آئینانهم اس کان ،نحوه اداره و مقررات خواب گاهاهی دانشجویی
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مقدمه
دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي ،فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب ميشوند و خوابگاه دانشجويي
بهعنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژهاي در ارتقاء نشاط معنوي ،حفظ آرامش روحي و جسمي ،توسعه فكر و
انديشه ،اعتالي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد .بهمنظور تسهيل و بهبود كيفيت زندگي در
خوابگاههاي دانشجويي ،تدوين مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف باهدف رعايت حقوق فردي و جمعي ،تقويت
روحيه مسئوليتپذيري و خودباوري ،تأمين امنيت و قانونمند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري است.

فصل اول
تعاريف
ماده  -1امور دانشجويي موسسه عهدهدار باالترين سطح سازماني پس از معاون آموزشي و دانشجويي موسسه در
ساماندهي و نظارت بر انجام امور دانشجويي و فرهنگي دانشجويان ميباشد.
ماده  -2خوابگاه دانشجويي :به محدودهاي از فضاي موسسه اطالق ميشود كه بهمنظور اسكان دانشجويان واجد
شرايط باهدف تأمين نيازهاي فرهنگي ،رفاهي ،بهداشت رواني و جسمي و امور فوقبرنامه در نظر گرفتهشده
است.
ماده  -3دانشجوي غيربومي :تعريف آن برحسب شرايط اقليمي و جغرافيايي به عهده امور دانشجويي و اداره
خدمات دانشجويي موسسه ميباشد.

فصل دوم
نحوه اداره خوابگاههای دانشجويي
ماده  -4اداره امور خوابگاههاي دانشجويي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال ،اماكن ،تأسيسات،
بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه به عهده اداره كل امور دانشجويي ،موسسه است.
تبصره  :1اداره كل امور دانشجويي موسسه موظف است با تدوين نظام كمي و كيفي براي ارزيابي عملكرد
مسئوالن خوابگاهها نسبت به شناسايي ،معرفي و تقدير از مديران ،مسئوالن و سرپرستان شيفت خالق و نمونه
خوابگاههاي دانشجويي اقدام نمايد.
تبصره  :2حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي موسسه موظف است هر نيمسال تحصيلي گزارشي از وضعيت
خوابگاههاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به معاونت آموزشي و دانشجويي موسسه ارائه نمايد.
ماده  -5اتاق و اثاثيه در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحويل داده ميشود و در پايان هر
نيمسال يا سال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته ميشود .مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر
اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويلگيرنده خواهد بود.
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تبصره :تأمين وسايل شخصي شامل پتو ،ملحفه ،بالش ،قاشق ،چنگال ،بشقاب بر عهده دانشجو ميباشد.
ماده  -6اداره خدمات دانشجويي ميبايست فرمي را تحت عنوان فرم انتخاب هماتاقي با توجه به ظرفيت اتاقها
تعيين و در اختيار دانشجويان قرار دهد تا دانشجويان در انتخاب هماتاقي مختار و آزاد باشند.
ماده  -7كليد يدك كليه اتاقها و اماكن عمومي خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروري ،الزم است با حفظ
امانتداري در اختيار سرپرست شيفت خوابگاه و يا دفتر حفاظت فيزيكي قرار گيرد.
ماده  -8موسسه ميتواند بهمنظور اداره مطلوب خوابگاهها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن
خوابگاهها ،براي اجرا و انجام برنامهها و طرحهاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي
استفاده نمايد.
ماده  -9شناسنامه اتاق كه مشتمل بر موارد ذيل ميباشد ،الزم است در هر نيمسال تحصيلي توسط اداره
خدمات دانشجويي تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري شود:
اطالعات سجلي (مشخصات شناسنامهاي دانشجو) ،اطالعات دانشجويي (شماره دانشجويي ،رشته ،مقطع و دوره)،
اموال تحويل گرفتهشده توسط هر دانشجو ،نشانيهاي تأييدشده (مشخصات و نشاني خويشاوندان دانشجو در
شهرهاي مجاور و يا شهر محل موسسه كه توسط ولي يا سرپرست قانوني دانشجو بهصورت ثبت محضري در
هنگام ثبتنام اعالم گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هر دانشجو.
