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 مقدمه :

ه استناد ب توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در خصوص کاهش تصدي گري دولت و ششمدر راستاي تحقق برنامه 

دستورالعمل  و 1383مرداد  18، تحقيقات و فناوري مصوب ماده هفت قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم

شوراي نظارت و  آئين نامۀ داخلي 1394مصوب تير ماه  خوابگاههاي دانشجويي غير دولتي ۀاجرايي تاسيس و ادار

 .گرددمي تدوين ارزيابي خوابگاه هاي دانشجويي غير دولتي استان خراسان شمالي

 

 :تعريف 1ماده 

 

حداقل تعداد  دار خريداري، احداث يا اجاره شده است کهخوابگاه غيردولتي: مکاني است که توسط خوابگاه -1-1

ر دنفر دانشجو بر اساس ضوابط و شرايط تعيين شده در اين دستور العمل تمام يا قسمتي از اوقات خود را  80

 مي گذراند .آن 

 دانشگاه منتخب استان: دانشگاهي که از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دانشگاه منتخب استان -1-2

 معرفي شده است. خراسان شمالي

 ناظر انتخاب و معرفي مي شود. دانشگاه دانشگاهي که توسط شوراي نظارت و ارزيابي به عنواندانشگاه ناظر:  -1-3

ها، مراکز و   معاونين دانشجويي دانشگاهغير دولتي متشکل از  نظارت و ارزيابي خوابگاه هايشورا : شوراي  -1-4

ان، است اي مراکز آموزش عالي غير دولتيروس آزاد اسالمي، پيام نور و علمي و کاربري،،استان مجتمع هاي آموزش عالي

و همچنين تمامي مديران حراست  يک نفر به نمايندگي از دانشگاه منتخب استاننماينده صندوق رفاه دانشجويان و 

 دستور العمل اجرايي تاسيس و اداره خوابگاههاي دانشجويي غير دولتيبا توجه به  مراکز آموزش عالي فوق مي باشد.

ئوليت دارند با مسخوابگاه هاي دانشجويي غير دولتي نياز به شوراي نظارت در ديگر شهرهاي استان که  ،در صورت نياز

 معاون دانشجويي دانشگاه منتخب آن شهر و تحت نظارت شوراي استاني تشکيل خواهد شد.

 خب استان مي باشد.ت: رياست شورا بر عهده معاونت دانشجويي دانشگاه من 1تبصره

 د.انتخاب مي گرد اعضاي شوراشورا توسط اعضاي شورا و از بين  : دبير 2تبصره

 .ورا انتخاب مي گردد: نماينده دانشگاه منتخب توسط رئيس ش 3تبصره

 نشگاهداو طبق صالحديد رئيس شورا، از بين معاونان دانشجويي  استان : با توجه به تعدد مراکز آموزش عالي 4تبصره

مديران حراست  همچنين ، روساي مراکز آموزش عالي غير دولتي استان واستان عاليمجتمع هاي آموزش ها، مراکز و 

مراکزي که با موضوع خوابگاه هاي غير دولتي در ارتباط هستند به جلسات شورا  ً  ، صرفامراکز آموزش عالي فوق

 دعوت مي شوند.

 ، تحقيقات و فناوري صندوق رفاه دانشجويان وزارت علومصندوق :  -1-5

 ج.ا.اناجا : نيروي انتظامي  -1-6

 دستور العمل : دستور العمل اجرايي تاسيس و اداره خوابگاههاي دانشجويي غير دولتي -1-7
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 :  2ماده 

 ۀمي توانند نسبت به تاسيس و ادار ( 3) ماده  حقيقي و حقوقي واجد شرايط مندرج در اين دستور العمل متقاضيان

 خوابگاه اقدام کنند .

 : شرايط متقاضيان  3ماده 

 اشخاص حقيقي  -1-3

 عدم سوء پيشينه کيفري  -1-1-3

 عدم اعتياد به مواد مخدر  -2-1-3

 تائيد صالحيت فردي از سوي ناجا -3-1-3

 به تشخيص شورا داشتن صالحيت مديريتي، حسن شهرت و توان مالي -4-1-3

 اشخاص حقوقي  -2-3

 ثبت شرکت از اداره ثبت شرکتها و ساير مدارک الزم  -1-2-3

 عدم سوء پيشينه کيفري اعضاء هيئت مديره و مدير عامل  -2-2-3

 عدم اعتياد به مواد مخدر )مدير عامل (  -3-2-3

 تائيد صالحيت فردي مدير عامل از سوي ناجا -4-2-3

 با مديريت خوابگاه به تشخيص شوراداشتن صالحيت و مرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت  -5-2-3

.....  و ، نيروي تاسيسات، مستخدمنگهبانسرپرست، شامل کليه متصديان و کارکنان اعم از  3ماده  2و1تبصره : موارد 

 نيز مي باشد .

