
ههااداره امور خوابگا

بهروز درويشي : مدير اداره امور خوابگاهها

دانشجويي واقع در دانشگاهمعاونت دانشجويي ساختمان : مكان

) داخل شهر ( خوابگاه مختلف در داخل محوطه دانشگاه و در خارج از محوطه دانشگاه 9: تعداد خوابگاه

. درصد آنها  داراي مدرك كارشناسي مي باشد 98نفر بوده كه 27اد سرپرستان تعد

ايـن اداره را مـي تـوان محـل بـروز و      . زير مجموعه حساس و مهم ديگر معاونت دانشجويي، اداره امور خوابگاه هاست       
 هزار نفـر ظرفيـت      2500 با در اختيار داشتن بيش از         ايالم دانشگاه. بيرون ريزي مشكالت و مسايل دانشجويان ناميد      

.  را در اختيار دارداستان خوابگاهي، بزرگترين مجتمع خوابگاهي 

اين اداره، وظيفة تهيه، تجهيز، نگهداري، واگذاري و نظارت بر استفاده از خوابگاه ها را به عهده دارد و طبق ضـوابط                      . 
.ي كندو مقررات موجود، نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان متقاضي اقدام م

واگذاري خوابگاه، مستلزم تكميل فـرم و ارائـة         . ، به صورت مجردي مي باشد     ايالم خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه      
.درخواست بوده و در صورت محدوديت، با انجام امتياز بندي صورت مي گيرد

ين به دانشجويان ميـسر نمـي    به دليل محدوديت هاي موجود، متأسفانه امكان واگذاري خوابگاه متأهل      -1توضيح  
باشد 

 به منظور رفع مشكالت دختران دانشجو، همواره سعي شده كـه كليـة متقاضـيان دختـر اعـم از روزانـه و             -2توضيح  
.شبانه درخوابگاه هاي دانشجويي اسكان داده شوند

جاره بهاي آن درهر ترم   خوابگاه هاي دانشجويي به دو دسته تقسيم مي شوند، خوابگاه هاي دولتي كه ا              -3توضيح  
و يا پس از فراغت از تحصيل مطالبه مي شود و خوابگاه هاي خودگردان كه اجاره بهاي آن بايـستي نقـداً بـه وسـيلة                          

ولي ايـن   به دانشجويان شبانه ، انتقالي و مهمان، خوابگاه تعلق نمي گيرد            . دانشجو، به حساب تعيين شده واريز گردد      
 اجـاره   ين دانشجويان همكاري نموده و آنها را در خوابگاههـاي دانـشجويي اسـكان داده                دانشگاه تا كنون با همه ي ا      

بهاي خوابگاه براساس ضوابط تعيين شده از سوي صندوق رفاه و به تناسب ظرفيت اتاق، درهرسال، تعيين وابالغ مي                   
گردد

دختـر و  1600از اين تعداد حدود  نفر مي باشند كه 2500 حدود ايالم خوابگاههاي دانشگاه   در كل دانشجويان ساكن  
پسران در خوابگاه مـستقر شـده   %90كه كليه دختران متقاضي خوابگاه اسكان داده شده اند و . نفر پسر مي باشد 900

.اند

 خوابگاه شهيد كشوري-1: خوابگاههاي واحد برادران شامل 

 خوابگاه هجرت  -2



 خوابگاه شهيد -4 خوابگاه شهيد چمران    -3 خوابگاه الغدير    -2 خوابگاه انديشه    -1: خوابگاههاي واحد خواهران شامل     
 خوابگاه كوثر -5ورمزيار 

و خوابگاه جديد التاسيس  ) س(خوابگاه حضرت زينب : خوابگاهاي خودگردان 

شرح وظايف اداره امور خوابگاهها 

ق به دانشجو پذيرش و اسكان دانشجويان در خوابگاه شامل واگذاري اتاق ، تحويل اموال و اتا-1
 بررسي و امتيازبندي فرمهاي تقاضاي خوابگاه كه در شروع سال تحصيلي فرمهاي مربوط بين دانشجويان توزيع و                  -2

