
  



  
  دانشجويي معاونت

  نامه سراهاي دانشجويي آيين

  دانشگاه بيرجند 

  شماره سند:

UB-STU-R 1400  

  تاريخ ويرايش:

  

  :صفحه

  9ز ا 2

  

  فصل اول:

 نحوه اسكان شرايط واگذاري خوابگاه و

تحصيلي با مراجعـه  سال  الزم است در ابتداي هر نيم (روزانه) دانشجويان واجد شرايط اسكان -1ماده 

  .اقدام نمايندنسبت به دريافت مجوز سكونت )، Puya.birjand.ac.ir( پويا سامانهبه 

 اسـت  پـذير  امكان ،صورت داشتن ظرفيت خوابگاهيدر واتيسن سكان دانشجويان شبانه وا: 1-1تبصره 

 دانشـجويان  نامـه صـندوق رفـاه    نـرخ جديـدترين  ، بر اساس دسته از دانشجويان اين بها تعرفه اجاره و

  محاسبه خواهد شد.

تواننـد از آغـاز تحصـيل حـداكثر      مكانات، دانشجويان واجد شـرايط مـي  صورت وجود ادر: 2-1 تبصره

وابگاه دانشـجويي  سال از خ نيم 8دكترا  سال و نيم 4ارشد  سال، كارشناسي نيم 8 كارشناسي :ترتيب به

  استفاده نمايند.  

مجـاز بـه    نمايند  دانشجوياني كه وام وديعه مسكن از محل اعتبارت صندوق رفاه دريافت مي – 2ماده 

  .خواهند بودها ن  استفاده از خوابگاه

مجـوز  بـا اخـذ    و في شده است فقط در مـوارد ضـروري  تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معر -3ماده 

  ها ميسر خواهد بود.   كتبي از اداره خوابگاه

ها  به تشخيص اداره خوابگاه اتاق دانشجو در مدت زمان سكونت در خوابگاه، بنا به ضرورت و -4ماده 

  مايد.اقامت ن ؛گردد ميممكن است تغيير يابد، دانشجو موظف است در اتاقي كه براي وي تعيين 

دانشجويان ساكن در اتـاق   و باشد يم ها عهده اداره خوابگاهبر ق تعيين تعداد نفرات در هر اتا –5ماده 

  مخالفت نمايند. ؛اند ز سكونت در اتاق را دريافت نمودهي كه مجواجازه ندارند با ورود افراد جديد
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عـدم مراجعـه يـا    يند، در صورت نما دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي -6ماده 

اسـكان   نيمسـال تحصـيلي) هزينـه كامـل     حداكثر ده روز پـس از آغـاز  (عدم انصراف در موعد مقرر 

  خواهد شد. و اخذ براي آنها محاسبه دانشجويان وق رفاهصند بها براساس جدول تعرفه اجاره

ات صـندوق  اسكان در موارد خاص با تصويب كميته اسكان و بـا رعايـت مقـرر     افزايش دوره -7ماده 

  باشد. رفاه دانشجويان ميسر مي

هـا، خوابگـاه را    گـاه شـده توسـط اداره خواب   شجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيينچه داننچنا -8ماده 

 ومسـئول خوابگـاه   شـده از طـرف حراسـت دانشـگاه،      ، اتاق وي با حضور نماينده معرفييه نكندتخل

نشجو به مراجـع ذيصـالح   مراتب مورد تخلف دا اي تخليه و	سرپرست شيفت خوابگاه طي صورتجلسه

  .شود هاي بعدي گزارش مي جهت پيگيري

 اسـاس مصـوبه صـندوق رفـاه    رد، باسـكان باشـ  چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه فاقد مجـوز   –9ماده 

  محاسبه خواهد شد. برابر 10اين دانشجو،  بهاي خوابگاه اجاره دانشجويان

شـده از   با حضور نماينـده معرفـي   ها ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و مسئول امورخوابگاه –10ماده 

كمـد،   بازرسي گزارش موارد مشكوك مجازند نسبت به بازديد اتاق و طرف حراست در صورت لزوم و

  ساير وسايل شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند. ساك و

مقررات انضباطي  ضمن رعايت قوانين، بايست مي هستند،دانشجوياني كه در خوابگاه ساكن  -11ماده 

  ي انضباطي معرفي خواهند شد.ارشو در غير اين صورت به خوابگاه را نيز رعايت نمايند.