 

 : شرايط مکان  4ماده 

براي الزامي است.  ،قدمت دارد سال 18کمتر از  سنامۀ ساختمان براي ساختمان هايي کهارائه پروانه يا شنا -1-4

تائيديه سازمان نظام مهندسي  پروانه يا شناسنامه ساختمان، عالوه بر ،سال ساخت 18ساختمان هاي باالي 

 الزامي است. از حيث تاسيسات و استحکام بنا و يا کارشناسان رسمي دادگستري ساختمان

شجويان جهت اسکان دانبخصوص در  ده استبر خالف آن چيزي که در پروانه ساختمان آم تبصره: تغيير شکل ساختمان 

 به هيچ وجه مجاز نمي باشد. -1و  ) پيلوت يا پارکينگ( در طبقات همکف

 از حيث ترافيکي و انتظامي از سوي ناجا مکانتائيديه  -2-4

 تائيديه مکان از حيث ايمني وسايل گازسوز از اداره گاز -3-4

 خطرات آتش سوزي از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداريتائيديه مکان از حيث ايمني در مقابل  -4-4

 شهرستان و مرکز بهداشت دانشگاه منتخب کز بهداشتائيديه مکان از حيث بهداشت از مرت -5-4

 : مراحل صدور مجوز 5ماده 

 ه درخواست کتبي به دبيرخانه شوراارائ -1-5
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و  مورد نظر مکان هاي بخش ها مختلف ازو بازديد نيازاخذ کليه مدارک مورد ، بررسي درخواست متقاضي -2-5

 اره دوشم در پيوست غيردولتي دانشجويي خوابگاه تاسيس مجوز صدور مراحل ليست چک فرم) دريافت مدارک الزم

 اين آئين نامه  آمده است (

  به آن اشاره شد. 4هايي که در ماده ارائه تائيديه  -3-5

 صالحيت عمومي از ناجا  يهاخذ تائيد -4-5

 يت ضوابط و مفاد اين دستور العملالزم براي رعا محضري ارائه تعهد -5-5

 مربوطه. تضامن مالي اخذ -6-5

 صدور مجوز فعاليت يکساله از سوي شورا -7-5

طبق فرمت ) و مهر  نرخنامه ،به خوابگاه دار اجازه داده مي شود نسبت به تهيه تابلو : پس از صدور مجوز، 1تبصره 

 مشخص(  اقدام کند.

مسئول خوابگاه بايد تمامي دانشجويان ساکن را تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني مديران خوابگاه هاي :  2تبصره 

، هزينه هاي پزشکي به صورت کامل و در موارد نقص عضو و بروز هرگونه حادثه ايدانشجويي درآورد تا در صورت 

هرگونه قصور در اين خصوص و عدم جبران خسارت وارده  راث دريافت شود.ز طرف دانشجو و وفوت، ديه کامل ا

 متوجه شخص خوابگاه دار مي باشد.از طرف شرکت بيمه گذار 

 .مراحل انجام کار بايستي به ترتيب اولويت فوق انجام شود : 3تبصره 

 تابع شرايط فوق مي باشند . وزو يا تمديد مج خوابگاه داران فعال نيز براي راه اندازي واحدهاي بعدي:  4تبصره 

 : هر خوابگاه واحد مستقلي است و نمي تواند شعبه داشته باشد . 5تبصره 

 تمديد مجوز فعاليت پس از بررسي عملکرد دوره گذشته صورت مي پذيرد. : 6تبصره 

 مي شود.: نام پيشنهادي توسط متقاضي در صورتي که مورد تائيد شورا باشد در مجوز صادره قيد  7تبصره 

: کليه کارهاي مربوط به صدور مجوز براي سال تحصيلي مورد نظر فقط در خرداد ماه سال تحصيلي قبل از آن  8تبصره 

 انجام مي شود.

پس از صدور مجوز، خوابگاه دار مکلف است فقط با دريافت معرفي نامه نسبت به ثبت نام و پذيرش :  9تبصره 

 دانشجويان اقدام کند.

 

 :کارکنان  6ماده 

 :به شرح ذيل مي باشد خوابگاهکارکنان مورد نياز 

 مدير خوابگاه )حداقل مدرک کارشناسي و يا دو سال سابقه کاري مرتبط ( -1-6

 ديپلم ()حداقل مدرک به تعداد کافي  ، نيروي خدماتي و نيروي تاسيسات نگهبان -2-6

  سرپرست -3-6

 سرپرست مرد در خوابگاههاي خواهران و بالعکس ممنوع است .: استفاده از مستخدم و 1تبصره 



5 

 

: پرداخت حقوق به پرسنل خوابگاه ها بايد بر اساس قانون کار بوده و مسئوليت هاي مربوط به عقد قرارداد با  2تبصره 

دير عهده مبر  و کليه امور مرتبط با ادارۀ تامين اجتماعي پرسنل، پرداخت حقوق، مزايا و حق بيمه پرسنل خوابگاه

 خوابگاه مي باشد.

