
 آئین نامه انضباطی و مقررات خوابگاه دانشجویان

  
خوابگاه دانشجوئی محدوده اي است که براي سـکونت و آرامـش و تـامین بهداشـت روانـی دانشـجویان بـه همـراه بهـره          
مندي از سایر امکانات فرهنگی و رفاهی همچون فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه ، تربیت بـدنی ، مشـاوره و راهنمـایی    

تمامی آداب و سـنن و عقایـد افـراد در    . نظر گرفته شده است ، کتابخانه و تغذیه و بهداشت و درمان در حد مقدورات در
ــود        ــاق خــــ ــارج از اطــــ ــل و خــــ ــجو در داخــــ ــار دانشــــ ــی رفتــــ ــت ولــــ ــرم اســــ ــان محتــــ ــن مکــــ   ایــــ

سـاکنین  . می بایست در محدوده قوانین جـاري در محـیط هـاي دانشـگاهی و حـدود عـرف و شـرع مقـدس اسـالم باشـد          
  .داخل و خارج از اطاق خود و محوطه عمومی خوابگاه می باشند خوابگاه ملزم به رعایت مقررات زندگی اجتماعی در

دانشجویان عالقمند به استفاده از خوابگاه موظفند قبل از شروع سال تحصیلی و نیز ترم تابستان با مراجعه به سایت 
مراحل آن اقدام  و انجام فرم تقاضاي خوابگاه خوابگاه اطالعات الزم را کسب و نسبت به تکمیلدانشگاه و انتخاب 

مستقیماً به  توسط مسئول امور دانشجوییاسکان  تایید صالحیتمراجعه به واحد دانشجویی ونمایند و پس از
  .خوابگاه مورد نظر مراجعه نمایند 

  :برخی از مقررات خوابگاه که دانشجویان ملزم به رعایت آن می باشند به این شرح می باشد

دانشجوئی مجاز به سکونت در خوابگاه می باشد که انتخاب واحد و تاییدیه مالی شهریه دانشگاه خود را انجام  .1
  . داده باشد 

دانشجویان خواهر پس از دریافت مجوز اسکان و حضور در خوابگاه موظفند هر شب نسبت به امضاء دفتر  .2
ور و غیاب به منزله غیبت براي دانشجو بدیهی است عدم امضاء دفتر حض. حضور و غیاب اقدام نمایند 

  . محسوب می شود 
دانشجو پس از فراغت از تحصیل انصراف و یا اخراج از دانشگاه حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را  .3

  .ندارد 
ندارد مگر با کسب ) حتی مقیم خوابگاه(دانشجو حق تعویض و یا واگذاري اتاق مسکونی خود را به دیگري  .4

  . بی از اداره امور خوابگاهها مجوز کت
  .دانشجو حق استفاده و نگهداري اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد  .5
  . هر گونه دستکاري و تعویض قفل و سایر وسایل بدون موافقت کتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است  .6
تاسیساتی اتاق و خوابگاه خود را هر روزه در دفتر دانشجویان موظفند کلیه اشکاالت ، کمبودها و نواقص  .7

  .نواقص تاسیساتی خوابگاه ثبت و به مسئول خوابگاه اطالع دهند 



در صورتیکه در سیستم آب و فاضالب و یا تاسیسات و غیره خللی پیش آید و یا نیاز به جابجایی داشته باشد  .8
ریق اداره امور خوابگاهها اقدام الزم بعمل آید دانشجویان موظف به گزارش به متصدي خوابگاه بوده تا از ط

بدیهی است مسئولیت عدم اعالم و یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی اتاقها که موجب ضایعات احتمالی 
  .جانی و مالی شود بعهده دانشجو خواهد بود 

خود را خاموش و  دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی و گازي اتاق و آشپزخانه واحد .9
کلید اتاق خود را تحویل متصدي خوابگاه نماید و پس از مراجعت دریافت نمایند بدیهی است به همراه بردن 