بهداشت كلـي   همچنين رعايت نظافت و است.عهده دانشجو  رب لوازم شخصي نظافت اتاق و –12ماده 

خوابگاه  سرپرستانضروري است.  ،ها و غيره حمام ها، ها، دستشويي يط آشپزخانهخوابگاه خصوصاً مح

متخلـف   يدر صورت تخلف، با دانشجوباشند. تذكر مي ملزم به ارائه در صورت ضرورت ،بازديد ضمن

  ت.  برخورد قانوني صورت خواهد گرف
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نـد و يـا از داروي خاصـي اسـتفاده     كـه بيمـاري خاصـي دار    نشجويان موظفند درصـورتي دا –13ماده 

رسـاني   اتاقي و سرپرست خوابگـاه هـم اطـالع    ، به همكنند، عالوه بر ثبت در برگه اطالعات اسكان مي

  نمايند.

فراغت از تحصيل، انصراف و يا اخـراج از دانشـگاه، مجـوز اسـتفاده و     پس از به دانشجويان،  -14ماده 

  ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد.

  : فصل دوم  

  مقررات عمومي

و توسـط اداره  متفـاوت   ،تغييـر فصـول  ها با توجـه بـه    خروج مجاز در خوابگاه زمان ورود و -15ماده 

  ها اعالم خواهد شد. خوابگاه

 با تكميل فـرم مرخصـي،   توانندحسب ضرورت ميدانشجويان ساكن در خوابگاه (خواهران)  -16ماده 

 .اقامـت نماينـد  فقط در منزل خويشاوندان ساكن در محل تحصيل يا شهرهاي مجاور به طور موقت 

يد ولي يانشجو در فرم اطالعات اسكان به تأتلفن و نسبت آنها با د آدرس، مشخصات، الزم است قبالً

  قانوني دانشجو رسيده باشد.

صورت صـحت و  در شود وتطبيق داده مي برگه مرخصي دانشجو با فرم اطالعات اسكان  :1-16تبصره 

  خواهد شد. مراتب به خانواده دانشجو اعالم ،اطالعات سقم

تعيين شده باشد و دانشجو موظف اسـت   ور دانشجو بايد قبالًمدت مرخصي يا عدم حض :2-16تبصره 

  به سرپرست خوابگاه اعالم نمايد.در صورت نياز به ادامه مرخصي مراتب را 

حضور دانشجو را در مـوارد ذكـر    ،تواند از طريق تماس تلفنيها مي مسئول امور خوابگاه :3-16تبصره 

حضـور   ربط بـا مراجعـه بـه محـل،     ا مسئوالن ذيشده، استعالم و در صورت لزوم پس از هماهنگي ب

  دانشجو را بررسي نمايد.
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راي تمـامي  عرف و هنجارهاي اجتماعي بـ  رعايت پوشش مناسب بر مبناي موازين اسالمي، -17ماده 

بايـد در   ،يـد نما دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خـود رفتـار مـي   

  هاي مصوب باشد. نامه ها و آيين ين و مقررات جاري كشور و بخشنامهمحدوده قوان

  هر گونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است. -18ماده 

همچنـين آوردن وسـايلي    .برق و گاز اشكال شرعي دارد روي در مصرف آب، اسراف و زياده -19 ماده

 كردن سيم هاي سـيار  غيره) و اضافه كيك پز و ،پزسماور برقي، پلو برقي، بخاري ،نظير (كتري برقي

  باشد. اندازد، ممنوع مي اه را به خطر مييا وسايلي كه ايمني خوابگ

هـاي ديگـران شـود ممنـوع      ه باعث تضييع و تهديـد حقـوق و آزادي  عملي كگونه انجام هر –20ماده 

  زير آمده است. هاي برخي از اين موارد در تبصرهاست؛ 

هـاي گرمايشـي و    ، تأسيساتي از قبيل آب، بـرق، سيسـتم  خدماتي ،دخالت در امور فني :1-20تبصره 

صورت بروز هرگونـه  در ممنوع است.مطلقاً  ،غيره ها، همچنين اينترنت خوابگاه و تاقسرمايشي، قفل ا

خسـارت وارده از   ربط معرفـي شـده و   الذكر فرد خاطي به مراجع ذي خسارت به هريك از اموال فوق

وي دريافت خواهد شد. دانشجويان موظفند مشكل را بـه صـورت كتبـي يـا شـفاهي بـه سرپرسـت        

  خوابگاه اعالم نمايند.