 

 سرانه فضا:  7ماده 

فضا حداقل سرانه فضاي الزم براي هر دانشجو با توجه به درجه خوابگاه مشخص خواهد شد و در هر صورت اين 

 .کمتر باشد  برای هر نفرمتر مربع  و نيم نبايد از سه

 تبصره : اسکان بيش از هشت نفر در يک اتاق ممنوع است .

 

 ميزان اجاره بهای دريافتی: تعيين درجه و ميزان  8ماده 

 درجه و ميزان اجاره بهاي دريافتي از هر دانشجو ،ها اتاق و ظرفيت امکانات موجود ،سرانهموقعيت جغرافيايي، بر اساس 

 انجام مي شود: سطح 2درجه و هر درجه  3درجه بندي خوابگاه ها بر مبناي  مي گردد.تعيين  توسط شورا

 

  1الف: درجه 

 خوبسطح  -1

 متوسطسطح  -2

 

 2درجه ب: 

 خوبسطح  -1

 سطح متوسط -2

 

 3ج: درجه 

 خوبسطح  -1

 سطح متوسط -2

 

ر دساختمان خوابگاه در داخل را  ) طبق فرمت مشخص ( تبصره: مدير خوابگاه بايد نرخنامه مصوب از سوي شورا

 قرار دهد. ، والدين و مراجعه کنندگانمعرض ديد دانشجويان

 نمايد.: مدير خوابگاه موظف است در پايان مدت سکونت، با دانشجو تسويه حساب کامل  9ماده 

 : اسکان افراد غير دانشجو در محيط خوابگاه ممنوع است .10ماده 

برنامه  ،مشاوره دانشجوييبهداشت و : مسئول خوابگاه ملزم به همکاري با شورا در زمينه هاي کميته انضباطي،  11ماده 

 و ... مي باشد. و مذهبي، برنامه هاي تربيت بدني و تندرستي هاي فرهنگي
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 شورا مي توانند بدون اطالع قبلي از خوابگاه بازديد نمايند. اعضاي : مسئولين صندوق و  12ماده 

 (شماره يک . ) پيوستمي باشند آئين نامه اين  : خوابگاههاي غير دولتي تابع مقررات انضباطي 13ماده 

ها را به نحو مطلوب در معرض ديد دانشجويان قرار دهد و نامه انضباطي خوابگاهخوابگاه ملزم است آئينتبصره : مدير 

 دانشگاه محل تحصيل دانشجومراتب از سوي  ،دانشجو در صورت تخلف .ز آن را به امضاء دانشجو برسانديک نسخه ا

 پيگيري خواهد شد.

: در صورت مشاهده يا اخذ گزارش مبني بر وقوع تخلف و جرائم در خوابگاههاي غير دولتي ، شورا موظف  14ماده 

است نسبت به بررسي موضوع و برخورد با متخلفين تا لغو مجوز اقدام و مراتب را با ذکر نوع و ميزان تخلف و شرح 

 اقدامات انجام شده به مراجع ذيصالح گزارش نمايد.

صوص کنترل و نظارت از طريق بازديد هاي تيمي يا انفرادي به محض دريافت گزارش، موضوع از طريق : در خ15ماده 

 شورا با هماهنگي مراجع ذي صالح پيگيري خواهد شد .

 هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در خوابگاه الزامي است .رعايت کليه دستور العمل :16ماده 

 مل توسط مدير خوابگاه ممنوع است.ين دستورالع: اخذ هر گونه تعهد خارج از ا17ماده 

 مالي و معامالتي شورا : امور18ماده 

دريافت هزينه صدور مجوز، ، بازديد کارشناسان از خوابگاه ها لزوم تامين هزينه شورا وبا توجه به هزينه هاي جاري 

خصوص با حق برداشت توسط رئيس تضامن مالي و ديگر اسناد مالي و همچنين جرايم مربوطه، شماره حسابي در اين 

 افتتاح خواهد شد. و مدير امور مالي دانشگاه منتخب شورا

اه مدير امور مالي دانشگبر عهده  مسئوليت امور مالي شورا لي شورا توسط دبير شورا انجام و ثبت و نگهداري اسناد ما

 مي باشد. منتخب

بايد نسبت به اخذ ضمانت نامه معتبر بانکي قبل از صدور : کليه متقاضيان تاسيس خوابگاه طبق جدول ذيل  1تبصره

 مجوز اقدام نمايند:

 نفر به باال 150 نفر 150تا  100 نفر 100تا  80 ظرفيت خوابگاه:

 ريال 000/000/200 ريال  000/000/150 ريال 000/000/100 مبلغ ضمانت نامه:

چک  ريال 000/000/500ضمانت نامه بانکي فوق بايد مبلغ  : تمامي متقاضيان تاسيس خوابگاه عالوه بر تامين 2تبصره  

 ز صدور مجوز به شورا ارايه دهند.بانکي قبل ا

 و چک هاي بانکي  بايد از بانک هاي شهر محل فعاليت خوابگاه صادر شده باشد. ها : تمامي ضمانت نامه 3تبصره 

 ريال مي باشد. 000/250: حق الزحمه اعضاء و کارشناسان شورا در هر بازديد مبلغ  4تبصره 