ماده  -11شناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر اطالعات فني مربوط به ساختمان ،تعداد دانشجويان به تفكيك دوره،
رشته و سال تحصيلي ،اموال ،امكانات رفاهي ،آمار و مشخصات كاركنان خوابگاه ميباشد ،الزم است در هر
نيمسال تحصيلي توسط اداره خدمات دانشجويي تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.
تبصره  :1اداره خدمات دانشجويي موظف است شرح وظايف كاركنان خوابگاه و تابلوي راهنماي ساختمان را براي
هر خوابگاه تهيه و در محل مناسبي جهت اطالع دانشجويان نصب نمايد.
تبصره  :2نصب هرگونه اطالعيه در محيط خوابگاهها فقط با مجوز اداره كل امور دانشجويي امكانپذير بوده و
اداره امور خوابگاهها ملزم به جمعآوري كليه اطالعيههاي فاقد مجوز ميباشد.
ماده  -11عرضه و فروش مواد دخاني در فروشگاهها و بوفههاي مستقر در اماكن دانشجويي مطلقاً ممنوع
ميباشد و الزم است در قرارداد اجاره اين مكانها به ممنوعيت آن اشاره گردد.
تبصره :مصرف دخانيات و مواد مخدر و ساير موارد خالف قانون و در خوابگاه اكيداً ممنوع بوده و در صورت
مشاهده عالوه بر معرفي به كميته انضباطي بالفاصله مجوز سكونت لغو ميشود.
هر يك از ساكنين اتاق موظفاند موارد خالف قانون از قبيل مهمان غيرمجاز ،مصرف دخانيات ،نگهداري و
مصرف مواد مخـدر ،نگهـداري و تماشاي فيلمهاي غيرمجاز ،استفاده ناصحيح از اينترنت و  ...را سريعاً به مسئول
خوابگاه و اداره خدمات دانشجويي اطالع دهند .در غير اين صورت عالوه بر فرد خاطي ،ساير ساكنين نيز مقصر
شناختهشده و طبق مقررات با ايشان رفتار خواهد شد.
ماده  -12مفاد اين آييننامه از طريق اداره خدمات دانشجويي و مسئوالن خوابگاهها الزم است به نحو مقتضي به
اطالع دانشجويان رسانده شود.
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فصل سوم
شرايط واگذاری خوابگاه و نحوه اسكان
ماده -13دانشجويان متقاضي خوابگاه موظف به پرداخت اجارهبهاي خوابگاه در ابتداي نيمسال تحصيلي
بهصورت نقدي هستند.
تبصره :در صورت صالحديد مسئوالن ذيربط ،دانشجويان ميتوانند تا قبل از امتحانات پايان هر نيمسال شهريه
خوابگاه را تسويه نمايند ،در غير اين صورت از شركت در امتحانات ترم ممانعت به عمل ميآيد.
ماده  -14دانشجويان واجد شرايط اسكان الزم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره خدمات
دانشجويي و ارائه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.
ماده  -15دانشجويان شاهد و ايثارگر ،دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني
(ره) ،فرزندان خانوادههاي كمدرآمد ،دارندگان رتبههاي ممتاز آزمون سراسري ،المپيادهاي علمي ،فرهنگي،
هنري ،ورزشي ،قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح كشور در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند.
تبصره  :1دانشجويان جانباز و همسر جانباز ،فرزند جانباز ،باالي  %22فرزند شاهد ،همسر شهيد ،از پرداخت %25
شهريه معاف هستند.
تبصره  :2دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي ،كميته امداد خميني (ره) و فرزندان خانواده كمدرآمد ،از
پرداخت  %22شهريه معاف هستند.
