
 يمقررات خوابگاه دانشجوئ
 

 ت نخواهد شد.يعدم اطالع از مقررات موجب سلب مسئول يد. ادعايلطفا مقررات را به طور کامل بخوان
 ل(يتحصبه خ شروع يمدت اسکان )از تار الف:

 مسالين 4حداکثر   وستهيناپ ارشد يوسته و کارشناسيناپ ي، کارشناسيکاردان

 مسالين 8حداکثر    يتخصص يوسته و دکترايپ يکارشناس

تواند يم يادامه سکونت در هر مقطع زمان يبرا يت ويمجوز اقامت دانشجو در صورت محرز شدن عدم صالح: 1تبصره

 باشد.ين مربوطه ميت به عهده مسئوليص عدم صالحيلغو شود و تشخ

تواند نسبت به يراسماً م خوابگاه سرپرستد يه ننمايدر موعد مقرر خوابگاه را تخل يکه دانشجوئ ي: در صورت2تبصره

 د. يه محل سکونت دانشجو اقدام نمايتخل

شتر از دو هفته در يبعد از اخذ مجوز سکونت و اقامت در خوابگاه، به هر علت ب يکه دانشجوئ ي: در صورت3تبصره

ها اداره خوابگاهبا نت د سکويزان اجاره بهاء خوابگاه و نحوه تمديدر مورد م يريگميتصمخوابگاه سکونت نداشته باشد 

نبوده و برررسي مستندات از طرف اداره خوابگا ها مالک دانشجو  ين مورد ادعاياست مالک عمل در ا يهيبد باشد.يم

  تشخيص مي باشد .
 تواند در صورت کمبود امکانات موجود، حداکثر مدت استفاده از خوابگاه را کاهش دهد.يدانشگاه م ي: معاون دانشجوئ4تبصره

 مقررات اسکان ب:

ت يرا رعا يو خوابگاه يه مقررات دانشگاهيد کليشود که دانشجو باياز محوطه دانشگاه محسوب م يخوابگاه قسمت -1

 د.يا مسئول خوابگاه ارائه نماي انتظاماتست کارت سکونت خود را همراه داشته و به يبايتردد م ينموده و برا

 د کارت سکونت خود اقدام کند.يا تمديد يطبق مقررات نسبت به تجد هر ترم، يدانشجو موظف است در ابتدا -2

ه يشود و در مواقع تخليل داده ميآن طبق صورت جلسه به دانشجو تحول موجود دريسکونت، اتاق و وسا يدر ابتدا -3

دانشجو جاد خسارت بعهده يوسائل اتاق و ا يت جبران کسريل گرفته خواهد شد. مسئوليطبق همان صورت جلسه تحو

 است.

در همان خوابگاه( را ندارد و در صورت لزوم با اجازه  ي)حت يجائگران و جابهياتاق خود به د يدانشجو حق واگذار -4

 در صورت مشاهده مطابق ضوابط برخورد خواهد شد. ر است.يپذامکان يجائجابها اداره خوابگاه يکتب

 ندارد. را خود يخوابگاه دراتاق مسکون يعموم اء و لوازميو استفاده از اش يدانشجو حق نگهدار -5

 باشد.يها ممنوع ماداره خوابگاه ير وسائل اتاق، بدون اجازه کتبيض قفل و سايا تعوير و ييتغ -6

 ممنوع است.در اتاق  يبرق يک و بخاريک نيطبخ غذا و استفاده از پ -7

...  ( دانشجو موظف است موارد را به مسئول مربوطه  هرگونه اشکال تاسيساتي )آب ، برق ،گاز و در صورت مشاهده  -8

 اطالع دهد و نبايستي شخصا نسبت به رفع آن اقدام نمايد .

شود و دانشجو موظف يها اعالم مق اداره خوابگاهيساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال از طر -9

 باشد.يت آن ميبه رعا

ت سکوت و آرامش ين خوابگاه ملزم به رعاين ساعات ساکنياست و در ا يبامداد سکوت عموم 6 يال 23از ساعت  -10

 باشند.يمو خاموشي اتاق خوابگاه 

 د.يل نمايه و تحوياتاق خود را تخل )در صورت اطالع اداره خوابگاه ها(الت نوروزيدانشجو موظف است در طول تعط-11
 شود.ياعالم م يو فرهنگ يمعاونت دانشجوئ يط آن از سويدر طول تابستان، حدود و شرا يآموزش يهاتبصره: در صورت برنامه

د ين خوابگاه در صورت صالحديآمد ناگوار، مسئولشياز وقوع پ يريبه منظور حفظ نظم و انضباط بهتر و جلوگ -12

 الزم را بعمل آورند. ياهيان موظفند همکاريند و دانشجوينما يتوانند در هر زمان به اتاق دانشجو سرکشيم

ر موارد خالف قانون در يگردان و سا، مواد روانيان، مواد مخدر، مشروبات الکليقل سيگار ، ياستعمال و نگهدار -13

 داً ممنوع و در صورت مشاهده، مجوز سکونت در خوابگاه لغو خواهد شد.يخوابگاه اک

ا انتظامات ين اتاق و فلت موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور، بالفاصله به مسئول خوابگاه يک از ساکنيتبصره: هر

 شوند.ين اتاق و فلت مقصر شناخته ميه ساکنينصورت کلير اياطالع دهند. در غ

 وع است.وار اتاق ممنيرمجاز بر در و دير غيرمجاز و نصب تصاويلم و نوار مبتذل و غيو استفاده هرگونه ف ينگهدار-14

 د.يض اتاق دانشجو اقدام نمايو تعو ييجاباشد نسبت به جابهيد مجاز ميها در صورت صالحدمسئول خوابگاه -15

