
 ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شووند هوه در تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری در ارتقاء و پیشرفت هر جامعه ای محسوو  موی دانشجوی گرامی:

های دینی نیز بر آنها تاهید شده است. خوابگاه نیز از این امر مستثنی نیست؛ بلکه بدلیل حضور نخبگوا  جامعوه در ایون آموزه

محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصا  و فرهیختگا ؛ برقراری امنیوت و جوو سرشوار از 

وردار است. لذا ضمن تاهید بر جایگاه رفیع خوابگاه با عنایت بوه اهمیوت آرامش و اعتماد در خوابگاه از اهمیت مضاعفی برخ

حفظ سالمت این محیط و تامین حقوق دانشگاهیا  و حفوظ هراموت دانشوجویا ؛ انت وار موی رود ضومن رعایوت قووانین و 

بوروز و مشواهده مقررات و پرهیز از هرگونه تخلف ؛ نسبت به حفظ محیط سالم خوابگاه هوشش نمائیم. همچنین در مووارد 

امور خالف قانو  و شئونات دانشجویی؛ هار رسیدگی را به مراجع ذیصالح دانشوگاهی بسوراریم.خوابگاه قسومتی از محو وه 

بایست هارت تردد خوود را هموراه داشوته و بوه واحود انت اموات در  شود هه دانشجو بهنگام ورود میدانشگاه محسو  می

ه نماید. بدیهی است در صورتی هه دانشجویا  اقدام به جعل و یا سوء استفاده از هوارت ورودی یا دیگر مسئولین مربو ه ارائ

سکونت خود نمایند )استفاده افرادی غیر از ساهن اصلی برای تردد در خوابگاه( ضمن معرفی فرد خا ی به مراجع ذیصوالح  

نگهداری هارت سکونت خود نهایت دقوت برابر مقررات مربو ه برخورد خواهد شد. همچنین دانشجو الزم است در حفظ و 

 را بعمل آورد. در ذیل بخشی از ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی آمده است؛ 

 شرایط واگذاری خوابگاه-الف 
(  بق شرایط و ضوابط دانشگاه  دانشجویا  متقاضی خوابگاه )دانشگاه فقط امکا  اسکا  به دانشجویا  دوره روزانه -1

 هستند.  رداخت ودیعه خوابگاهموظف به پ

 به هار  عدم اشتغال -2

 عدم استفاده از وام مسکن  -3

  داشتن سنوات تحصیلی -4

 شورایط  11/11/83موور   صندوق رفواه دانشوجویا  آیین نامه مصو  3 بق ماده  اولویت های واگذاری خوابگاه -5

واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز بندی آ  با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویا  غیر بوومی 

 شود. ی توسط دانشگاه تعیین مییهامحل سکونت به دانشگاه را ندارند  با رعایت اولویت هه امکا  تردد روزانه از

 امکانات موجود حداهثر مدت اسوتفاده از خوابگواه تواند در صورت همبود معاو  دانشجویی دانشگاه می

 دانشجویی را هاهش دهد. 

 دوره    بوه نسوبت باقیمانودهز خوابگاه دانشوجویی اسوتفاده نکنودای از تحصیل اچنانچه دانشجو در دوره

 تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود.تحصیل تا سقف تعیین شده می

 

 امکانوات موجوود مجووز  تواند با در ن ر گرفتن شرایط خوا  دانشوجو ومعاو  دانشجویی دانشگاه می

اسکا  دانشجو را حداهثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صوندوق رفواه 

 .صادر هندو مصوبات دانشگاه برای دانشجویا  سنواتی دانشجویا  



 دانشگاه موی توانود نسوبت بوه صودور   خوابگاه در موعد مقرر معاو  دانشجویی در صورت عدم تخلیه

برابور اجواره بهوای مصوو  از  10نموده و جریمه ای برابر بوا مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام 

 . دانشجو دریافت شود

 قوانین و مقررات عمومی خوابگاه: -ب 
در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیوه و تجهیوزات باشود  بوق صورتجلسوه بوه  (1ماده 

و یوا شود و در موقع تخلیه  بق هما  صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت هسری لوازم دانشجو تحویل داده می

 خواهد بود.به عهده شخص یا اشخا  تحویل گیرنده خسارت وارده به آنها 

باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مسئولیتی پتو  ملحفه و بالش بر عهده دانشجو میتشک  تامین لوازم شخصی مانند  (2ماده 

 در این زمینه ندارد.

 استفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد. دانشجو حق نگهداری و (3ماده 

 موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و مدیریت خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.هر دانشجو  (4ماده 

 دانشجوی ساهن در خوابگاه مجردی حق  بخ غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد. (5ماده

 تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدو  اجازه هتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است. ( 5ماده 

 باشد.دانشجو موظف به ن افت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاهیزگی معابر و اماهن عمومی خوابگاه می (7ماده 

 ی اتاق خود را هامالً خاموش هند.دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برق (8ماده 

هوای تما  ن یور حموام  سوروی در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگواه و امواهن عموومی سواخ (9ماده 

بهداشتی و آشرزخانه از قبیل مشکالت برقی  انشعابات آ  و گاز و ... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعوویض و جابجوائی 

د  دانشجویا  ساهن موظفند مراتب را هتباً به مسئول خوابگاه ا الع دهند توا بررسوی و اقودام الزم بوه عمول آیود  داشته باشن

مسئولیت عدم ا الع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور هه موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهوده 

 باشد.دانشجویا  آ  محل می

بگاه موظفند به من ور جلوگیری از گرفتگی فاضال   سرویسهای عمومی  آشرزخانه  حمام  دستشوویی  ساهنین خوا (10ماده 

باشد و در از ریختن آشغال؛هاغذ؛ پارچه و ... خودداری نمایند در غیراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خا ی می

 صورت تکرار آ  موجب محرومیت دائمی از خوابگاه خواهد شد.

ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوووی اداره اموور خوابگوواه هوای  (11اده م

  صوب  لغایوت سواعت بیسوت و دو شوب  شوش  حداهثر ساعات تردد در خوابگاه دخترا  از ساعت تعیین و اعالم می گردد.

 باشد.می

 احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایرا  الزامی است. (12ماده 

 .ا  و مسئولین خوابگاه الزامی استرعایت اد  و احترام متقابل بین دانشجوی (13ماده 

 ورود خواهرا  و برادرا  دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درو  خوابگاه ممنوع است. (14ماده 

 ظاهرشد  با پوشش نامناسب در محیط معابر و اماهن عمومی خوابگاه ممنوع است . (15ماده 

ستفاده از ابزارآالت غیرقوانونی از قبیول )لووازم قموار  نوارهوای مبتوذل  اسولحه سورد و گورم و...( در ا نگهداری و (16ماده 

 های دانشجویی ممنوع است.خوابگاه



ایجاد هرگونه مزاحمت هه موجب سلب آسایش ساهنا  خوابگاه گوردد از قبیول )ایجواد سروصودا  درگیوری  بلنود  (17ماده 

 نمود  بیش از حد صدای رادیو و تلویزیو   نواختن ابزار و آالت موسیقی  استعمال دخانیات و ...( ممنوع است.

امش ساهنین خوابگواه ضوروری اسوت و مسوئولین جهت آر  رعایت سکوت عمومی  بامداد 6شب تا  22از ساعات (18ماده 

 نمایند.خوابگاه نیز در این ساعات از صدا زد  دانشجویا  بوسیله بلندگو خودداری می

ها الزامی است ومسئول خوابگواه موظوف اسوت رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل برای هلیه ساهنین خوابگاه (19ماده 

چنانچه مشخص گردد هه  ره امور خوابگاهها گزارش نماید. رح در همیته انضبا ی به اداموارد خالف را جهت رسیدگی و یا 

توانود هوا مویاداره خوابگواهدانشجو در مورد خود ا العات نادرست داده است ضمن معرفی به همیته انضبا ی دانشوجویا   

 لغو و جریمه مدت سکونت با احتسا  پنج برابر هزینه سکونت درخوابگاه دریافت خواهد شد. را سکونت وی 

 های دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است : انشجو در مدت اقامت در خوابگاهد(20ماده 

 ال از سووی اداره ساعات ورود و خروج مجاز دانشجویا  ساهن در خوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصوول سو

 های دانشگاه تعیین و اعالم می شود.خوابگاه

  هوا ساعاتی به عنوا  زما  سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه –به تناسب فصول –به من ور رعایت هرد  آرامش

 اعالم می شود . 

 یگورا  و استفاده از وسایل سمعی و بصری و رایانه در صورت رضایت ساهنین ا اق و عودم تجواوز بوه حقووق د

 رعایت موازین قانونی و شرعی بال مانع است . 