تبصره  :3دانشجويان ميهمان ،جابجايي و انتقالي از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نميباشند .در صورت
وجود ظرفيت تقاضاي آنها در معاونت آموزشي و دانشجويي موردبررسي قرار خواهد گرفت.
تبصره  :4به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ،انصراف يا اخراج از موسسه همچنين دانشجوياني كه به هر
دليل قطع ارتباط آموزشي دارند (مرخصي تحصيلي ،تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه
داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در معاونت آموزشي و دانشجويي بررسي و تصميمگيري
خواهد شد.
تبصره  :2دانشآموختگان براي انجام امور فارغالتحصيلي با اخذ مجوز كتبي از اداره خدمات دانشجويي ميتوانند
حداكثر به مدت دو هفته بهصورت ميهمان از خوابگاه استفاده نمايند.
ماده  -16تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفيشده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره
خدمات دانشجويي ميسر خواهد بود.
ماده  -17اتاق يا خوابگاه دانشجو در مدتزمان سكونت در خوابگاه ،بنا بهضرورت و مصلحت به تشخيص اداره
خدمات دانشجويي ممكن است تغيير يابد ،دانشجو موظف است در مكانهايي كه براي وي تعيين ميگردد
اقامت نمايد.
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تبصره :تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره خدمات دانشجويي ميباشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه
ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نمودهاند مخالفت نمايند.
ماده  -18دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مينمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر
(حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي) هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهرهمندي از خوابگاه برابر شهريه نسبت
به ايام سكونت محاسبه و مابقي وجه پرداختي عودت داده خواهد شد.
ماده  -19سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيالت تابستان ،بين دو نيمسال و ايام نوروز ممنوع ميباشد.
تبصره :دانشجوياني كه در ايام فوقالذكر واحد درسي دارند الزم است با ارائه مدارك الزم ،از اداره خدمات
دانشجويي مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آنها تعيين ميشود سكونت نمايند.
تبصره  :1موسسه ميتواند در صورت وجود برنامه آموزشي ايام تابستان به دانشجويان واجد شرايط خوابگاه واگذار
كرده و اجارهبهاي مربوط را با  %05تخفيف اجارهبهاي ترم ،بهصورت نقدي دريافت كند.
تبصره  :2حداكثر مدت استفاده از خوابگاه در سنوات مجاز تحصيلي:
مقطع تحصيلي حداكثر سنوات استفاده از خوابگاه
دكتري  9نيم سال.
كارشناسي ارشد  2نيم سال.
مبناي سنوات خوابگاهي سال ورود دانشجو به موسسه ميباشد.
تبصره  :3جريمه اقامت بيش از سنوات مجاز در خوابگاه بايد به شرح ذيل نقداً در ابتداي هر نيمسال پرداخت
گردد.
تبصره  :4براي هر نيمسال اضافي با تائيد اداره كل تحصيالت تكميلي با اخذ شهريه بر اساس مصوبه هيئترئيسه
موسسه به شرح ذيل اقدام ميشود:
نيمسال اول اقامت اضافي  155درصد و نيمسال دوم صد و پنجاهدرصد شهريه اضافه اخذ خواهد شد.
تبصره  :2معاون آموزشي و دانشجويي موسسه ميتواند در صورت كمبود امكانات موجود حداكثر مدت استفاده از
خوابگاه دانشجويي را كاهش دهد.
دكتري  8نيم سال
كارشناسي ارشد  4نيم سال
تبصره  :6معاون امور دانشجويي موسسه ميتواند با در نظر گرفتن شرايط خاص دانشجو و امكانات موجود مجوز
اسكان دانشجو را حداكثر براي دو نيمسال مازاد بر سقف تعيينشده صادر كند ،در اين صورت افزايش اجارهبها تا
 %35با رعايت مقررات صندوق رفاه بالمانع است.
تبصره  :0در صورت عدم تخليه خوابگاه در موعد مقرر معاون امور دانشجويي موسسه ميتواند نسبت به صدور
مجوز تخليه محل سكونت دانشجو با رعايت ماده  25اقدام نمايد.
