
  های ترمی:آیین نامه خوابگاه

 

 تهران دانشگاه کیش المللی بین پردیس ترمی   های خوابگاه نامه آیین   

 

ضوابط حاکم   یۀکل تی. لذا رعا شودیاز محوطه دانشگاه محسوب م یمناسب بخش زاتیبا تجه شیک یالملل نیب سی پرد هایخوابگاه

 . باشد یم ریباشد. اهم ضوابط و مقررات سکونت در آن به شرح زی م یآن الزام یبرا

 : خوابگاه یو مقررات عموم نیقوان   - الف

 . است یالزام رانیا یاسالم یجمهور نیمقررات و قوان  تی( احترام به شعائر و رعا1 ماده 

 .است یخوابگاه الزام نیو مسئول انیدانشجو نیادب و احترام متقابل ب تی( رعا2 ماده 

 .( ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است3 ماده 

 .خوابگاه ممنوع است یمعابر و اماکن عموم  طی( ظاهر شدن با پوشش نامناسب در مح4 ماده 

 .است یالزام ییدانشجو ی مشرف بر خوابگاه ها  ای مجاور و  یاماکن مسکون نیحقوق ساکن تی( رعا5 ماده 

  ل ی باشد طبق صورتجلسه به دانشجو تحو  زاتی و تجه  هیاثاث  یسکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارا  ی( در ابتدا6  ماده

  ا یلوازم آن به عهده شخص    یکسر  تیگرفته خواهد شد و مسئول  لیطبق همان صورتجلسه تحو  هیو در موقع تخل  شودیداده م

ملزم به پرداخت خسارت بر اساس    ییامور دانشجو  صیاز آنها به تشخ  یکی  ایواحد    نینساک  هیبوده و کل   رندهیگ  لیاشخاص تحو

 وجود به  یر اثر سهل انگارخوابگاه که ب  یواحدها  زاتیوارده به تجه  هایخسارت  هیخواهند بود. کل  ییکارشناس اموردانشجو  صیتشخ

 نهیملزم به پرداخت هز  ییامور دانشجو  صیاز آنها به تشخ  یکی  ایواحد    نیساکن  هیخوابگاه بوده و کل  نساکنی  عهده  بر  باشد،   آمده

خوابگاه    التیاز تسه  یدائم  تیکارشناس مربوطه خواهند بود و در صورت تکرار موجب محروم  صی بر اساس تشخ  ضیتعو  ای  ریتعم

 . خواهد شد

در   یتی مسئول  نهگوچیه  ییو امور دانشجو  باشدیمانند پتو، ملحفه، بالش و ظروف بر عهده دانشجو م  یلوازم شخص  نی(  تأم7  ماده

 .ندارد نهیزم نیا

 . خود ندارند  یواحد را در اتاق و واحد مسکون  یو لوازم عموم اءیو استفاده از اش  یحق نگهدار انی( دانشجو8 ماده 

  ی تیمسئول  گونهچیرابطه ه  نیدر ا  ییخوابگاه و امور دانشجو  تیری خود بوده و مد  ی( هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخص9  ماده 

 .ندارد

 .ممنوع است ییاز اموردانشجو کتبی  محل سکونت دانشجو بدون اجازه ل یوسا ریقفل و سا  ضیتعو ا ی ریی( تغ10 ماده 

 . باشدیخوابگاه م یدر معابر و اماکن عموم  یزگی( دانشجو موظف به نظافت واحد سکونت خود و حفظ بهداشت و پاک11 ماده 

دانشگاه انجام    ینوبت در هفته توسط پرسنل خدمات  کی  هامشترک ساختمان و محوطه خوابگاه  های( نظافت راهروها و بخش 12  ماده

 . باشدیبر عهده دانشگاه م زین  یساتیو انجام امور تأس شودیم

و در صورت   دیو گازسوز واحد خود را کامالً خاموش نما  یبرق  ل یوسا  هی( دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه کل13  ماده

 .باش.یم  یآن واحد خوابگاه  انیدانشجو ایدانشجو  ی خسارت وارد شده بر عهده هنیپرداخت هز  ،یبرق  ل یبه وسا یاحتمال بیآس

و   یبهداشت هایسیحمام، سرو  ریساختمان نظ ی خوابگاه و اماکن عموم یمسکون های اتاق یساتیدر امور تأس کهی( در صورت14 ماده 

داشته باشند،    ی و جابجائ   ضی تعو  ا ی   ریبه تعم  ازیو ن  دی آ  ش یپ   ی خلل  ره یانشعابات آب و گاز و غ   ، یمشکالت برق   لیآشپزخانه از قب