 خوابگـاه،  غيرمنقـول  و منقـول  اموال به دانشجو توسط خسارت هرگونه احراز درصورت :2-20تبصره 

 ثبـت  از پـس . شـود  مـي  ثبـت  سـدف  سـامانه  در  خوابگـاه  سرپرسـت  توسط و برآورد ،خسارت مبلغ

 بـه  نسـبت  خسارت، علت و مبلغ مشاهده و پويا سامانه به مراجعه ضمن بايست مي دانشجو خسارت،

  .نمايد قداما الكترونيكي پرداخت

سـوز را خـاموش   گاز اتاق، وسايل برقي و ساكنين خوابگاه بايد در هنگام ترك خوابگاه و :3-20تبصره 

عهده دانشـجو  بر حادثه، مسئوليت كلي خسارت  بروز صورت عدم رعايت واز مدار خارج نمايند. در و

  خواهد بود.
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بـدون همـاهنگي بـا     ،و غيـره  تعـويض مغـزي قفـل    ها، صورت خرابي قفل درب اتاقدر :4-20تبصره 

  .باشد سرپرست خوابگاه ممنوع مي

 وسـايل موجـود در آن (خصوصـاً    نظافـت اتـاق دانشـجويي و    رعايت بهداشت محـيط و  :5-20تبصره 

 عهده سرپرستان خوابگـاه و  رنحوه نظارت بر آن ب وبوده اكن آن اتاق عهده دانشجويان س رب يخچال)

  خواهد بود. ها اداره امور خوابگاه

 بـوده،   پذير ها امكانوز اداره امورخوابگاهگونه اطالعيه در محيط خوابگاه فقط با مجنصب هر -21ماده 

 . همچنـين باشـد مجوز ميي فاقد ها ه اطالعيهآوري كليملزم به جمع دانشجو در صورت عدم مجوز و

در  را غيـره)  آرايشـي و  بهداشـتي،  (غـذايي،  دانشجو تحت هيچ شرايطي حق فروش اقـالم مصـرفي  

  ندارد. محيط خوابگاه

 سـاختمان  درج و نصب هرگونه پيام، نقاشي، تبليغات، ديوارنويسي بر روي نماي بيـرون  :1-21تبصره 

باشد. درصورت مشاهده موارد فـوق، بـراي    ممنوع ميها و ساير اماكن  ها، اتاق يا داخل خوابگاه، سالن

هـاي بعـدي گـزارش     ثبت و مراتب به مراجع ذيصـالح جهـت پيگيـري    ،فرد خاطي تخلف و خسارت

  خواهد شد.

موظفند به منظور جلوگيري از گرفتگي فاضـالب آشـپزخانه،    در خوابگاه دانشجويان ساكن -22ماده 

صـورت خسـارت    ، در غيـر ايـن  خودداري نماينـد  ها ر آندغيره  دستشويي از ريختن تفاله و حمام و

  كنند. ها استفاده مي وارده بر عهده كليه دانشجوياني خواهد بود كه از اين سرويس

گـاز،   يخچـال و اجـاق   تخـت،  صورت عدم استفاده نامناسب از كمـد، عالوه بر موارد فوق در -23ماده 

كـه باعـث عـدم كـارايي و خرابـي      غيره  ها و درب و پنجره سيستم روشنايي،، ها موكت بخاري، كولر،

مين مجدد ايـن اقـالم و   ن خاطي، تأتجهيزات شود، ضمن اخذ خسارت وارده از دانشجو يا دانشجويا

امكـان اسـتفاده از    صورت عـدم همكـاري در ايـن زمينـه،     در تجهيزات بر عهده دانشجو خواهد بود.

  خوابگاه از ايشان سلب خواهد شد.
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  باشد. ممنوع مي زدن در سينك آشپزخانه مطلقاً البسه و مسواك شستشوي سر، -24ماده

  شد.با مقيم خوابگاه بر عهده دانشجو مي مين كليه اقالم مصرفي دانشجويانهزينه تأ-25ماده

سرپرستي خوابگاه هيچ مسئوليتي در قبال وسايل و لـوازم شخصـي داخـل اتـاق دانشـجو       -26ماده 

  باشد. دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي و ندارد

پرسـت شـيفت خوابگـاه شـفاهي يـا      صورت بروز سرقت، دانشجو بايد مراتب را به سردر :1-26تبصره 

   وع رسيدگي شود.گزارش نمايد تا برابر ضوابط به موض كتبي

جملـه   نگهداري وسايل مرتبط با آن در تمـامي امـاكن دانشـگاهي از    استعمال دخانيات و -27ماده 

هـاي صـادره از سـوي شـوراي      العملدسـتور  نامه و خوابگاه ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين

  نضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.ا

ي هـا  دي سـي  ،(پاسور وغيره) الت غير قانوني از قبيل لوازم قمارنگهداري و استفاده از ابزارآ -28ماده 

صـورت مشـاهده   در و وسايل مرتبط با آن به طور كلـي ممنـوع اسـت.    موسيقي ابزارآالتغير مجاز، 

گونـه  باطي دانشجويان معرفي خواهد شـد. درصـورت هر  انض شورايموارد فوق، دانشجوي خاطي به 

انضباطي  شورايغيره عالوه بر معرفي به  گردان و ادمخدر و روانشروبات الكلي، مواستفاده و توزيع م

  فرد خاطي به مقامات انتظامي جهت برخورد قضايي معرفي خواهد شد. ،دانشجويان

صـورت محـرز شـدن عـدم صـالحيت وي بـراي ادامـه        بگاه درمجوز اقامت دانشجو در خوا -29ماده 

 ص عـدم صـالحيت برعهـده كميتـه اسـكان و     تشخي تواند لغو گردد. سكونت، در هر مقطع زماني مي

  شوراي انضباطي دانشگاه است.