ماده  -21چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيينشده توسط اداره خدمات دانشجويي ،خوابگاه را
تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفيشده از طرف حراست موسسه ،رئيس يا سرپرست اداره امور
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دانشجويي و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسهاي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصالح
جهت پيگيريهاي بعدي گزارش ميشود.

فصل چهارم
ماده  -21مقررات عمومي  -دانشجو در مدت اقامت در خوابگاههاي دانشجويي ملزم به رعايت مقررات عمومي
به شرح ذيل است:
همراه داشتن كارت دانشجويي در خوابگاه براي دانشجويان خوابگاهي ضروري ميباشد ساعات ورود و خروج مجاز دانشجويان ساكن در خوابگاه و اوقات مالقات برحسب فصول سال از سوي ادارهخدمات دانشجويي موسسه تعيين و اعالم ميشود.
 بهمنظور رعايت كردن آرامش (بهتناسب فصول) ساعاتي بهعنوان زمان سكوت عمومي توسط اداره خوابگاههااعالم ميشود.
تبصره  :1حداكثر ساعت ورود به خوابگاه در شب براي خوابگاههاي خانمها ساعت  21و خوابگاههاي آقايان
ساعت  23خواهد بود و بعدازآن درب خوابگاه بسته ميشود.
تبصره  :2استفاده از وسايل سمعي و بصري و رايانه و تلفن همراه در صورت رضايت ساكنين اتاق و عدم تجاوز به
حقوق ديگران و رعايت موازين قانوني و شرعي بالمانع است.
تبصره  :3پذيرش مهمان در اتاق دانشجويي بدون اخذ مجوز از اداره خدمات دانشجويي ممنوع است.
تبصره  :4شرايط مالقات بستگان دانشجو در خوابگاههاي «خواهران» به شرح ذيل ميباشد:
 -1مالقات همهروزه حداكثر تا ساعت  25امكانپذير بوده و بعدازاين ساعت مالقات ممنوع است.
 -2مالقات براي مالقاتكننده مرد در خوابگاه خواهران اكيداً ممنوع است.
 -3مالقات در اتاقهاي خوابگاه براي مالقاتكننده زن بايد با اجازه اداره خدمات دانشجويي و رضايت ساير
هماتاقيها باشد.
 -4مالقاتكننده مرد بايد از بستگان محرم دانشجو باشد و كارت شناسايي معتبر و يا شناسنامه خود را به اداره
خدمات دانشجويي ارائه نمايد و فرم مخصوص «و يا دفتر مربوط» به مالقات را تكميل نمايد.
 -2همسر دانشجو ميبايد شناسنامه خود را به اداره خدمات دانشجويي ارائه نمايد .كارت شناسايي بهتنهايي
كافي نيست.
-6ورود مالقاتكننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود مالقاتكننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام
مالقات صرفاً در محلهاي ويژهاي كه توسط اداره خدمات دانشجويي تعيين ميشود ،مجاز است.
-0در صورت اعالم كتبي ولي دانشجو ،اقامت دانشجويان دختر در خارج از خوابگاه صرفاً براي مدت معين و در
محلهاي اعالمشده از سوي ولي دانشجو بالمانع است.
-8دانشجويان متقاضي موظفاند مراتب را حداكثر تا پايان وقت اداري همان روز به اداره خدمات دانشجويي كتباً
اطالع داده و مشخصات خويشاوند خود را در فرم مربوط و يا دفتر ثبت نمايند.
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 -9انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومي داخلي خوابگاه به عهده خود دانشجو است.
 -15در صورت غيبت مستمر دانشجو ،موسسه ميتواند در مورد ادامه سكونت دانشجو تجديدنظر كند و مراتب را
به خانواده دانشجو اطالع دهد.

فصل پنجم
ماده  - 22مقررات اخالقي و فرهنگي
 -1رعايت نظم و انضباط و پايبندي به شعائر اسالمي و شئونات موسسه
 -2تأمين لوازم شخصي موردنياز (ملحفه پتو ،بالشت ،قاشق ،چنگال ،بشقاب ،ليوان و )...