: کليه متقاضيان تاسيس خوابگاه طبق جدول ذيل بايد نسبت به پرداخت هزينه صدور مجوز )قبل از صدور  5 تبصره

 مجوز( اقدام نمايند:
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 باالنفر به  150 نفر 150تا  100 نفر 100تا  80 ظرفيت خوابگاه:

اجاره مجموع درصد  1 مبلغ صدور مجوز:

بهاي دريافتي از 

 دانشجويان بر اساس مجوز

اجاره مجموع درصد  1.5

بهاي دريافتي از 

 دانشجويان بر اساس مجوز

مجموع درصد اجاره  2

بهاي دريافتي از 

 دانشجويان بر اساس مجوز

 

 : 5تبصره 

پس از صدور مجوز و در صورت انجام هر گونه تخلفي از سوي خوابگاه دار و طي بازديدهاي بعمل آمده تخلفات 

ي در صورت اي به شورا اعالم تا در خصوص اخذ جريمه تصميم گيري شود.خوابگاه دار توسط دبير شورا و طي نامه 

و اقدامات  چک دريافتي جاز به اجراي ضمانت نامه،که در موعد مقرر جريمه از سوي خوابگاه دار پرداخت نشود شورا م

 مي باشد. قانوني ديگر

تغيير در ظرفيت اعالمي در مجوز و اسکان بيش از آنچه در مجوز قيد  : کليه تخلفات خوابگاه داران بخصوص6تبصره 

 ر درجه بندي واز آنجائيکه اين تخلف د ،تخت ظرفيت و جريمه مالي در بر دارد. در خصوص اضافه کردنشده است، 

 از خوابگاه دار اخذ مي گردد.جريمه  معادل اجاره بهاي هر تختدارد، زيادي  بسيار کيفيت خدمات تاثير
 

وزارت  خوابگاههاي دانشجويي غير دولتي ۀدستورالعمل اجرايي تاسيس و ادارماده بر اساس  18اين دستور العمل در 

اي شورا رسيد و به تصويب اعض 1396/ 07/ 05 علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبات شورا تنظيم گرديده و در تاريخ

 ست.الزم االجرا
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 یک  پیوست شماره
ان          دانشجویاجرایی انضباطی  شيوه نامه 

 های غيردولتیخوابگاه
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 مجردی غيردولتیهای دانشجويی خوابگاه

با عنايت به روند رو به رشد دانشجويان عالقمند به تحصيل و محدوديت امکانات موجود در دانشگاه و لزوم تالش 

نامه اجرايي )شرايط و نحوه براي کاهش نگراني دانشجويان در تامين مسکن مناسب در طول مدت تحصيل، آئين

 گردد.دانشجويي غيردولتي به شرح زير تدوين مي هايواگذاري، مقررات سکونت و استفاده( خوابگاه

غيردولتي  هاينامه براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با امور خوابگاهتمامي موارد ذکر شده در اين آيين تذکر:

 الزم االجرا  است.

 : تعاريف  1ماده 

کانات و مقرارت دانشگاه براي شود که بر اساس اماي از فضاي دانشگاهي محسوب مي( خوابگاه: محدوده1-1

 گيرد.دار و پس از  اخذ مجوزهاي الزم طي قراردادي در اختيار دانشجو قرار مياسکان موقت، از سوي خوابگاه

 ( صندوق رفاه: صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.1-2

 هاي غيردولتي. ( دستورالعمل: دستورالعمل اجرايي تاسيس و اداره خوابگاه3-1

 : مديريت و اداره خوابگاه 2ماده 

هاي غيردولتي به عهده دارندگان مجوز خوابگاه و يا سرپرستان خوابگاه که داراي شرايط ( اداره امور خوابگاه2-1

 باشد.هاي غيردولتي باشند، ميمندرج در دستورالعمل اجرايي خوابگاه

نند از مشارکت دانشجويان ساکن در خوابگاه براي انجام امور فرهنگي تواهاي غيردولتي مي( سرپرستان خوابگاه2-2

 و فوق برنامه و نيز کمک در اداره امور جاري خوابگاه استفاده نمايند.

 : شرايط واگذاری 3ماده 

اشند بها صرفا در اختيار دانشجويان شاغل به تحصيل که داراي برگه انتخاب واحد از دانشگاه مياينگونه خوابگاه

 گيرد.قرار مي

 : روند اسکان 4ماده

( دانشجويان متقاضي اسکان در خوابگاه، بايد در ابتداي سال تحصيلي و پس از پايان مراحل ثبت نام آموزشي، 4-1

بهاي تعيين شده توسط مراجع ذيصالح و ارائه مدارک زير نسبت به دريافت مجوز و کارت تردد با پرداخت اجاره

 خوابگاه اقدام نمايند:

 الف: تصوير صفحه اول شناسنامه 

 ب: تصوير برگ انتخاب واحد ترم جاري 

 قطعه عکس تهيه شده در سال جاري و به صورت پشت نويسي شده  2ج:  