  . پذیرش مهما  در ا اق دانشجویی ممنوع است 

  ز  به خوابگاه برادرا  ممنوع استورود مالقات هننده مرد به خوابگاه خواهرا  و ورود مالقات هننده . 

 و صرفاً بورای مودت معوین و در  خوابگاه  اقامت دانشجویا  دختر در خارج از جودر صورت اعالم هتبی ولی دانش

 بال مانع است .   های اعالم شده از سوی ولی دانشجومحل

 انجام ن افت ا اق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه به عهده خود دانشجو است. 

 قوانین پذیرش و ثبت نام پسران و دختران: -ج

دانشجو حق واگذاری محل مسکونی خود را به دیگری ندارد ولی در صورت لزوم تعویض محل سکونت دانشوجو  (21ماده 

ساهنین خوابگاهها موظفند هنگام تخلیوه خوابگواه  امووال و لووازم  خوابگاهها امکا  پذیر خواهد بود.با اجازه هتبی اداره امور 

به هما  نحو تحویل مسئول خوابگاه نموده همچنین هلید واحد مربو وه  اندرا هه در بدو اسکا  تحویل گرفته موجود در اتاق

 .برابر اجاره بها تعیین نماید 5اداره خوابگاه ها مجاز است برای دانشجو جریمه تا حداهثر تحویل دهند؛ در غیر اینصورت را 

وری حداکثر مددت مجداز براساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فنا -

مقطوع   مقطوع هارشناسوی حوداهثر هشوت نیمسوالسکونت در خوابگاه از زمان شروع به تحصیل به شرح زیر می باشدد:

 ل ع دهترای تخصصی حداهثر هشت نیمسامقط  هارشناسی ارشد ناپیوسته حداهثر چهار نیمسال

ریزی هنند هه در دوره زمانی قانونی, تحصیل خوود را بوه پایوا  ای برنامهشود به گونهاین به تمامی دانشجویا  توصیه میبنابر

توداوم  ؛یا  وزارت علوم تحقیقوات و فنواوریهمچنین براساس دستورالعمل صادره از سوی صندوق رفاه دانشجو -برسانند. 

 .اه مشمول پرداخت جریمه خواهد بودسکونت دانشجویا  بیش از حد مجاز در خوابگ

 

 



 ویژه خوابگاه دختران :قوانین و مقررات  -د
 ضوابط و مقررات تاخیر و غیبت در خوابگاه خواهرا : ( 22ماده . 

 مشخصوات آدرس و  "تواند بعضی از شب ها فقط در منازل خویشواوندا  سواهن در شوهری هوه قوبالدانشجو می

رعایوت سوایر مووارد نسبت آنها با دانشجو در فرم مربو ه قید شده و به تایید اولیای قوانونی او رسویده اسوت بوا 

 حداهثر تا دو شب در هفته اقامت نماید.

   به مسئوووول  به  ور هتبیرا حداهثر یک روز قبل  20دانشجوووی متقاضی موظووف است مراتوب مندرج در ماده

در صورت عدم تطبیوق  و خویشاوند خود را در فرم مربو ه )یا دفتر( ثبت نمایدخوابگاه ا الع دهد و مشخصات 

رسانی به اولیای قانونی یریت خوابگاه می تواند ضمن ا العدانشجو با مشخصات و آدرس بستگا   مددرخواست 

 دانشجو  برابر مقررات رفتار نماید.

  ثبت نماید . و را به مسئول خوابگاه اعالم نمودهدانشجو پ  از مراجعت به خوابگاه موظف است حضور خود 

  به خوابگاه  دانشجو موظف است مدارک الزم مبنی بور موجوه بوود  در صورت غیبت یا تاخیر غیرموجه در ورود

و مدیریت خوابگاه مجواز اسوت مووارد تواخیر را بوه اولیوای ا به مسئول خوابگاه ارائه نماید غیبت یا تاخیر خود ر

 قانونی دانشجو اعالم نماید.

   با دانشجویانی هه ماهیانه بیش از سه مورد تاخیر در مراجعه به خوابگاه یوا غیبوت غیرموجوه داشوته باشوند برابور

 مقررات انضبا ی برخورد و نهایتاً دانشجو از خوابگاه محروم خواهد شد.

 

دانم  در غیر این صورت قبول یته و خود را ملزم به رعایت آ  ماینجانب هلیه قوانین و مقررات مربوط به خوابگاه را پذیرف -

 می نمایم تا ضمن محرومیت از خوابگاه   بق قوانین انضبا ی با اینجانب برخورد گردد. 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 امضا

 تاریخ