مجـوز كتبـي از   اقامت افراد غير دانشجو تحت عنوان مهمان (به صورت محدود) بـا   ورود و –30ماده 

  ها امكان پذير خواهد بود. اداره امور خوابگاه
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از اتـاق   بنـدي و  دانشجويان موظفند در پايان هر سال تحصيلي كليه وسـايل خـود را بسـته   –31ماده 

  تحويل انبار نمايند. خارج و

  فصل سوم:

  مقررات اخالقي و فرهنگي

خوابگاه، احتـرام و مقـررات اداري را    دانشجويان موظفند در برخورد با مسئولين و كاركنان -32ماده

نمايند و در صورت رفتار نامناسب يا ايجـاد آشـوب و تشـنج در محـيط خوابگـاه، بـا        و رعايت حفظ

  دانشجو طبق مقررات برخورد خواهد شد.

يك از دانشـجويان مجـاز    نامه و مقررات رفتار نمايد، هيچ خالف آيينچنانچه دانشجويي بر  -33ماده 

اداره  و بايـد موضـوع را جهـت رسـيدگي بـه مسـئولين       باشد ظي يا فيزيكي با وي نميبرخورد لفبه 

  گزارش نمايند.   خوابگاه

هاي فيزيكي و لفظي با انعكاس به شـوراي انضـباطي دانشـجويان     در خصوص درگيري :1-33 تبصره

  منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه خواهد شد.

هـاي دانشـجويي الزامـي     ساكنين اماكن مسكوني مجاور يا مشرف بر خوابگاهرعايت حقوق  -34ماده 

  است.

باشـد  هاي خوابگاهي ممنوع مي مجاز از رايانه و ديگر وسايل ارتباطي در محيطاستفاده غير -35ماده 

اينترنـت دانشـگاه و   . و در صورت محرز شدن اين موضوع با دانشجوي خـاطي برخـورد خواهـد شـد    

هاي علمـي مـرتبط بـا دروس دانشـگاهي      راي استفاده در راستاي تحقيقات و پژوهشخوابگاه صرفاً ب

از هرگونـه اسـتفاده    باشد. جهت رعايت حقوق ديگر دانشـجويان در اسـتفاده بهينـه از اينترنـت،     مي

  غيره خودداري شود. ضروري و اتالف پهناي باند در مواردي از قبيل دانلود فيلم وغير

  



  
  معاونت دانشجويي

  نامه سراهاي دانشجويي نآيي

  دانشگاه بيرجند 

  شماره سند:

UB-STU-R 1400  

  تاريخ ويرايش:

  

  صفحه:

  9از  9

  

ها از سوي دانشجويان در خوابگـاه بـدون مجـوز و همـاهنگي ممنـوع       برگزاري كليه جشن -36ماده 

  باشد. مي

ناسـنامه خـود و   صـفحه اول و دوم ش  تصـوير دانشجويان متأهل دختر موظفند يك بـرگ   -37ماده 

مـورد تأييـد    هل آنهـا صورت تأبديهي است در غير اين همسرشان را به دفتر سرپرستي تحويل دهند،

  باشد. مسئولين خوابگاه نمي

مسئوليت تهيه هرگونه  محيط خوابگاه، امنيتمين و تأ به منظور حفظ شئونات دانشجويي -38ماده 

  باشد. ها بر عهده شخص دانشجو ميه از آناستفادكس و فيلم از محيط خوابگاه و سوءع

وجـب سـلب آسـايش سـاكنين     صدا يا مزاحمت كه م و جويان بايد از ايجاد هرگونه سردانش -39ماده 

  شود خودداري نمايند. خوابگاه مي

كليه ساكنين خوابگاه موظف به رعايت مفاد اين آيين نامه بوده و در صورت تخلف هريـك   -40ماده 

شـود. در صـورت تكـرار و ثبـت اخطـار دوم،       ر پرونـده خـاطي ثبـت مـي    از مفاد آن اخطار كتبـي د 

دانشجوي خاطي از خوابگاه اخـراج شـده و در طـول مـدت تحصـيل از اسـكان در خوابگـاه محـروم         

  شود. مي

 ورخم بيرجند هيأت رئيسه دانشگاه بيست و ششم تبصره در جلسه 13ماده و  40اين آيين نامه در 

  باشد. تاريخ توجه و اجراي آن الزامي ميتصويب و از اين  15/08/1400

  

  

 

  