 -3حفاظت از اموال شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال موسسه.
 -4تخليه خوابگاه بر اساس اعالم سرپرست امور خوابگاهها.
 -2پرداخت خسارت اموال عمومي موسسه.
 -6عدم واگذاري خوابگاه به غير.
 -0عدم جابجايي اتاق بدون اخذ مجوز مربوط.
 -8همكاري با مسئول شب خوابگاه بهمنظور حضوروغياب (ويژه دانشجويان دختر).
 -9رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است.
 -15ورود و خروج دختران و پسران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون و بيرون از خوابگاه ممنوع
ميباشد.
 -11نگهداري و استفاده از ابزارآالت غيرقانوني از قبيل (نوارهاي مبتذل و هرگونه آالت موسيقي و  )...در خوابگاه
دانشجويي ممنوع است.
 -12ايجاد هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش خوابگاه گردد ممنوع است.
 -13رعايت حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا مشرف بر خوابگاههاي دانشجويي الزامي است.
 -14انجام تبليغات و برنامههاي فرهنگي ،انتشار هرگونه اعالميه و نوشتن هر نوع شعار در اداره امور فرهنگي در
فوقبرنامه ميباشد.
-12بازرسي از اتاق دانشجويان صرفاً با مجوز كتبي معاونت آموزشي و دانشجويي و اداره كل امور دانشجويي
موسسه مجاز است.
-16رعايت موارد مندرج در آييننامه خوابگاهها براي كليه دانشجويان ساكن در خوابگاهها الزامي است و چنانچه
فرد يا افرادي به هر دليلي به تذكرات آن توجه ننمايند موارد خالف و شخص يا اشخاص متخلف از سوي اداره
خدمات دانشجويي به اداره كل امور دانشجويي گزارششده تا طبق مقررات به كميته انضباطي منعكس گردد.
فصل ششم
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ماده  -23شرح وظايف سرپرست خوابگاه  -سرپرست خوابگاه ميبايست  12ساعت كاري (ساعت  0الي )19
در خوابگاه حضور و زير نظر اداره خدمات دانشجويي فعاليت داشته باشد.
سرپرست خوابگاه ميبايست در ابتداي سال تحصيلي شرايط ذيل را فراهم آورد:
 .1ارائه فرم هماتاقي به دانشجوياني كه اسامي ايشان بهعنوان فرد واجد شرايط خوابگاهي اعالمشده است.
 .2تعيين اتاق دانشجويان پس از تكميل فرم هماتاقي.
 .3تهيه معرفينامه دانشجويان ساكن خوابگاه بر اساس فرم هماتاقي در تابستان.
 .4تهيه كارت ورود به خوابگاه دانشجويان در تابستان.
 .2ارائه كارت خوابگاه و معرفينامه خوابگاه به دانشجويان خوابگاهي در ابتداي هر سال تحصيلي و راهنمايي
ايشان جهت مراجعه به متصدي خوابگاه براي تحويل گرفتن اتاق.
شرايط اسكان دانشجويان جديدالورود:
 .1آمادهسازي خوابگاهها در طول تابستان از قبيل پيگيريهاي مختلف در زمينههاي ساختماني ،تأسيساتي و
خدماتي و غيره.
 .2همكاري و هماهنگي با مديريت حراست در خصوص ورود و خروج دانشجويان ميهمانان به خوابگاه.
 .3همكاري و هماهنگي با نهادهاي دانشجويي از قبيل شوراي صنفي خوابگاه و امور فرهنگي خوابگاه.
 .4تهيه و ارائه ليست دانشجويان بهرهمند از خوابگاههاي دانشجويي به اداره خدمات دانشجويي موسسه جهت
هرگونه اقدام مقتضي.
 .2نظارت و پيگيري جهت انجام هرچه بهتر امور بهداشتي و نظافتي خوابگاهها.
 .6نظارت و پيگيري جهت انجام هرچه بهتر امور فني و تأسيساتي و ساختماني خوابگاهها.