 بهاد: اصل فيش بانکي مبلغ واريز شده اجاره 
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 ه: معرفي نامه از معاونت دانشجويي 

کننده است، بنابراين دانشجوي درخواست ستها مخصوص استفاده فرد درخوا( کارت سکونت در خوابگاه4-2

کننده و ساکن در خوابگاه، مسئول حفاظت از کارت فوق بوده و عواقب هرگونه سوء استفاده از کارت سکونت 

 باشد.متوجه وي مي

( کارت سکونت در خوابگاه غير قابل انتقال بوده و مخدوش کردن و يا تغيير مندرجات آن، جعل اوراق دولتي 4-3

شود و با عاملين آن ضمن سلب امتياز سکونت در خوابگاه به دانشگاه جهت اعمال قانون معرفي خواهد محسوب مي

 شد. 

-مابين دانشجو وخوابگاهها به ميزان مدت زمان مقرر شده در قرارداد في( مدت اعتبار کارت سکونت در خوابگاه4-4

 باشد. دار مي

 باشد.ديد يا تسويه حساب و تخليه اتاق ميدانشجوي ساکن در خوابگاه ملزم به تم

 : قوانين و مقررات سکونت در خوابگاه5ماده 

گردد، کليه قوانين و مقررات جاريه کشور و دانشگاه از جمله قوانين و مقررات قضايي، مصوبات ( تاکيد مي5-1

پذيرفته شده و قابل اجرا  شوراي عالي انقالب فرهنگي، مقررات شوراي انضباطي و ... در محيط خوابگاه محترم،

 باشد.مي

( احترام به حقوق ديگران و رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه )بويژه متصديان 5-2

 است. و پرسنل انتظامات( الزامي

باشد ه ميهاي خوابگاهاي عمومي و اتاقصبح روز بعد، ساعت آرامش عمومي کليه محيط 6تا  24( بازه زماني5-3

بايست از انجام اعمال، افعال و يا مراسماتي که باعث ايجاد سر و صدا و يا تضييع حق ديگر و دانشجويان مي

 شود خودداري نمايند.دانشجويان مي

دانشجويان هر اتاق موظفند براي رعايت حال ديگر ساکنين، درطول اين بازه زماني، روشنايي اتاق  (1-3-5تبصره 

هاي مجاور ادامه ند. بديهي است در صورت توافق کليه ساکنين اتاق و رعايت حال ساکنين اتاقرا خاموش نماي

 روشنايي بالمانع است.

( عدم ايجاد مزاحمت )ايجاد سر و صدا، استفاده از وسايل صوتي و تصويري با صداي بلند و ...( در خوابگاه 5-4

 که موجب سلب آسايش ساکنين خوابگاه و اتاق گردد.

هاي محرم و رمضان، توسط هاي مختلف ماه( احترام به شعائر ملي و مذهبي، خصوصا شعائر و مناسبت5-5

باشد. در ضمن رعايت کليه شئونات اسالمي و دانشجويي بويژه در مورد حجاب و عفاف از دانشجويان الزامي مي

 جمله استفاده از پوشش مناسب و عدم انجام اعمال خالف اخالق الزامي است.
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( تنظيم، تدوين و انتشار هرگونه اعالميه و اطالعيه مغاير با اصول اساسي و قوانين کشور و نيز شرع مقدس، 5-6

لحد، هاي انحرافي، مها، نگهداري، تبليغ و يا انتشار هرگونه نماد يا عالمت نمايانگر جريانهرگونه توهين به قوميت

ي هاي دولتي برخورد قانونمطابق دانشجويان ساکن در خوابگاهداراي فساد اخالقي و ... ممنوع است و با متخلفين 

 گردد. مي

باشد همانند بالکن و تراس و که در معرض انظار عمومي مي( تردد در محوطه خوابگاه و حياط و يا در مناطقي5-7

اي(، يا حلقههاي خيلي کوتاه )رکابي و يا درب ورودي خوابگاه با لباس راحتي، شلوارک، لباسهاي داراي آستين

 لباس بدن نما و يا اندامي، ممنوع است.

نامه ابالغ شده توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد نحوه پوشش دختران و پسران، آئين (1-7-5تبصره 

 باشد.ها مرجع نظر ميهاي عمومي خوابگاهدر محيط

اي را که خاصيت تخديري و يا رواني بايست داروهاي ويژه( دانشجوياني که به داليل مختلف پزشکي مي5-8

دار يا سرپرست خوابگاه از بروز مشکالت باشند با ارائه مدارک مثبته به خوابگاهدارند، مصرف کنند، موظف مي

احتمالي جلوگيري به عمل آورند. بديهي است در صورت عدم اعالم قبلي دانشجو، عواقب هرگونه استفاده و يا 

 باشد.کور و عوارض احتمالي، بر عهده دانشجوي موصوف ميسوء استفاده از داروهاي مذ

 ( حفاظت اموال شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال خوابگاه با عنايت به موارد زير:5-9

باشد. درصورت مفقود شدن وسايل و يا احتمال سرقت، الف( دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود مي

 بايستدانشجو مي

 رپرست خوابگاه گزارش نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.مراتب را به س 

ب( دانشجويان موظفند از نگهداري وجوه نقدي غير ضروري و اشياء گرانقيمت در اتاق خودداري نموده و در زمان 

 ترک اتاق

راف و يا در زير و اط حتما درب اتاق خود را قفل نمايند و تحت هيچ شرايطي کليد اتاق را در اختيار افراد متفرقه 

 درب اتاق قرار ندهند.

