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 مسئولیت معاونت، تایید و دانشجویان انتخاب و نظر با - خوابگاه نماینده عنوان به –نمابنده دانشجویان  -1
 .دارد عهده بر را مقررات اجرای بر نظارت و خوابگاه داخلی اداره امور هماهنگی

و مشکلات و یا ارائه پیشنهاد به منظور بهبود شرائط خوابگاه صرفا از طریق نماینده  مسائل انتقال -2
خوابگاه به معاونت دانشجویی صورت گرفته و در صورت لزوم بنا به نظر معاونت دانشجویی جلسات 

 هماهنگی با افراد مقیم درخوابگاه برگزار می گردد. 

... با توجه به مقررات با  شستشو ، نظافت ، پخت و پز ، برنامه ریزی و انجام امور داخلی خوابگاه شامل -3
 نماینده دانشجویی انجام شده و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.هماهنگی 

که توسط دانشجو ملاحظه و رعایت آن  –رعایت موارد مندرج در تعهدنامه انضباطی اقامت در خوابگاه  -4
 ن تاکید شده است.آاین آئین نامه بخش هایی از الزامی بوده و در  –تعهد شده است 

جا لباسی ) آویز( ،  -به تعداد افراد   -تخت خواب، تشک، میز ، صندلیوسایل عمومی خوابگاه شامل  -5

سطل زباله و وسایل کتری و قوری ،  جارو برقی ، تلویزیون، جا کفشی،ن ، فتلکمد فلزی ، یخچال ، 
وی دستشویی توسط موسسه تامین شده و سایر وسایل و موارد مورد نیاز باید توسط دانشجویان ستشش

 مقیم و به صورت فردی تهیه شود. 

لازم بوده و دانشجوی مقیم -و پتو ملحفه و رو کش برای تشک ها و متکا  - وسایل انفرادی استفاده از - -6
 شخصا آنرا تهیه و استفاده نماید.  بایستی حتماً

عمومی خوابگاه شامل نظافت سالن / آشپزخانه / دستشویی ها / اتاق ها / نظافت نامه ریزی نظافت بر -7

ساختمان لازم است با هماهنگی نماینده خوابگاه به طور دقیق مشخص و به یخچال / گردگیری وسایل 
بر  خوابگاه و معاونت امور دانشجویی ارائه شود. معاونت امور دانشجویی هر زمان می تواند جهت نظارت 

 کنترل وضعیت از محل بازدید نماید.

پیش بینی لازم در این خصوص مسئولیت نگهداری وسایل فردی و شخصی با فرد بوده و لازم است  -8
 صورت گیرد. 

و یا به صورت  در یک ترمدانشجویان به دو صورت می توانند از خوابگاه استفاده نمایند. به صورت مقیم  -9

 هر حالت برای هر دو گروه الزامی است.  رشب. رعایت مقررات دیک یا چند محدود و 

و با  –که توسط معاونت دانشجویی صادر می شود  –دانشجویان صرفا با داشتن برگه معرفی  -11

 ن استفاده نمایند. آاطلاع نماینده خوابگاه می توانند در خوابگاه حاضر و از 

یر ذقوانین خوابگاه و پرداخت هزینه امکان پصدور برگه استفاده از خوابگاه با امضا مقررات و  -11
 است.

افراد مقیم ) مقیم در یک  مشورت بینهمفکری و افراد با / کمد وسایل / ... تعیین محل خواب  -12
و نهایتا قطعی شدن آن توسط نماینده خوابگاه صورت گرفته و در صورتیکه افراد جدید و یا ترم (
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به خوابگاه معرفی شود با توجه به امکانات و و شب ... ( دانشجویانی که به صورت موقت ) یک شب / د

 در محل تعیین شده توسط نماینده جایشان مشخص می شود.

ورود و خروج از خوابگاه / نحوه حضور / ... تابع مقرراتی است که به اطلاع شما رسیده است.  -13
با برنامه ریزی در موعد  وقرار داده  ان خود را در جریانبرای تردد به داخل شهر حتی الامکان دوست

 مقرر در محل خوابگاه حاضر شوید.

برنامه  رفت و آمد اتوبوس ها می توانید زمانبرای انجام خرید و رفع نیازهای روزمره با توجه به  -14
 نموده و یا خریدهای خود را با بوفه هماهنگ نمایید.ریزی 

مایید. در ت صحیح استفاده نانتظار این است که از وسایل عمومی موجود در خوابگاه  به صور -15
موسسه هزینه های آنرا از فرد و یا افراد مرتبط دریافت می  ،ناشی از بی مبالاتی صورت هر گونه خسارت

 نمایند.

ورود افراد متفرقه به هر عنوان ) دوست ، خانواده ، ...( به خوابگاه ممنوع بوده و فقط در صورت  -16
لیست اسامی  خاص و توجیه معاونت اجازه داده می شود. امور دانشجویی بنا به موردتشخیص معاونت 

افراد مجاز به استفاده از خوابگاه توسط معاونت امور دانشجویی اعلام و یک نسخه آن در محل خوابگاه 

سایر افراد و در برخی موارد مشارکت نگهداری می شود. کنترل این موضوع توسط نماینده خوابگاه و 

 نماینده معاونت در محل خوابگاه انجام می شود.بدون اطلاع قبلی با حضور 

نکات ایمنی به اطلاع شما رسیده و رعایت آن الزامی است. در خصوص استفاده از وسایل برقی   -17

 / گاز / ... رعایت نکات ایمنی تاکید می شود.

در صورت بروز هر گونه مشکل ابتدا با نماینده خوابگاه و در صورت ضرورت و اضطرار با شماره  -18

 نماینده امور دانشجویی تماس بگیرید.  19399819581

هر گونه مزاحمت برای سایر افراد مقیم در خوابگاه ناشی از عدم رعایت مقررات در نوبت اول با  -19
 تذکر و در نوبت دوم، منجر به اخراج فرد از خوابگاه خواهد شد.  

ور دانشجویی و بر مبنای  تسویه حساب فرد در زمان فارغ التحصیلی منوط به تایید معاونت ام -21

 می باشد.انجام پرداخت هزینه های احتمالی ناشی از خسارت به خوابگاه 

الویت استفاده از خوابگاه با دانشجویانی است که برای یک ترم از خوابگاه استفاده می نمایند.  -21

در صورت وجود امکانات و با نظر معاونت امور دانشجویان، امکان استفاده برای سایر دانشجویان به 
 صورت محدود فراهم خواهد شد.  

ر از خانواده و مشترک با دوستان خود در محیط امیدوار است که از فرصت فراهم شده برای یک زندگی دو

 فراهم کنید. خود خوابگاه استفاده نموده و تجربه گرانبهایی برای آینده 

 