.سپس جمع آوري و امتيازبندي مي شوند
مقررات ارائه شده  نظارت بر حسن اجراي مقررات ارائه شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فنĤوري و همچنين               -3

وي دانشگاهاز س
 تهيه ليست دانشجويان ساكن خوابگاه با مشخصات كامـل شـامل نـام و نـام خـانوادگي ، ظرفيـت اتـاق ، شـماره                  -4

 دانشگاه دانشجوياناداره رفاه و خدمات ن به آدانشجويي و ارسال 
دي پرداخت نمايند  تهيه و ارسال ليست دانشجويان ساكن در خوابگاه كه مي بايست اجاره خوابگاه را به صورت نق        -5

 به صندوق رفاه و ارسال فيش هاي مربوطه
 دانـشجويان   و خـدمات  فـاه مدت زمان سكونت آنها به اداره  دانشجويان ساكن خوابگاه و اعالم  با  تسويه حساب  -6

اكن  همچنين بررسي تسويه دانشجويان غير سدانشگاه

گاهها  پيگيري رفع مشكالت تاسيساتي و تعميراتي در خواب-7
 فراهم نمودن محيط خوابگاه به نحو مناسب و در حد توان جهت اسكان دانشجويان-8
 انتقال مشكالت خوابگاهها به مسئولين امور دانشجويي جهت رفع هرچه سريعتر آنها و پيگيري تا رفع مشكل-9

فرصت اسكان 

)چهار نيمسال(تحصيلي  سال2دوره كارداني حداكثر 

)هشت نيمسال( سال تحصيلي 4ي حداكثر دوره كارشناس

)چهار نيمسال( سال تحصيلي 2دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 

)دوازده نيمسال( سال تحصيلي 6دوره كارشناسي ارشد پيوسته حداكثر 

هاهايي بيشتر راجع به امور خوابگاهدانستني

دانشجوياني كه سنوات تحصيلي آنها به اتمام رسيده است ها، با اخذ وجه نقد،در صورت وجود ظرفيت در خوابگاه
توانند با شرايط ذيل حداكثر تا سه ترم از اين دانشجويان مي. براساس ضوابط صندوق رفاه اسكان داده خواهند شد

. نمايندخوابگاه استفاده



%50ترم اول ·

%100ترم دوم·

.يابد هزينه خوابگاه افزايش مي%150ترم سوم·

نامه صندوق كه اگر به هر دليلي در موعد مقرر نسبت به تخليه يا تمديد خوابگاه اقدام نشود طبق آيينتوضيح اين
. بهاي خوابگاه جريمه اضافه خواهد شدرفاه دانشجويان به ميزان اجاره بها، ده برابر اجاره

ها مقررات خوابگاهمواردي از آيين نامه انضباطي و 

بايد كارت سكونت خود را شود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه مي قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب ميخوابگاه
. همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان در ورودي و يا مسئول خوابگاه ارائه نمايد

سبت به درخواست سكونت در خوابگاه براي سال بعد از طريق دانشجويان موظفند در پايان سال تحصيلي ن: تبصره
التحصيل حق استفاده و ادامه دانشجويان انصرافي، اخراجي، و يا فارغ.  دانشگاه اقدام نماينداداره امور خوابگاهها ي 

د به دانشگاه ي كه براي انجام امورات تسويه حساب و يا اخذ مدرك خوالتحصيالنفارغ. سكونت در خوابگاه را ندارند
. توانند از خوابگاه استفاده نمايند ميبراي مدتي كوتاه و معين ها  با مجوز كتبي اداره امور خوابگاهمراجعه مي نمايند 

را ندارد مگر با اجازه » حتي مقيم همان خوابگاه«دانشجو حق تعويض و يا واگذاري اتاق مسكوني خود به ديگري 
امور خوابگاههاكتبي سرپرستي خوابگاه و اداره 