و اقدام الزم به عمل    یتا بررس  ندیموجود در انتظامات دانشگاه ثبت نما  ساتیرا کتباً در دفتر تأس  تبساکن موظفند مرا  انیدانشجو

شود به عهده    یو مال   یجان  یاحتمال   عاتیامور که موجب ضا  نگونهیدر ا  میدخالت مستق  ایعدم اطالع موارد فوق و    تیمسئول  د،یآ

 . باشد یآن محل م انیدانشجو



 . ندیو خشک نما ینگهدار ی خود را بدور از انظار عموم یموظفند لباسها انی( دانشجو15 ماده 

مبتذل، اسلحه   یموادمخدر، لوازم قمار، نوارها  ، ی)مشروبات الکل  ل یاز قب  ی رقانونیو استفاده از مواد و ابزار آالت غ   ی( نگهدار16  ماده 

 . ممنوع است ییدانشجو های( در خوابگاهرهیسرد و گرم و غ 

  شیبلند نمودن ب  ،یریسروصدا، درگ جادی)ا لیساکنان خوابگاه گردد از قب ش یهرگونه مزاحمت که موجب سلب آسا  جادی( ا17 ماده 

 .( ممنوع استرهیو غ   اتیاستعمال دخان ،یقینواختن ابزار آالت موس  ون،یزیو تلو ویراد یاز حد صدا

هر دانشـــگاه    هایاداره امور خوابگـاه  ی( ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سـو18  ماده

شب    12ساعت    تیصبح لغا   6. حداکثر ساعات تردد در خوابگاه دختران از ساعت   گرددی و اعالم م  نییتع  ی موسـسه آموزش عال  ای

  ت یخوابگاه ملزم به رعا  نیساعات ساکن  نیو در ا  باشدیداد، ورود و خروج به خوابگاه ممنوع مبام  6  یال  24باشد و از ساعت    یم

 .سکوت و آرامش خواهند بود

که قبالً مشخصات آدرس و نسبت آنها با    رهیساکن در جز  شاوندانخوی  منازل  در  فقط  هااز شب  ی بعض  تواند ی( دانشجو م19  ماده 

 . دی موارد حداکثر تا دو شب در هفته اقامت نما  ریسا  تیاست با رعا  دهیاو رس  یقانون  یایاول  دییشده و به تأ   دیدانشجو در فرم مربوطه ق

روز قبل، کتباً به مسئول خوابگاه اطالع دهد و    کیرا حداکثر    19موظف است مراتب مندرج در ماده    یمتقاض  ی( دانشجو20  ماده 

 . دیخود را در دفتر ثبت نما شاوندیمشخصات خو

به    ی تواند ضمن اطالع رسان  یخوابگاه م   تیریدرخواست دانشجو با مشخصات و آدرس بستگان، مد   قی( در صورت عدم تطب21  ماده 

 . د یدانشجو، برابر مقررات رفتار نما یقانون  یایاول

مشمول   زیخود مسافرت کند ن  کیمحل اقامت بستگان نزد  یبه شهرها  لیتعط  امی باشد در ا  لیکه ما  یدختر  ی( دانشجو22  ماده 

 . باشد یموارد فوق الذکر م 

( فرم مربوطه ای در دفتر )  ا ی ( دانشجو پس از مراجعت به خوابگاه موظف است حضور خود را به مسئول خوابگاه اعالم نموده و  23  ماده 

 . دیثبت نما

است و مسئول خوابگاه موظف است موارد    الزامی   هاهخوابگا  نیساکن   هیکل  یدستورالعمل برا  ن یموارد مندرج در ا  تی( رعا 24  ماده 

 . دیها گزارش نمابه اداره امور خوابگاه یانضباط تهیطرح در کم ایو   یدگیخالف را جهت رس

 اراختی  در که  ها اتاق  ی اضاف  یدها یمجاز است با استفاده از کل ییناگوار، اموردانشجو  آمدشیاز هرگونه پ   یری( به منظور جلوگ25  ماده 

الزم را به    یرابطه همکار  ن یموظفند در ا  انیو دانشجو  د ینما  یخوابگاه مراجعه و سرکش   هایبه اتاق   یدانشگاه است در مواقع ضرور

 . عمل آورند

 . دیاعالم نما  ییبه امور دانشجو عاًیشماره تلفن همراه مراتب را سر ریی(  دانشجو موظف است در صورت تغ26 ماده 

براساس  نیو با متخلف باشدیبه محوطه خوابگاه ممنوع م رهغی و هارستوران ها، سوپر مارکت کی( ورود افراد متفرقه اعم از پ 27 ماده 