  .کلید اتاق اکیداً ممنوع می باشد 
هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و متصدیان خوابگاه هیچگونه مسئولیتی نسبت به  .10

  .نشجویان ندارند نگهداري اموال شخصی دا
اسکان و پذیرش میهمان و وابستگان دانشجویان و نیز افرادي بعنوان معلم و یا شاگرد خصوصی در خوابگاه  .11

  .ممنوع خواهد بود 
  .دانشجویان موظف به رعایت و حفظ بهداشت و نظافت اتاق و اماکن عمومی خوابگاه می باشند  .12
  .دانشجویان حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارند  .13
بمنظور جلوگیري از پیشامد ناگوار متصدیان خوابگاه مجاز و موظفند با استفاده از کلیدهاي اضافی هر اتاق که  .14

در اختیار خوابگاه می باشد در آخر هر شیفت کاري به کلیه اتاقها سرکشی نماید و دانشجویان موظف به 
  .همکاري می باشند 

  .ممنوع می باشد کن دانشگاهی و تمامی اما ها  استعمال دخانیات در خوابگاه .15
رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاههایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی  .16

  .مجاور می باشد باید بگونه اي باشد که موجب سلب آسایش همسایگان نگردد 
ساکنین خوابگاه ملزم به  بامداد سکوت عمومی اعالم می شود و در این ساعات 6لغایت  23شبها از ساعت  .17

  . رعایت سکوت و آرامش خواهند بود 
  .به همراه داشتن دوربین فیلمبرداري و یا موبایل دوربین دار در محیط خوابگاه اکیداً ممنوع می باشد  .18
که خارج از برنامه هاي فرهنگی دانشگاه بوده ممنوع می ... برگزاري مراسمات مختلف اعم از جشن تولد و  .19

  .پس از اطالع و کسب مجوز کتبی از اداره امور خوابگاهها باشد مگر 
دانشجویان موظف به استفاده از لباس مناسب و حفظ شئونات اسالمی بویژه هنگام ورود و خروج و در محیط  .20

  خوابگاه می باشند
  0نصب هرگونه اعالمیه واطالعیه بدون مجوز کتبی از اداره امور خوابگاهها ممنوع میباشد .21
  :دانشجویان خواهر که مایل می باشند بعضی از شبها در منازل خویشاوندان اقامت داشته باشند شرایط  .22



که قبالً مشخصات و (دانشجویان می توانند بعضی از شبها در منازل خویشاوندان ساکن در شهر مشهد ) الف  .23
ولیاء قانونی دانشجو رسیده آدرس و نسبت آنها با دانشجو در فرمهاي مربوط به تعهد دانشجو قید شده و تایید ا

  .با تکمیل فرم مربوط رفت و آمد نمایند ) است
اداره امور خوابگاهها و یا بازرسان کمیته انضباطی در صورت لزوم می توانند به منزل خویشاوندان دانشجو ) ب .24

 نمایند مراجعه و حضور دانشجو در آنجا را تایید و یا با ارسال نامه از والدین دانشجو استعالم کتبی 

دانشجو موظف به حفظ اموال خود می باشد و مسئولین خوابگاههاي دانشگاه ، هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل . 25
می تواند مراتب را جهت پیگیري کتباً به  - و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارند و در صورت بروز سرقت دانشجو 

.مسئول خوابگاه گزارش نماید  

.یر و تعویض قفل و یا تغییر و جابجایی اموال بدون اخذ مجوز از امور خوابگاهها ممنوع می باشدهرگونه تغی. 26  

ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه و بسته شدن درب ورودي خوابگاه طبق برنامه تنظیمی تعیین و دانشجو . 27
. ملزم به رعایت آن است   

مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و موادروان گردان به  نگهداري و استفاده از آالت قمار و توزیع و. 28
  . طورکلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آئین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد

در صورت مشاهده موارد مشکوك مسئول خوابگاهها با هماهنگی مسئولین مربوطه و با حضور نماینده حراست . 29
لزوم نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد ، ساك ، کیف ، چمدان و لوازم شخصی در اطاق دانشجو مجازند در صورت 

.اقدام نمایند  

.متصدي یا مسئول خوابگاه و یا نگهبان ملزم به بازدید اصل کارت سکونت در خوابگاه می باشند. 30  

در صورت ضرورت اقامت در خوابگاه فقط به . دانشجویان غیرساکن در خوابگاه مجاز به اقامت در خوابگاه نیستند. 31
مدت یک شب در طول ماه با مجوز کتبی سرپرست اداره امور خوابگاه ها و ارائه کارت شناسایی وکسب رضایت 

. ساکنین اتاق امکان پذیر می باشد  

در صورت عدم حضور دانشجو در ساعت مقرر در خوابگاه می بایست در اسرع وقت گزارش غیبت به مسئول . 32
. امور دانشجوئی جهت پیگیري بعدي ارسال گرددمسئول اداره خوابگاه ها و در صورت لزوم با رعایت سلسله مراتب به   



ت حتی به مدت یک شب بدون مجوز کتبی، در صورت تاخیر مکرر دانشجو در هنگام ورود به خوابگاه و غیب. 33
در صورت ضرورت غیبت به . مراتب به مسئولین و در صورت لزوم به شوراي انضباطی دانشجویان اعالم خواهد شد

. اطالع والدین یا سرپرست قانونی دانشجو خواهد رسید  

و خروج از موارد عدم احراز سه مورد گزارش از مسئول خوابگاه مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده ورود . 34
 شرایط اقامت محسوب می شود 

.استعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی بطور کلی ممنوع است. 35  

چنانچه در هر موردي دانشجویی بر خالف آئین نامه و مقررات رفتار نماید هیچ یک از دانشجویان حق برخورد .36
. وظف هستند با ارائه گزارش به مسئولین مربوطه اقدام نمایندلفظی یا فیزیکی با وي را نداشته و صرفاً م  

خسارت ناشی از تخریب رنگ اتاق ها به لحاظ چسباندن پوستر و عکس و یا هر گونه تخریب و شعار نویسی در  - 37
  . روي کمدها و اموال دولت از دانشجو دریافت می گردد

سکونت خود را سالم و طبق تعهدنامه اي که در ابتداي ورود دانشجویان موظفند در پایان نیمسال تحصیلی اتاق - 38
  . امضاء کرده اند به ناظم یا ناظمه تحویل داده و تسویه حساب کامل نمایند

ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب و مغایر با آداب اسالمی و شئون دانشجوئی و عرف جامعه بطورکلی  - 39
. درخوابگاه ها ممنوع است  

از قبیل ایجاد سر و صدا و درگیري و بلند (اد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد ایج - 40
.ممنوع می باشد... ) نمودن بیش از حد صداي رادیو و تلویزیون و  

یاران سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیالت تابستان بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناي کارورزان و دست - 41
.ممنوع می باشد  

رعایت موارد ذکر شده از آئین نامه براي تمامی ساکنین خوابگاه الزامی است و چنانچه فرد یا افراد متخلف به  - 42
موسسه تذکرات مسئول خوابگاه توجه ننمایند مسئول خوابگاه موظف است موارد خالف را جهت پیگیري به مسئولین 

. گزارش نماید  



ي دخترانه با دانشجویان بدحجاب در هنگام ورود و خروج به خوابگاه مطابق باآئین نامه شوراي در خوابگاهها – 43
با پوشش ...) از قبیل میهمان، مالقات کننده و(انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد و از ورود بانوان غیردانشجو 

.نامناسب به درون خوابگاه جلوگیري بعمل می آید  

یه می شود در طول مدت اقامت در خوابگاه، با دیگر ساکنان خوابگاه با به دانشجویان عزیز توص
.صمیمت و مهربانی در خور شان دانشجو رفتار نمایند  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