ها به لحاظ چسباندن پوستر، عکس و يا هرگونه تخريب ج( مسئوليت خسارات وارده ناشي از تخريب رنگ اتاق

ديگر مثل ديوارنويسي، شعارنويسي بر روي کمدها، ديوارها و ساير اموال اتاق و خوابگاه بر عهده دانشجويان ساکن 

وسط گردد و يا بايستي ته خسارت وارده، با نظر دانشگاه ناظر يا از مبلغ وديعه دانشجويان کسر ميباشد و هرگونمي

 دانشجويان خاطي به حساب مديريت خوابگاه واريز گردد.

نامه و مقررات رفتار نمايد هيچ يک از ديگر دانشجويان حق ( چنانچه در هر موردي دانشجويي برخالف آئين5-10

 نداشته و صرفا موظف هستند با ارائه گزارش به مسئولين ذيربط خوابگاهي و انضباطي اقدام نمايند. برخورد با وي را
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نمايد ( در صورتي که دانشجويي بيماري خاصي مانند صرع، آسم و ... دارد و يا داروي خاصي مصرف مي5-11

 وابگاه اعالم کند.هاي خود، مراتب را به سرپرست خموظف است ضمن در جريان قرار دادن هم اتاقي

( اقامت شبانه دانشجويان دختر در خارج از خوابگاه با رعايت موارد زير صرفا براي مدت معين امکان پذير 5-12

 است:

توانند بعضي از شبها فقط در منازل خويشاوندان ساکن درشهر که قبال مشخصات آنها در الف( دانشجويان دختر مي

حضوري به تاييد اولياي قانوني او رسيده، با رعايت ساير موارد و هماهنگي فرم محارم وي قيد شده و به صورت 

 با متصدي خوابگاه، اقامت نمايند.

ها موظف است فرم درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان وي تطبيق داده و ب( اداره امور خوابگاه

 منزل خويشاوند وي استعالم نمايد.تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در در صورت لزوم مي

ج( دانشجويان دختر که قصد دارند شب را در منزل اقوام ساکن در شهر سپري کنند، مکلفند فرم خروج از خوابگاه 

 را تکميل نموده و به متصدي خوابگاه تحويل نمايند.

يي ه معاونت دانشجود( در صورتي که دانشجوي دختر براي يکبار )شب( غيبت غيرموجه داشته باشد موضوع ب

 شود.دانشگاه متبوع و والدين دانشجو اطالع رساني مي

( دانشجويان دختر پس از دريافت مجوز اسکان و حضور در خوابگاه موظفند نسبت به ثبت حضور و غياب 5-13

ست ااي به صورت دستي( اقدام نمايند، بديهي اي خود )در صورت عدم امکان سيستم رايانهتوسط سيستم رايانه

 شود.عدم ثبت حضور و غياب به منزله غيبت براي دانشجو محسوب مي

است و در صورت بروز هرگونه حادثه، بيماري و يا عدم ( حضور دانشجويان در خوابگاه شب هنگام، الزامي5-14

ها بايست ضمن تماس و تکميل فرم مرخصي به انضمام مدارک، به اطالع اداره امور خوابگاهمراجعه، مراتب مي

 رسانده شود.

هاي بهداشتي، محوطه و ... از ها و سرويس( رعايت نظافت و بهداشت عمومي خوابگاه خصوصا آشپزخانه5-15

ها( ضروري است. در ضمن انجام نظافت سوي کليه ساکنين خوابگاه )دانشجويان و کليه افراد متردد به خوابگاه

باشد و دانشجويان موظفند همانطورکه خصي برعهده دانشجو ميمحوطه اتاق )اتاق، تراس، کمدها و ...( و لوازم ش

گيرند، در زمان تسويه حساب نيز به همان صورت در ابتداي سال تحصيلي اتاق را نظافت شده و مرتب تحويل مي

 اوليه تحويل نمايند.

يختن نظافت، رها و نيز رعايت به منظور جلوگيري از گرفتگي سيستم فاضالب و بروز بيماري (1-15-5تبصره 

-مرغ، باقيمانده غذا وسبزيجات، پارچه، نوار بهداشتي و ...( در فاضالب سرويسانواع زباله تر وخشک )پوست تخم

 ها هاي بهداشتي و آشپزخانه
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 ممنوع است و با دانشجويان خاطي بر طبق ماده تخلفات و تنبيهات برخورد خواهد شد.