 يهان در محليمدت مع يان دختر در خارج از خوابگاه، برايدانشجو، اقامت دانشجو يول ياعالم کتبدر صورت  -61

 دانشجو بالمانع است. يول ياعالم شده از سو

 خواهد داد.ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع  يدانشجو ريا تأخيبت يغ مطابق ضوابط کاريها اداره خوابگاه -17

رد ادامه سکونت دانشجو در خوابگاه تواند در مويها مر مستمر دانشجو اداره خوابگاهيا تاخيبت يدر صورت غ -18

 د.يد نظر نمايتجد

و دانشجو موظف است  باشد.يدانشجو در هر زمان به عهده شخص دانشجو م ياز اموال شخص يحفظ و نگهدار -19

 همچنين اهتمام در نگهداري اموال عمومي خوابگاه . الزامات اوليه مراقبتي را لحاظ نمايد.

 باشد.يها ماداره خوابگاه يهاهيصندوق رفاه و اطالع يهانامهدانشجو موظف به پرداخت اجاره بهاء خوابگاه مطابق با بخش -20

 رضايت ميزبان و تاييد اداره خوابگاه ها مي باشد.ورود ساير افراد به عنوان مهمان دانشجو منوط به تقاضاي فرد مهمان ، .  21

در خصوص ضوابط تعيين شده مي باشد و مسئوليت عدم  موظف به مطالعه اطالعيه هاي اداره خوابگاه ها. دانشجو  22

 عهده دانشجو مي باشد .مطالعه بر 

. در صورت عدم اجراء دستورالعمل هاي اداره خوابگاه ها توسط دانشجو ، امتيازات منفي با امکان جريمه شخص  23

 خاطي در پرونده خوابگاهي دانشجو لحاظ خواهد شد .  

 و انضباطي خوابگاه. رعايت نظم و انضباط شعائر اسالمي و دانشجوئي و رعايت قوانين و مقررات عمومي، اخالقي-24

 (هاي زير در هنگام تردد، در راهروها و فضاهاي عمومي خوابگاه ممنوع است.پوشيدن لباس)ظاهر شدن با پوشش مناسب،  و

 و...( موسيقي بلند کردن صداي،سر و صدا، درگيريمزاحمت براي ديگران،)  و عدم ايجاد افراداحترام به حقوق  -25

 عيه خوابگاه ( اتاق ) مطابق اطال تخليه و شستشوي يخچالط خوابگاه و يو مح ينظافت اتاق، بهداشت فرد رعايت -26

 گردد.يت بهداشت منجر به لغو مجوز سکونت ميند و عدم رعاينمايد مين مربوطه از اتاق دانشجو، بازديمسئولتذکر: 

 

ه يکل                يبه شماره دانشجوئ  رشته يدانشجو   نجانبيا

 شوم که:و مقررات خوابگاه را مطالعه کرده و ضمن تقاضاي اخذ خوابگاه متعهد مين يقوان
 

کليه مقررات مذکور را دقيقا رعايت نموده و در صورت نقض هريک از موارد بالفاصله اتاق خود راتخليه  -1

 و تحويل نمايم.

 خوابگاه داشته باشم .در تمامي موارد حداکثر همکاري با مسئولين  -2

بعد از انقضاء مهلت اسکان، فارغ التحصيلي، حذف ترم، مرخصي تحصيلي، انصراف و اخراج و ... حق  -4

روز ضمن مراجعه و اطالع به اداره خوابگاه ها ، اتاق  3استفاده از خوابگاه دانشگاه را نداشته و حداکثر ظرف 

 عدم مراجعه به عهده اينجانب  خواهد بود.تبعات ناشي از خود را تخليه و تحويل نمايم. 
 

 خ:يتار       

 امضاء:        

 

 

 



 فرم تقاضای استفاده از خوابگاه دانشگاه صنعتی شیراز              

                                                                                                 )ويژه دانشجويان داراي شرائط سکونت در خوابگاه( دانشگاه صنعتي شيراز   

 مشخصاتالف:

 سال ورود:  رشته تحصيلي:  نام خانوادگي:                نام:

 نوبت دوم          ورودي مهر            ورودي بهمن         روزانه    دوره:

 کارشناسي ارشد             دکتري   ناپيوسته       کارشناسي پيوسته      مقطع تحصيلي: کارداني 

 نوع سهميه قبولي:        مناطق       خانواده شهدا        جانبازان           شاهد        رزمندگان         آزادگان

 مجرد          متاهل وضعيت تاهل:                     

 :مشخصات شناسنامه اي

  تاريخ تولد:کد ملي:                                                         شماره شناسنامه:

 دين:                         مذهب:            محل صدور شناسنامه:                        محل تولد:           

 کوچه   خيابان         روستا شهرستان     آدرس محل سکونت:استان

 تلفن همراه دانشجو:  تلفن تماس والدين:         کد پستي:        پالک:

 وضعيت شغلي:شاغل         کاردولتي           کارآزاد          مامور به تحصيل يا بورسيه           هيچکدام

 يماري خاص          نوع بيماري:داراي بوضعيت جسماني: سالم           

 وضعيت نظام وظيفه:داراي کارت پايان خدمت         معافيت پزشکي         معافيت تحصيلي

 آدرس بستگان نزديک در شيراز:

 مشخصات والدين:

 اه:             نام پدر:                                    شغل:                               تلفن محل کار و همر

 آدرس محل کار:                                             متوسط درآمد ماهيانه:  

 

 

 

 

 

 

نام  رديف

 خوابگاه

شماره 

 اتاق

تاريخ  ظرفيت

 ورود
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