 .0حضور در جمع دانشجويان و جلسات برگزارشده توسط ايشان.
 .8درخواست و پيگيري جهت دريافت لوازم موردنياز خوابگاه از قبيل تلويزيون ،موكت ،ميز و غيره.
 .9انجام تسويهحساب ساالنه با دانشجويان ساكن خوابگاه و بررسي اموال تحويلي به ايشان طبق صورتجلسه
تنظيمشده در ابتداي سال تحصيلي.
 .15انجام امور مربوط به تسويهحساب قطعي با دانشـجـويـاني كه به انحـاء مـختـلف از قـبـيل :فارغالتحصيلي،
مهماني ،جابجايي ،اخراجي ،انصرافي و غيره ارتباط خود با موسسه و امور خوابگاهها را قطع مينمايند.
 .11بررسي و اعالم خسارت وارده توسط دانشجويان به اموال خوابگاه ،به مراجع ذيصالح موسسه
 .12اخذ خسارت از دانشجوياني كه به اموال خوابگاه خسارت وارد نمودهاند.
 .13بررسي مسائل و موارد انضباطي دانشجويان ساكن خوابگاهها و گزارش به مراجع ذيربط موسسه.
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 .14تنظيم گزارشهاي ماهانه و اطالعرساني به اداره امور دانشجويي.
 .12انجام امور مربوط به اسكان دانشجوياني كه براي نيمسال دوم سال تحصيلي متقاضي سكونت در
خوابگاههاي دانشجويي ميباشند ،در صورت ظرفيت موجود و پس از بررسيهاي الزم.
 .16انجام مكاتبات اداري موردنياز و پيگيري تا حصول نتيجه.
 .10پاسخگويي به انتظارات و خواستههاي دانشجويان.
 .18انجام اطالعرسانيهاي الزم به دانشجويان ساكن خوابگاهها.
 .19پيگيري و اقدام جهت تعمير لوازم خوابگاهها.
 .25تهيه و ارسال گزارشهاي الزم در مواردي كه درخواست ميگردد.
 .21گزارش نارساييها و كمبودهاي خوابگاه براي مقام مافوق.
 .22بايگاني سوابق مكاتبات و بخشنامههاي مربوط.
 .23ارائه اطالعرساني در خصوص ضوابط و مقررات حاكم بر خوابگاه به دانشجويان.
 .24ارائه فرم پذيرش ميهمان به دانشجويان ميزبان.
 .22اخذ و بايگاني فرم تكميلشده پذيرش ميهمان.
 .26اخذ و بايگاني رضايتنامه كتبي از ساكنين اتاق ميزبان.
 .20اخذ مدارك شناسايي ميزبان و ميهمان به هنگام ورود و تحويل آن در هنگام خروج.
 .28بررسي مطابقت ساعات ورود و خروج دانشجويان ،ميزبان با ساعات مندرج در فرم پذيرش.
 .29بررسي شرايط احراز صالحيت دانشجويان متقاضي ميهمان (داشتن ميهمان بهصورت همزمان براي ساكنين
يك اتاق مجاز نبوده و در هر اتاق ،هر شب تنها يك نفر اجازه داشتن ميهمان را دارد).
 .35اطالعرساني به دانشجويان ترم  2كارشناسي ارشد و دانشجويان ترم  9دكتري در ارتباط با عدم تعلق
خوابگاه به ايشان در ترمهاي آتي و در صورت نياز پرداخت هزينه با توجه به تعرفه تصويبي شوراي تحصيالت
تكميلي موسسه.
 .31انجام ساير اموري كه از طريق مقام مافوق (رئيس اداره خدمات دانشجويي) ابالغ ميگردد.

اين آئيننامه در  1مقدمه 6 ،فصل و  23ماده و  24تبصره در مورخ  1392/9/12در جلسه شماره 90
شوراي تحصيالت تكميلي تصويب و به امضاي اعضاي شورا رسيد و از تاريخ ابالغ به معاونت امور
دانشجويي الزماالجراست.
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