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اهم آیین نامه انضباطی و مقررات خوابگاه شبانه روزي دانشگاه فرهنگیان

دانشجوي عزیز:
با توجه به اینکه زندگی در یک محیط اجتماعی نظیر خوابگاه نیاز به رعایت مقررات دارد. لذا توجه شما  

را به نکات ذیل و رعایت دقیق آنها جلب می نماییم.
رعایت شئونات اسالمی ،عمل به فرائض دینی وقوانین جمهوري اسالمی الزامی است.-1
الزامی است .خوابگاه ویژه مذهبی  مراسم هاينماز جماعت وشرکت دانشجویان در -2
رعایت ادب و احترام متقابل دانشجویان، مدرسین و مسئولین دانشگاه الزامی است . -3
ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش در خوابگاه گردد ،ممنوع است .-4
م می گردد در دقیقه قبل از ساعت مقرر که از طریق حوزه سرپرستی خوابگاه ها  اعال 15دانشجو موظف است -5

خوابگاه حضور داشته باشد و از  تأ خیر در ورود به خوابگاه پرهیز نماید.       
                                                                         

میته ها منجر به محرومیت از خوابگاه ، گزارش به ک: تأخیرهاي مکرر، مطابق آیین نامه خوابگاهتذکر     
انضباطی و درج در پرونده خواهد شد.

دانشجو موظف است در هنگام ورود به خوابگاه، کارت خودرا به نگهبانی ارائه نماید در غیر اینصورت از ورود -6
ایشان به خوابگاه ممانعت به عمل خواهد آمد.

نمایند در اتاق حضور دانشجو موظف است راس ساعت مقرر که مسئولین حضور و غیاب به درب اتاق مراجعه می -7
داشته باشد در صورت عدم حضور ، براي دانشجو غیبت  غیر موجه ثبت می گردد.

دانشجویان خواهر موظفند قبل از عزیمت به منزل خود یا بستگان معرفی شده ، فرم مخصوص محارم  را پس از -8
تکمیل به دفتر سرپرستی تحویل نمایند.

حصیل بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد دانشجویان موظفند اتاق یا خوابگاه دانشجویان در طول ت-9
در مکانی که براي آنان تعیین می گردد اقامت نمایند .

واگذاري ،تعویض و جابه جایی اموال در اختیار خود به دیگردانشجویان خوابگاهی ،فقط با کسب موافقت از واحد  -10
سرپرستی خوابگاه صورت می پذیرد..

شخصی و اموالی که تحویل دانشجویان داده شده به عهده شخص و یا اشخاص تحویل گیرنده حفظ اموال  -11
خواهد بود و در صورت خسارت به اتاق و یا کسر لوازم ،مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

از  روز  هرهمه ي دانشجویان مستقر در خوابگاه ملزم به رعایت نظافت و بهداشت فردي و اجتماعی می باشند  -12
ثبت خواهد شد.بعمل آمده و ارزشیابی آنان بازدیداقها ات

دانشجویان خواهر  موظفند در هنگام ورود و خروج از خوابگاه حجاب کامل را رعایت نماید. -13
مگر موارد خاص (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر )که پس از احراز هویت و  است میهمان به داخل خوابگاه ممنوع  ورود  -14

میسر پردیس و مرکز داشتن امکانات موجود در  ،در صورت وموافقت مسئول مربوطه  تکمیل فرم ویژه میهمان
خواهد بود. 

3فرم شماره 



استفاده از وسایل برقی و گازي از قبیل هیتر ،کتري برقی ،گاز پیک نیک و .... ممنوع است و دانشجویان حق  -15
طبخ غذا در اتاق را ندارند.

ج از خوابگاه حجاب کامل را رعایت نماید.دانشجویان خواهر  موظفند در هنگام ورود و خرو -16
: تذکر
: در صورت عدم ثبت آدرس و تاریخ ورود و خروج در فرم خروج ، براي دانشجو غیبت غیر موجه ثبت می گردد. 1- 4
موجه مرکز اعالم  نماید تا نسبت به پردیس یا علت غیبت دانشجو را به   روز 2: ولی دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت  4-2

شدن غیبت ، اقدامات الزم انجام گیرد.
: در صورت تکرار غیبت ، سرپرست خوابگاه ها نسبت گزارش به کمیته انضباطی و درج در پرونده دانشجو اقدام  می نماید.4-3

دانشجو موظف است از کلیه وسایل اتاق و خوابگاه نگهداري نماید و در صورت صدمه به اموال خوابگاه عالوه بر  -17
می باشد.نیز ملزم به پرداخت خسارت و درج در پرونده ، اخطار کتبی 

اري دانشجو موظف است از وسایل شخصی خود نگهداري نماید و از آوردن وسایل گرانبها به خوابگاه جداً خودد -18
نماید. مسئولین خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی دانشجویان ندارد.

دانشجو موظف است کلیه مقررات خوابگاه را رعایت نماید و از ایجاد هر گونه بی نظمی خودداري کند. -19
اه ها اعالم خوابگ سرپرستدانشجو موظف است در هنگام انصراف از خوابگاه انصراف خود را به صورت کتبی به  -20

، وسایل خود را  خارج نماید.پردیس نماید و در ضمن تسویه حساب با خوابگاه و 
دانشجویان باید پیوسته مزین به سادگی و آراستگی با رعایت موازین شرعی و اسالمی در پوشش ظاهر در داخل  -21

و خارج از محیط دانشگاه باشند .
ساتی خوابگاه ها ممنوع می باشد .دخالت دانشجویان در امور فنی ، خدماتی و تاسی -22
نصب هرگونه پوستر ، اعالمیه ، اطالعیه و .....در فضاي خوابگاه بدون داشتن مجوز از سرپرستی خوابگاه ممنوع  -23

می باشد.
دانشجو ملزم به رعایت کلیه قوانین و امور محوله از طرف دانشگاه می باشد. -24

............. اینجانب .................................. دانشجوي رشته  ....................................به شماره دانشجویی ..............
ضمن مطالعه آیین نامه انضباطی و مقررات شبانه روزي متعهد می گردم که کلیه مقررات درج شده را رعایت 

عایت مفاد آیین نامه فوق ،دانشگاه حق برخورد قانونی با اینجانب را دارد/نموده و در صورت عدم ر
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