 . برخورد خواهد شد ییدانشجو یانضباط تهیصادره از کم هایو دستورالعمل نامهنییآ

دانشجو موظف است در    ابد،ی  ریی و مصلحت ممکن است تغبنا به ضرورت    لیخوابگاه دانشجو در طول مدت تحص  ای ( اتاق  28  ماده

 . دیاقامت نما گردد،یم  نییتع یو یکه برا ی مکان

 . باشدیم ریبه شرح ز کترمی صورت خوابگاه به لی( تحو29 ماده 

 ،ی: هفته اول آموزشلیتحو خیتار 29-1

 ، اعالن شده توسط آموزش دانشگاه یامتحان رسم نیروز بعد از آخر 4: هیتخل خیتار 29-2

مدت اتاق را  نیو دانشجو موظف است در ا باشدیم لیتعط یماه سال بعد نفروردی 14 تا سال هر ماه اسفند 24 از هاخوابگاه 29-3

 ، دهد لیو به دانشگاه تحو هیتخل

 .ارسال شود شیک س یپرد دانشجویی امور به جداگانه طوربه د یتابستان با ام یا یدرخواست خوابگاه برا 29-4

 . متعلق به دانشگاه را از خوابگاه ندارد ل یاز وسا کی چی( دانشجو حق خارج کردن ه30 ماده 



(  هاخوابگاه   ر یساکن در سا  انیو دانشجو  کیاقوام درجه    ی )حت  باشدیمجاز نم  ییدانشجو  های ( اقامت شبانه مهمان در خوابگاه31  ماده 

 . خوابگاه محروم خواهد شد  التیاز تسه یخاط دانشجوی و

 : و ثبت نام پسران و دختران رشیپذ  نیقوان -ب

  یمحل سکونت دانشجو با اجازه کتب  ضیدر صورت لزوم تعو  ی ندارد ول  یگریخود را به د   یمحل مسکون  ی( دانشجو حق واگذار1  ماده 

 . خواهد بود رپذی  امکان هااداره امور خوابگاه

اند به همان  گرفته  لیخوابگاه، اموال و لوازم موجود در اتاق را که در بدو اسکان تحو  هیها موظفند هنگام تخلخوابگاه   نی( ساکن2  ماده 

 افتیدر  لیتحو  دیو رس  لیتحو  رشیو کارت سکونت واحد مربوطه را به واحد پذ  دیکل  نیمسئول خوابگاه نموده همچن  لیتحو  ،نحو

 . گرددیمحاسبه م  یلیسال تحص انیخوابگاه تا پا یاجاره بها نصورتیا ری. در غ ندینما

 : خوابگاه هینحوه پرداخت شهر -ج

است شهر1  ماده  موظف  دانشجو  طر  هی(  از  را  خوابگاه  از  منوems.ut.ac.irآدرس  قی استفاده  شهر  ی،    هایپرداخت  ه،یآموزش، 

 . د یتوسط دانشجو، پرداخت نما یکیالکترون

درصد  23،  د یمختلف از خوابگاه استفاده ننما  لیخوابگاه به دال  هیفرم سکونت و پرداخت شهر  افتیپس از در  یی( چنانچه دانشجو2  ماده

 . مستردد خواهد شد ی سکونت کسر و مابق یانضمام روزها به پرداخت شده هیکل شهر

 : خوابگاه هیتخل طیشرا -د

 . حق استفاده از خوابگاه را ندارد ل،یص اخراج از تح ا ی( دانشجو بعد از انصراف و 1 ماده 

محل سکونت نامبرده    هینسبت به تخل  تواندیرأساً م  ییاموردانشجو  د، یننما  هیدانشجو در موعد مقرر اتاق را تخل  کهی( در صورت2  ماده 

و مورد تخلف دانشجو  به مراجع   شودیبدهکار م   الیر  500.000سکونت در خوابگاه، روزانه    یاقدام نموده و دانشجو به تعداد روزها

 .گزارش خواهد شد  یبعد های یریگیباالتر جهت پ 

داده   لیتحو  یی( را به امور دانشجورهیکارت سکونت و غ  د، یاموال دانشگاه )کل  یلیهر ترم تحص انی( دانشجو موظف است در پا 3  ماده 

 . ندینما افتیدر دیو رس

  نصورت یا ریدر غ  دینما یرا جمع آور رهیداخل کمد و غ  ل یو وسا یضرور ل یوسا یلیترم تحص 2 نی( دانشجو موظف است ماب4 ماده 

  داخل کمد معذور خواهد بود.  ل یو وسا یاموال شخص یخوابگاه از نگهدار

 

 