تفاده و همچنين جلوگيري از سرقت اموال دانشجويان و دانشگاه از ( به منظور جلوگيري از هرگونه سوءاس5-16

 د. باشخوابگاه، خروج کليه اموال دولتي و شخصي از خوابگاه بدون ارائه مجوز الزم )برگه خروج اموال( ممنوع مي

يت رباشد و مديتامين لوازم خواب شخصي مانند پتو، ملحفه، تشک و بالش برعهده دانشجو مي (1-16-5تبصره 

 ها در زمينه تامين و نگهداري از اين لوازم شخصي هيچگونه مسئوليتي ندارد.خوابگاه

دانشجويان موظفند براي ورود هرگونه وسيله رفاهي شخصي از قبيل فرش، يخچال، تلويزيون،  (2-16-5تبصره 

 نمايند. اين قبيل دانشجويان، در رايانه و ... به خوابگاه، اقالم مذکور را در فرم و دفتر اموال خوابگاه صورت برداري

زمان خروج اموال شخصي خود بايد با متصدي خوابگاه هماهنگي به عمل آورده و برگه خروج اموال دريافت 

 نمايند.

تعويض قفل در اتاق، شيرآالت، قطعات ( دانشجويان به هيچ وجه حق دخالت در امور تاسيساتي و ابنيه )5-17

و در صورت بروز هرگونه مشکل و به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي، الزم است الکتريکي و ...( را ندارند 

دانشجويان مراتب را ضمن اطالع به متصدي خوابگاه، بصورت مکتوب در دفتر رسيدگي به مشکالت يادداشت 

ني امور ف نمايند، مسئوليت عدم اعالم نيازمندي به عهده دانشجو بوده و دانشجو موظف است از دخالت مستقيم در

و خدماتي پرهيز نمايد. مسئوليت عواقب دخالت غيرقانوني دانشجو در اين قبيل امور بر عهده شخص دانشجوي 

 باشد.خاطي مي

درصورت عدم رسيدگي مسئولين تاسيساتي و فني به مشکل گزارش شده و عدم رسيدگي متصدي  (1-17-5تبصره 

 خوابگاه، دانشجو موظف است موضوع را در اسرع وقت به سرپرست خوابگاه گزارش نمايد.

باشند، رعايت حسن همجواري توسط ساکنين هايي که مشرف به اماکن مسکوني و عمومي مي( در خوابگاه5-18

 باشد.ه و بخصوص رعايت رفتار و کردار صحيح، پوشش مناسب و ... از طرف دانشجويان الزامي ميخوابگا

( متصدي خوابگاه و نيز پرسنل خدمات نظافتي و تاسيساتي، تنها در حضور دانشجويان ساکن در اتاق و يا 5-19

 رند. بروز حوادث غير مترقبه چون آتش سوزي و ... حق ورود به اتاق دانشجويان را دا

هاي برقي، و در کل هاي پرمصرف و بخاري( افعال و اعمالي نظير طبخ يا گرم کردن غذا، استفاده از المپ5-20

باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه و استفاده از هرگونه وسيله برقي و يا گازي اضافه بر وسايل اتاق ممنوع مي

 اشد. بران خسارت با دانشجو يا دانشجويان خاطي ميتخريب قسمتي و يا کليه وسايل و اموال، مسئوليت جب

ها و نيز آويزان نمودن هرگونه لباس ( ديوار نويسي، نصب برچسب و پوستر و ... به ديوارهاي خوابگاه و اتاق5-21

 باشد ممنوع است.ها که در انظار عموم ميبخصوص لباس زير در معابر عمومي و تراس خوابگاه

 ت عيد نوروز و تابستان، اقدامات زير قبل از تخليه اتاق الزامي است :( در ايام تعطيال5-22
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الف: نظافت اتاق، کمدها و تراس به طور کامل و بستن درب تراس براي جلوگيري از ورود احتمالي حيوانات و 

 گرد و خاک

 ب: جدا کردن يخچال از پريز برق و نظافت آن و تخليه کليه محتويات يخچال

 اژ و يا خاموش کردن کولر ج: بستن شير شوف

 د: تحويل کليد اتاق به متصدي خوابگاه

 حتي دانشجويان مقيم در خوابگاه ( ندارد.( دانشجو حق تعويض و يا واگذاري اتاق و اموال آن را به ديگران )5-23

شده از  يينهاي دانشجويي بر طبق استانداردهاي الزم تعهاي خوابگاه( تعيين و هرگونه تغيير ظرفيت اتاق5-24

 سوي وزارت 

 دار آمده بايستي عمل شود تحقيقات و فناوري بوده و مطابق آنچه در قرارداد دانشجو وخوابگاهعلوم، 

ي ( ا( به منظور حفظ امنيت و آرامش رواني دانشجويان در محيط خوابگاه، تهيه عکس يا فيلم ) با هر وسيله5-25

 از محوطه و 

 باشد.دون مجوز سرپرست خوابگاه ممنوع ميکليه اماکن عمومي خوابگاه ب

 : مقررات ورود و خروج خوابگاه 6ماده 

(دانشجويان ساکن در خوابگاه موظفند هنگام ورود به خوابگاه کارت سکونت را به همراه داشته باشند و به انتظامات 6-1

ي هاي فاقد اعتبار الزم جلوگيربا کارتاست از ورود دانشجويان بدون کارت و يا و متصدي خوابگاه ارائه نمايند. بديهي

خواهد شد. دانشجويان موظفند با انتظامات خوابگاه که کنترل تردد با کارت سکونت خوابگاه را بر عهده دارند همکاري 

 و هماهنگي الزم را داشته باشند.

