت بروز هر گونه مشكل در خوابگاه-16

.در صورت بروز هر گونه تخلف انضباطي از جانب دانشجو و اثبات آن، دانشگاه مجاز به تسويه حساب و اخراج دانشجو از خوابگاه مي باشد-17

. فرهنگي دانشگاه باشد-د با رعايت موازين اسالمي و متناسب با محيط علميباييان در خوابگاه ها و محوطه آندانشجوپوشش-18



.نظافت اتاق برعهده دانشجوونظافت فضاهاي عمومي خوابگاه برعهده دانشگاه مي باشد.دانشجو موظف به رعايت بهداشت و نظافت خوابگاه مي باشد-19

مي توانيد از جدول به منظور اطالع از ساعت تقريبي. دانشجويي درهر نيمسال اعالم مي گرددساعت ورود و خروج مجاز خوابگاه از طرف حوزه معاونت -20

.زير استفاده نماييد

خواهرانبرادران

شش ماهه دومشش ماهه اولشش ماهه دومشش ماهه اول

خروجورودخروجورودخروجورودخروجورود

ساعت بعد از اذان صبح2ساعت بعد از اذان مغرب2ساعت بعد از اذان صبح2ساعت بعد از اذان مغرب1ساعت بعد از اذان صبح2ساعت بعد از اذان مغرب3اذان صبحساعت بعد از 2ساعت بعد از اذان مغرب2

.دانشجوموظف است زمان ورود و خروج خود را ثبت نمايد-21

.علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت گرددالزم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجو باذكر -22

اطالع خانواده دانشجو رسانده مي شود و بهيين شده و غيبت غير موجه، موارد در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاهها مبني بر عدم رعايت ساعات تع-23

.مي گرددخوابگاه به صورت كامل محاسبهشد و هزينهلغو سكونت دانشجو در خوابگاه تصميم گيري خواهدمطابق مقررات نسبت به ادامه و يا

، مجوز سكونت وي در آن نيمسال لغو خواهد شد و هزينه خوابگاه نيمسالدر صورت عدم حضور غير موجه دانشجو در اتاق به مدت دو هفته متوالي در هر-24

.به صورت كامل اخذ مي گردد

غياب وضمن رويت دانشجويان حضور،ن زمان تعيين شده ورود وخروج، به تمام اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترامدر پاياسرپرست شيفت خوابگاه -25

.نمايدمي ، به مقامات مافوق گزارش)و در صورت لزوم پيگيري از خانواده دانشجو(را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را پس از بررسي آنها

:تعهدات) ب

.سوئيت بصورت نظافت شده تحويل دانشجو مي گردد و به صورت نظافت شده از دانشجو تحويل گرفته خواهد شد-1

.اخذ مي گرددهزينه نظافت از كليه افراد ساكن در سوئيتئيت از دانشجويان، هنگام تحويل سو،در صورت عدم رعايت نظافت-2

.دانشجو، برعهده دانشجو مي باشدايل و امكانات خوابگاه و همچنين وسايل شخصيحفظ و نگهداري وس-3

به صورت نظافت شده، تخليه و تحويل خوابگاه...انجام تعميرات الزم، سمپاشي وپس از اتمام ترم هاي تحصيلي و در ايام تعطيالت نوروز و تابستان، جهت -4

.الزامي است

و پرداخت هزينه نظافت در صورت كثيف بودن ثبت نام در نيمسال تحصيلي جديد يا تسويه حساب تحصيلي دانشجو منوط به جبران خسارات وارده احتمالي-5

.استتسوئي

ــب  ــماره دانشــجويي  ................ .........................................اينجان ــه ش ــي .......... ...............................ب ــماره مل ــاس  ..... ...........................................و ش ــماره تم ــته  .......... ......................وش دانشــجوي رش

بااطالع و پذيرش موارد فوق متعهد مي گردم تمامي قوانين و مقررات اقامـت در خوابگاههـاي دانشـگاه را رعايـت     ،دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته.................... ...........................

.مي تواند مجوز استفاده از خوابگاه اينجانب را لغو نمايددر غير اين صورت دانشگاه . نمايم

امضاء

تاريخ



بسمه تعالي

فرم تحويل و تخليه اتاق

:شماره دانشجويي :نام خانوادگي :نام)مشخصات نماينده اتاق
:تاريخ تنظيم :شماره اتاق :نام خوابگاه)مشخصات اتاق

توضيحات هنگام تخليه هنگام تحويل تعداد شماره اموال مشخصات رديف
ناقص سالم  ناقص سالم 

هود 1
)بدنه-دستگيره–قفل (درب اتاق  2

جا كفشي 3
روشويي و شير آالت  4
آينه 5
جا مايع صابون 6
جا ظرفي 7
ماشين لباسشويي 8
تختخواب 9
تشك 10
ميز مطالعه 11
صندلي 12
كمد فلزي 13
كمد ديواري 14
اجاق گاز 15
كليد و پريز برق 16

)المپ(روشنايي  17
يخچال 18
چوب لباسي 19
رادياتور شوفاژ 20
شيشه و پنجره 21
پرده  22
سطل زباله  23
فرش 24
نظافت اتاق 25
كابينت 26
شير آالت و دوش حمام 27
ظرفشويي و شيرآالت آشپزخانه 28

.هرگونه نقل و انتقال اموال اتاق مي بايست در اين فرم اعمال گردد•

.مي باشديتئسوو در صورت مشخص نبودن خاطي، به عهده كليه اعضاي فرد خاطي جبران خسارت احتمالي به اموال خوابگاه به عهده •

:امضاء نماينده اتاق به هنگام تحويل : امضاء سرپرست خوابگاه به هنگام تحويل

:امضاء نماينده اتاق به هنگام تخليه :امضاء سرپرست خوابگاه به هنگام تخليه

.توضيحات الزم را پشت برگه مرقوم فرماييد-

:نام و نام خانوادگي سرپرست خوابگاه