. باشددانشجو موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكوني و اماكن عمومي خوابگاه مي

هاي برادران  خوابگاهمقارن با اذان مغرب و عشا  و هاي خواهران آخرين ساعت ورود به خوابگاه در شب براي خوابگاه
. شود خواهد بود و بعد از آن درب خوابگاه بسته مي22ساعت 

:باشدبه شرح ذيل مي» خواهران«هاي شرايط مالقات بستگان دانشجو در خوابگاه

. پذير بوده و بعد از اين ساعت، مالقات ممنوع است امكان21مالقات همه روزه حداكثر تا ساعت -1

. هاي خوابگاه اكيداً ممنوع استمالقات براي مالقات كننده مرد در اطاق-2

. شودومي و يا محلي كه به همين منظور تعيين شده انجام ميمالقات در اطاق عم-3

ها هاي خوابگاه براي مالقات كننده زن بايد با اجازه مسئول خوابگاه و رضايت ساير هم اطاقيمالقات در اطاق-4
. باشد

اند، باشد و  كردهمالقات كننده مرد بايد از بستگان محرم دانشجو و يا افرادي كه پدر ايشان در فرم خروج عنوان-5
به » و يا دفتر مربوط«كارت شناسايي معتبر و يا شناسنامه خود را به مسوول خوابگاه ارائه نمايد و فرم مخصوص 

. مالقات را تكميل نمايد

. باشدكارت شناسايي به تنهايي كافي نمي. بايد شناسنامه خود را به مسوول خوابگاه ارائه نمايدهمسر دانشجو مي- 6



رپرست خوابگاه موظف است مشخصات مالقات كننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگاني س-7
در صورت مغاير بودن . باشند و قبالً در فرم مخصوص قيد شده است مطابقت نمايدكه مجاز به مالقات با دانشجو مي
. از مالقات جلوگيري به عمل آورد

ها در خارج از خوابگاه اقامت نمايند به شرح  باشند بعضي از شبشرايط دانشجويان خواهري كه مايل
:ذيل است

كه قبالً مشخصات، آدرس و  «ايالمها فقط در منازل خويشاوندان ساكن درتوانند بعضي از شبدانشجويان مي-1
با رعايت » دانشجو قيد شده و به تاييد اولياء قانوني دانشجو رسيده است دانشجو در فرم خانواده  بانسبت آنها

. ساير شرايط بطور موقت اقامت داشته باشد

  همان روز با مراجعه به واحد سرپرستي و تكميل 17دانشجويان متقاضي موظفند مراتب را حداكثر تا ساعت -2
.نمايندالزم  اقداماداره امور خوابگاهها  مراجعه به هايي كه به همين منظور در نظر گرفته شده است و يافرم

سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان دانشجو تطبيق داده و در -3
. بدهدصورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج

انند به منزل خويشاوند دانشجو توسرپرست خوابگاه و يا بازرسان كميته انضباطي دانشگاه در صورت لزوم مي-4
مراجعه و حضور ايشان را در آنجا تاييد نمايند و از طريق تلفن يا با ارسال نامه از خويشاوندان مورد تاييد والدين 

. به عمل آورنددانشجو، استعالم

شرايط دانشجويان خواهري كه مايل باشند در ايام تعطيل به شهرهاي مجاور مسافرت كرده و نزد 
:تگان خود باشند به شرح ذيل استبس

اطالع داده و و يا سرپرست خوابگاه به  اداره امور  خوابگاهها  دانشجويان موظفند قبل از مسافرت مراتب را كتباً -1
. آدرس مشخصات خويشاوند خود را دقيقاً در فرم مربوط قيد نمايند

ات و آدرس خويشاوند دانشجو كه در فرم مربوطه سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخص-2
 قيد شده و به تاييد ولي او رسيده است تطبيق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج از خوابگاه را قبالً

