
 
 آیین نامه خوابگاه های پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 پیش گفتار

ای روشن بر این ادعا است. پردیس در راستای است و پردیس بین المللی کیش ادلهدانشگاه تهران امروز از مرزهای ایران عبور کرده و وارد عرصه های بین المللی شده 

گردد.هر واحد مسکونی شامل تجهیزات اندازی خوابگاه خودگردان نموده است که توسط بخش خصوصی و با نظارت دانشگاه اداره میالگوسازی و کیفی سازی اقدام به راه 

 شی و گرمایشی ، تلویزیون ، ماشین  لباسشویی، تختـخواب، مبل، میـزغذاخوری، میزمطالعه، اجاق گاز، کتابخانه، فرش، اتو، یخچال فـریزر، سیستم سرمای رفاهی کاملی ازجمله

 باشد.دانشگاه می شود و انجام امور تأسیساتی نیز به عهدهانجام می نوبت در هفته توسط پرسنل خدماتی دانشگاه 2 هااشد. نظافت خوابگاهبمیو اینترنت پرسرعت بی سیم 
 مقدمه 

های دینی نیز بر آنها تأکید شده است. خوابگاه نیز از این امر شوند که در آموزه عه ای محسوب میتندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری در ارتقاء و پیشرفت هر جام

برقراری امنیت و جو  مستثنی نیست؛ بلکه به دلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان؛

از اهمیت مضاعفی برخوردار است. لذا ضمن تاکید بر جایگاه رفیع خوابگاه با عنایت به اهمیت حفظ سالمت این محیط و تأمین حقوق سرشار از آرامش و اعتماد در خوابگاه 

ن در موارد رود ضمن رعایت و مقررات و پرهیز از هرگونه تخلف؛ نسبت به حفظ محیط سالم خوابگاه کوشش نمائیم. همچنی دانشگاهیان و حفظ کرامت دانشجویان؛ انتظار می

 .بروز و مشاهده امور خالف قانون و شئونات دانشجویی؛ کار رسیدگی را به مراجع ذیصالح دانشگاهی بسپاریم

  هایباشد.در ذیل بخشی از ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاهملزم به رعایت کلیۀ ضوابط حاکم می شود که دانشجو قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می خوابگاه 

 جویی آمده است؛دانش

 قوانین و مقررات عمومی خوابگاه : -الف
 ( احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران الزامی است.1ماده 

 ( رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.2ماده 

 و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است.( ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر 3ماده 

 (  ظاهر شدن با پوشش نامناسب در محیط معابر و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است.4ماده 

 های دانشجویی الزامی است. ( رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاه5ماده 

شود و در موقع تخلیه طبق همان ورتجلسه به دانشجو تحویل داده میحل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق ص( در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه م6ماده

و کلیه ساکنین واحد یا یکی از  بودهیا اشخاص تحویل گیرنده به عهده شخص یا آسیب های احتمالی به اموال دانشگاه  و مسئولیت کسری لوازم هصورتجلسه تحویل گرفته شد

 .دانشجویی خواهند بودسارت بر اساس تشخیص کارشناس امورملزم به پرداخت خ آنها به تشخیص اموردانشجویی

 دانشجویی هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.اشد و امورب، بالش و ظروف برعهده دانشجو می( تأمین لوازم شخصی مانند پتو، ملحفه7ماده 

 دانشجویی در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.حفظ اموال شخصی خود بوده و امور ( هر دانشجو موظف به8ده ما

 است. ممنوع ی کتبی از اموردانشجوییایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه( تغییر یا تعویض قفل و سایر وس9ماده 

 باشد.معابر و اماکن عمومی خوابگاه می بهداشت و پاکیزگی در( دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفــظ 11ماده 

و در صورت آسیب احتمالی به وسایل برقی، پرداخت هزینه  نماید( دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه کلیه وسایل برقی و گازسوز اتاق خود را کامالً خاموش 11ماده 

 آن واحد خوابگاهی خواهد بود.ی دانشجو یا دانشجویان خسارت وارد شده به عهده

های مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختمان نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکالت برقی، انشعابات ر صورتیکه در امور تأسیساتی اتاق ( د12ماده 

دانشگاه ثبت ت موجود در انتظامات آب و گاز و ... خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعویض و جابجائی داشته باشند، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتباً دردفترتأسیسا

شود به عهده جانی و مالی  نمایند تا بررسی و اقدام الزم به عمل آید، مسئولیت عدم اطالع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی

 باشد.دانشجویان آن محل می

 فاضالبگرفتگی چاه فرش، تشک، مبل،میز اتو و لباسشویی، یخچال، ماشین لر، تلویزیون، کوتاسیسات خوابگاه از قبیل : مبلمان و بر  (کلیه خسارتهای وارده13ماده 

و کلیه ساکنین واحد یا یکی از آنها به تشخیص اموردانشجویی ملزم به پرداخت هزینه تعمیر یا  بودهکه بر اثر سهل انگاری به وجود آمده باشد بر عهده ساکنین خوابگاه و ....

 دانشجویی خواهند بود و در صورت تکرار موجب محرومیت دائمی از تسهیالت خوابگاه خواهد شد.یص کارشناس امورویض  بر اساس تشختع

 ( دانشجویان موظفند لباسهای خود را بدور از انظارعمومی نگهداری و خشک نمایند.14ماده 

های دانشجویی الکلی، موادمخدر، لوازم قمار، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد و گرم و ...( در خوابگاه( نگهداری و استفاده از مواد و ابزارآالت غیرقانونی از قبیل )مشروبات 15ماده 

 ممنوع است.