دانشگاه متبوع تعيين و به ( ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوي 6-2

 است ورود به خوابگاه پس از ساعات تعيين شده در شب ممنوع است :گردد، بديهيشرح جدول زير اعالم مي

 برادران خواهران  نيمسال

 23الي  6:30  20:30الي  6:30 پاييز و زمستان

 23الي  6:30 21الي  6:30 بهار و تابستان

 

تاخير و عدم رعايت ساعات تعيين شده ورود و خروج، از موارد عدم احراز شرايط اقامت در  (1-2-6 تبصره

مرتبه تکرار تاخير بدون مجوز، ضمن اطالع به والدين دانشجو، سرپرست  3شود که پس از خوابگاه محسوب مي

 خوابگاه موظف است مراتب را به مسئولين مافوق اعالم نمايد.
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 هايف است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجويان را به رياست اداره امور خوابگاه( متصدي خوابگاه موظ6-3

 دانشگاه متبوع اعالم نمايد.

( دانشجويان موظفند ضمن اطالع رساني مکتوب به سرپرست خوابگاه در خصوص ورود يا خروج در ساعت 6-4

هاي آموزشي و تحقيقاتي و يا شرايطي فعاليت غير مجاز در مواردي همانند مسافرت، اردوهاي داراي مجوز قانوني،

 که خارج از اراده دانشجو بوجود آمده باشد، مدارک مثبته الزم را نيز پيوست نمايند.

( دانشجويان موظفند در هنگام خروج شبانه از خوابگاه، نسبت به تکميل دفترچه ورود و خروج و ثبت تلفن 6-5

 ثابت در دفتر اقدام نمايند.

 اشد.بهاي خودگردان توسط دانشجويان ساکن خوابگاه ممنوع ميشبانه در منزل دوستان و يا خوابگاه ( سکونت6-6

 : شرايط مالقات کنندگان و مهمانان در خوابگاه 7ماده 

امه ن( کليه مالقات کنندگان و مهمانان خوابگاه ملزم به رعايت کليه قوانين و مقررات اشعار شده همين آئين7-1

 باشند.مي

( حضور اقوام و آشنايان و نيز دوستان دانشجو در خوابگاه به عنوان مهمان پس از شناسايي و تکميل فرم ورود 7-2

 باشد.به همراه ميزبان، در محل مالقات خوابگاه مجاز است، اما اقامت شبانه مهمان و ... در خوابگاه ممنوع مي

اقامت شبانه مهمان صرفا در صورت وجود ظرفيت الزم و فقط در مورد پدر، مادر ) با احراز هويت  (1-2-7 تبصره

 پذير است.شبانه روز در ماه، امکان 3( و ارائه مدارک مثبته معتبر؛ بعد از پرداخت هزينه الزم، حداکثر به مدت 

 : تخلفات و تنبيهات 8ماده 

مش و امنيت خوابگاه به حساب آيد و همچنين انجام هر عملي که خالف ( انجام هر عملي که تهديدي براي آرا8-1

نامه، قوانين و مقررات عمومي دانشگاه و قوانين موضوعه کشوري باشد تخلف محسوب قوانين و مقررات اين آئين

 نشده و سرپرست  خوابگاه موظف است، دانشجو يا دانشجويان خاطي را به معاونت دانشجويي دانشگاه دانشجويا

 معرفي نمايد.

ه باشد و سرپرست خوابگا( نگهداري، خريد و فروش و نيز استفاده و استعمال موارد زير در خوابگاه ممنوع مي8-2

 بايستي در صورت مشاهده اين تخلفات موضوع را سريعا به معاونت دانشجويي دانشگاه متبوع گزارش کند. 

 الف( دخانيات: سيگار، قليان و ... 

 ترياک، شيشه و ... و افيوني و روانگردان:  ب( مواد مخدر

 ج( ابزار آالت قمار و مشروبات الکلي 

د( عکس، پوستر، نوار )بصورت ديجيتالي و يا غير آن(: در صورت داشتن مصاديق بارز ابتذال و يا اشاعه فحشا 

 و منکرات
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 بجا (ه( ابزار آالت موسيقي )در صورت بروز مزاحمت براي ديگران و يا استفاده نا

 و( سالح سرد و گرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو پیوست شماره  
 تاسيس مجوز صدور مراحل ليست چک فرم

 شورای پوشش تحت غيردولتی دانشجویی خوابگاه

 دولتی غير های خوابگاه بر ارزیابی و نظارت

  شمالی خراسان استان
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