. بدهد و بنا به تشخيص امور دانشجويي مراتب را به ولي دانشجو اعالم نمايد

 پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت دانشجو موظف است حضور مدت مسافرت بايد قبالً تعيين شده و-3
. خود را به سرپرست خوابگاه اعالم نمايد

نمايند پس از شناسايي و تكميل فرم هر يك از بستگان دانشجويان برادر كه به عنوان ميهمان مراجعه مي-4
. توانند وارد خوابگاه شوندميهمان به همراه ميزبان مي

 و همچنين اقامت شبانه ميهمانان همانان زن به خوابگاه برادران بجز اطاق پذيرايي مجاز نيستورود مي
.در خوابگاه غير مجاز است

. احترام به شعائر اسالمي و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران الزامي است-



ز قبيل سر و صدا و بلند نمودن بيش از حد ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد ا-
. ممنوع است... صداي راديو و تلويزيون 

. رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسوولين خوابگاه الزامي است-

ها و اخذ مجوز كتبي از مديريتهاي فرهنگي فقط با هماهنگي اداره امور خوابگاهانجام هرگونه تبليغات و برنامه-
. پذير استفرهنگي امكان

چنانچه فرد يا . ها الزامي استها براي كليه دانشجويان ساكن در خوابگاهنامه خوابگاهرعايت موارد مندرج در آيين-
ها ها توجه ننمايند موارد خالف متخلف از سوي سرپرستان خوابگاهافرادي به هر دليلي به تذكرات سرپرستان خوابگاه

. ها گزارش شده تا طبق مقررات به كميته انضباطي منعكس گرددامور خوابگاهبه رياست اداره 

ظاهر شدن بدون حجاب و لباس نامناسب كه مغاير با شئون و آداب اسالمي باشد، در محيط و اماكن عمومي -
.  باشد ممنوع استاطراف خوابگاه كه در معرض انظار عمومي

. را به دور از انظار عمومي نگهداري و خشك نمايندهاي زير خود دانشجويان موظفند لباس-

به درون خوابگاه ... از ورود خواهران بدحجاب اعم از دانشجو و غير دانشجو از قبيل ميهمان و مالقات كننده و -
.آيدجلوگيري به عمل مي

. باشديها مدانشجو موظف به رعايت ساعت ورود و خروج اعالم شده از طرف اداره امور خوابگاه-

. باشدهاي وارده به وسايل موجود در اتاق خود ميدانشجو مسئول پرداخت خسارت-



)آقايان(مقررات خوابگاه دانشجويي

رعايت شعائر و شئونات اسالمي، احترام متقابل، حقوق يكديگر، حفظ آرامش ديگران و -1
خودداري از  ايجاد هر گونه مزاحمت براي سايرين 

با صداي بلند و ناهنجار ... ممنوعيت پخش هر گونه موسيقي، نوحه سرايي و -2
 خودداري از استعمال دخانيات -3
ممنوعيت رفت و آمد در محيط خوابگاه با لباس نامناسب -4
 حضور در محيط دانشگاه با ظاهر مرتب و مطابق با موازين اخالقي و دانشجويي -5
. ميهمان در اتاق دانشجو ممنوع است پذيرش -6
ها و يا دوستان غير دانشجو در خوابگاه  خودداري از پذيرش دانشجويان ساير دانشگاه-7
- سهلآور بودن هر گونه ضمانت و در خوابگاه وسايل موجودواز اموال  در  نگهداري  دقت-8

انگاري در اين خصوص
مطالعه، حمام، ها، راهروها، نمازخانه، سالن اتاق( و بهداشت در محيط خوابگاه  رعايت نظافت-9

...)ها و سرويس
-دهي و نظمتذكرات سرپرستان خوابگاه در راستاي سامانگذاشتن و اهميت دادن به احترام-10

