مقررات اسکان

نحوه دریافت معرفی نامه سکونت در خوابگاه
دانشجویان غیر بومی دوره روزانه دانشگاه براساس مقررات و شرایط مربوط در حد امکانات و مقررات می
توانند از خوابگاه استفاده نمایند  .مراحل درخواست و دریافت معرفی نامه خوابگاه بدین شرح می باشد :

 _۱مراجعه به اداره امور خوابگاهها در تاریخ و مهلت تعیین شده.
 _۲مطالعه مقررات مربوط به نحوه استفاده از خوابگاه .
 _۳تکمیل فرم درخواست خوابگاه با دقت و ثبت مشخصات کامل .
 _ ۴داشتن برگه انتخاب واحد و تعهد محضری.
 _ ۵براساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان  ،دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می کنند پس از فارغ
التحصیلی  ،انصراف  ،ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه می باشند .
 _ ۶دو قطعه عکس

مقررات عمومی خوابگاه
 _۱اختصاص خوابگاه به دانشجویان براساس امکانات خوابگاه  ،دوری و نزدیکی محل سکونت به محل تحصیل
دانشجو ،رشته و مقطع تحصیلی انجام می گیرد  .بدیهي است همه نظرات و خواسته هاي دانشجو براي
استقرار در اتاق مورد دلخواه در خوابگاه ممکن است تامین نشود .
 _ ۲اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل  ،بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد  .دانشجو
موظف است در مکان هایی که برای وی تعیین مي گردد اقامت نمايد .
 _ ۳تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاهها می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق حق
مخالفت با افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند ندارند.
 _ ۴دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزینه
کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.
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*تبصره  :مهلت انصراف دانشجو از سکونت در خوابگاه حداکثر  ۱۰روز پس از آغاز ترم تحصیلي مي باشد .
 _۵کمیته اسکان خوابگاه مي تواند در صورت کمبود ظرفیت و امکانات  ،زمان حداکثر مدت سكونت را كاهش
دهد .
 _ ۶سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاهها  ،مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت از خوابگاه
موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و کمیته اسکان ضمن اطالع به خانواده دانشجو به ادامه سکونت
وی در خوابگاه تصمیم گیری خواهد نمود .
 _ ۷تامین رفاه دانشجویان در خوابگاه مستلزم مشارکت جدی و مسئوالنه آنان در اداره امور خوابگاهها است.
این مشارکت می تواند بسیاری از امور قابل اجراء را در خوابگاهها به نفع دانشجویان مشخص نماید .ارتباط
مستقیم و مستمر دانشجويان با مسئولین و سرپرستان خوابگاهها و انعکاس خواسته ها و نظرات اثر بسیار
زيادي در تامین نیازهاي دانشجويان ساکن در خوابگاهها دارد .چون خوابگاه محیطي عمومي تلقي مي شود و
تامین اسايش ساکنین آن همواره مدنظر مسئولین دانشگاه و ديگر مسئولین ذيربط مي باشد .مقرراتي براي
سکونت در خوابگاه تدوين و ابالغ شده است که رعايت آن مقررات سبب مي شود محیط خوابگاهها براي همه
دانشجويان ساکن محیطي مناسب باشد  .مفاد اين مقررات تخت عنوان (( آئین نامه انضباطي سکونت در
خوابگاهها))  ،مشخص شده است .
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