 ، نواختن ابزارتلویزیون و سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل )ایجاد سروصدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو ( ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب16ماده 

 آالت موسیقی، استعمال دخانیات و ...( ممنوع است.

 و در این ساعات ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خواهند بود. باشدورود و خروج ممنوع میدر خوابگاه  بامداد 6تا  24( از ساعت 17ماده 



های در مواقع ضروری به اتاق استها که در اختیار دانشگاه اتاقدانشجویی مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی امور آمد ناگوار،وگیری از هرگونه پیش( به منظور جل18ماده 

 خوابگاه مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان موظفند در این رابطه همکاری الزم را به عمل آورند.

ویان مقیم در خوابگاه را ندارد و در صورت لزوم تعویض محل سکونت دانشجو با هماهنگی و اجازه ( دانشجو حق واگذاری محل مسکونی خود به دیگری حتی دانشج19ماده 

 کتبی از اموردانشجویی امکان پذیر خواهد بود.

کلید  ونحو تحویل نماینده دانشگاه نموده اند به همان را که در بدو اسکان تحویل گرفته ها موظفند هنگام تخلیه خوابگاه، اموال و لوازم موجود در اتاق( ساکنین خوابگاه21ماده 

 واحد مربوطه را به اموردانشجویی  تحویل دهند.

 ( دانشجو موظف است در صورت تغییر شماره تلفن همراه مراتب را سریعاً به امور دانشجویی اعالم نماید.21ماده 

میته های صادره از کآیین نامه و دستورالعملن براساسمتخلفیبا اشد و ببه محوطه خوابگاه ممنوع میغیره ها و ها، رستورانسوپرمارکت اد متفرقه اعم از پیک( ورود افر22ماده 

 برخورد خواهد شد.انضباطی دانشجویی 

 شود.مسترد نمیننماید، شهریه پرداختی و پرداخت شهریه خوابگاه به دالیل مختلف از خوابگاه استفاده  ( چنانچه دانشجویی پس از دریافت فرم سکونت23ماده 

گردد، اقامت ی تعیین می( اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکانی که برای و24ماده 

 نماید.

دانشجویی طیلی خوابگاه بر اساس اعالم امورو تاریخ تعگردد. در تعطیالت تابستان و ایام نوروز خوابگاه تعطیل بوده ماه محاسبه می 5/4 تقریباً  تحصیلی نیمسال( 25ماده 

 خواهد بود.

تسهیالت خوابگاه ها(. دانشجوی خاطی از دانشجویان ساکن در سایر خوابگاه باشد )حتی اقوام درجه یک ومیهای دانشجویی مجاز ن( اقامت شبانه مهمان در خوابگاه26ماده 

 محروم خواهد شد. 

 ها الزامی است.رالعمل برای کلیه ساکنین خوابگاه( رعایت موارد مندرج در این دستو27ماده 

 باشد.های دانشگاه تهران میمطابق با ضوابط و دستورالعمل، امه ذکرنگردیده( کلیۀ مواردی که در این آیین ن28ماده 

 ب(  شرایط تخلیه خوابگاه :
 دانشجو بعد از فراغت از تحصیل، انصراف واخراج از محل تحصیل، حق استفاده از خوابگاه را ندارد. -1

و را به مراجع مورد تخلف دانشج در صورتیکه دانشجو در موعد مقرر اتاق را تخلیه ننماید اموردانشجویی راساً می تواند نسبت به تخلیه محل سکونت نامبرده اقدام نموده و -2

 های بعدی گزارش نماید.هت پیگیریباالتر ج

 ردد.گمی تعیین و اعالم اموردانشجوییها توسط -یلی شرایط و زمان تخلیه خوابگاهقبل از پایان هر ترم تحص -3

 یافت نمایند.رسید در  به امور دانشجویی تحویل داده ورا دانشجو موظف است در پایان هر ترم تحصیلی اموال دانشگاه )کلید، کارت سکونت و ...(  -4

 دانشجو حق خروج وسایل )فرش ، یخچال ، تلویزیون و ... ( از خوابگاه را ندارد. -5

ترم تحصیلی وسایل ضروری و وسایل داخل کمد و ... را جمع آوری نماید در غیر اینصورت خوابگاه از نگهداری اموال شخصی و وسایل داخل  2دانشجو موظف است مابین  -6

 ود.کمد معذور خواهد ب

 ج( تنبیهاتی که به حكم شورای انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجو می تواند اعمال گردد :
 احضار و اخطار شفاهی -1

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو -2
 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو -3
 ، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیلمحرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها از قبیل وام -4
 دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد. -5
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات -6
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات -7
 موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنواتمنع  -8
 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات. -9

 اخراج دانشجو -11

به شماره دانشجویی ..........................سالنیمورودی ............................ مقطع.........................................دانشجوی رشته.................................................. اینجانب خانم/آقای

کلیه ضوابط و مقررات مندرج گردم های پردیس بین المــللی کیش دانشگاه تهران را دارم و متعهد میتقاضای اسکان در خوابگاه ............................... در نیمسال ........................................

اس تشخیص و در صورت ایجاد هرگونه خسارت به وسایل ، تجهیزات و ساختمان خوابگاه، عین آن وسیله را شخصاً تهیه نموده و یا هزینه خسارت را بر اس ها را رعایت نمودهدر آیین نامه خوابگاه

 امور دانشجویی بپردازم.

 .....................شماره تلفن همراه:.................

 .شماره تلفن ثابت:.......................................

EMAIL:……………………………………………………………………………………….. 

 امضای دانشجو تاریخ و                                                                   

 
 