بخشي به امور خوابگاه 
 خوابگاه طبرداري و تهيه فيلم در محي ممنوعيت هر گونه عكس-11
از هرگونه اقدام خودسرانهگزارش بموقع هر گونه مشكل ضروري به سرپرستان و خودداري -12
 رعايت ساعت ورود و خروج مجاز دانشجويان ساكن در خوابگاه كه بر حسب فصول سال از -13

.شودهاي دانشجويي دانشگاه تعيين و اعالم ميسوي اداره امور خوابگاه
فرهنگيهنگي با معاونت دانشجويي و  فرهنگي در انجام هر گونه فعاليت هما14

از موقعيت برتر خويش و محيط علمي و فهم باال شئونات خاص دانشجويي نشانگر درك  رعايت -

دانشگاه است

 عمل به موارد فوق گردن نهادن به حقوق ديگر دانشجويان و حفظ حرمت محيط علمي و پاك -

دانشگاه است

 مسؤوالن ذيربط ملزم به اجراي مقررات خاص انضباطي در باره دانشجوي خاطي هستند-

كنيمبنابراين صميمانه و دلسوزانه شما را به رعايت دقيق موارد فوق توصيه مي

شوراي فرهنگي دانشگاه



)خانم ها(مقررات خوابگاه دانشجويي

 ديگران و ، حقوق يكديگر، حفظ آرامش شعائر و شئونات اسالمي، احترام متقابلرعايت - 1
خودداري از ايجاد هرگونه مزاحمت براي سايرين 

 با صداي بلند و ناهنجار ...موسيقي، نوحه سرايي و  هر گونه ممنوعيت پخش - 2
دخانياتخودداري از استعمال - 3
 حضور و در زمان خوابگاه داشتن پوشش مناسب، مطابق با موازين شرعي به هنگام خروج از- 4

آقايان در خوابگاه
 حضور در محوطه خوابگاهبه هنگامرعايت پوشش مناسب  - 5
دانشگاهخودداري از هرگونه آرايش نامناسب به هنگام خروج از خوابگاه و حضور در- 6
. پذيرش ميهمان در اتاق دانشجو ممنوع است - 7
دانشجو در خوابگاه و يا دوستان غير هاز پذيرش دانشجويان ساير دانشگاهخودداري ا- 8
انگاري سهلآور بودن هرگونهخوابگاه و ضمانتاموال و وسايل موجود درزانگهداريدردقت- 9

.در اين خصوص 
ن مطالعه، حمام، راهروها، نمازخانه، سالها،اتاق(محيط خوابگاه رعايت نظافت و بهداشت در-10
....)ها و سرويس
دهي و نظم راستاي سامانخوابگاه درتذكرات سرپرستاندادن بهگذاشتن و اهميتاحترام-11

.بخشي به امور خوابگاه 
در محيط خوابگاه برداري و تهيه فيلم  ممنوعيت هر گونه عكس-12
از هر گونه اقدام خودداري  وسرپرستان مشكل ضروري به گزارش بموقع هر گونه-13

خودسرانه
 بر حسب فصول سال از كهساعت ورود و خروج مجاز دانشجويان ساكن در خوابگاه  رعايت -14

.شودهاي دانشجويي دانشگاه تعيين و اعالم ميامور خوابگاهسوي اداره
ونه فعاليت فرهنگي در انجام هر گ فرهنگي هماهنگي با معاونت دانشجويي و-15

از و فهم باال شئونات خاص دانشجويي نشانگر درك رعايت -

موقعيت برتر خويش و محيط علمي دانشگاه است

 عمل به موارد فوق گردن نهادن به حقوق ديگر دانشجويان و حفظ حرمت محيط علمي و پاك -

دانشگاه است

ر باره دانشجوي خاطي هستند مسؤوالن ذيربط ملزم به اجراي مقررات خاص انضباطي د-

كنيمبنابراين صميمانه و دلسوزانه شما را به رعايت دقيق موارد فوق توصيه مي

شوراي فرهنگي دانشگاه


