کاربرگ دستورالعمل انضباطی و تعهدنامه اسکان خوابگاه
نام و نام خانوادگی:

مقطع و رشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

وضعیت تاهل:

آدرس منزل:

تلفن پدر:

تلفن منزل(کد شهرستان):

نام و نام خانوادگی همسر:

تلفن همراه:

تلفن همسر:

تلفن مادر:

اسامی کسانی که در خوابگاه به مالقات شما می آیند را بنویسید:

مقررات عمومی و دستورالعمل انضباطی خوابگاههاي دانشجويی دانشگاه قرآن و حديث
به منظور رعایت هرچه بهتر نظم و انضباط در خوابگاه و حفظ آرامش و آسایش روحی و فكري دانشجویان ساکن که مستقیماٌ در پیشرفت
تحصیلی آنان تأثیر مثبت خواهد داشت رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل به شرح زیر براي کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه
الزامی است.
الف -مقررات اسکان
ماده  -1خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشود که دانشجو به هنگام ورود باید کارت سكونت خود را همراه داشته و درصورت
مطالبه ،آنرا به نگهبانی درب ورودي یا سرپرست خوابگاه ارائه نماید.
ماده  -2دانشجو در ابتداي ورود به خوابگاه موظف است براي رعایت کلیه مقررات انضباطی خوابگاه و پرداخت خسارت وارده احتمالی تعهد
کتبی بسپارد.
ماده  -3چنانچه محل سكونت دانشجو داراي اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه به دانشجو تحویل داده میشود و در موقع تخلیه طبق همان
صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسري لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

ماده  -4دانشجو بعد از انقضاي مهلت مقرر در آیین نامه اداره امور خوابگاههاي دانشجویی یا بعد از فراغت از تحصیل ،انصراف و اخراج از محل
تحصیل حق استفاده از خوابگاه را ندارد.
ماده  -5دانشجو حق واگذاري محل مس كونی خود را به دیگري ندارد ولی در صورت لزوم ،تعویض محل سكونت دانشجو با اجازه کتبی مسئول
خوابگاه امكانپذیر خواهد بود.
ماده  -6دانشجو حق نگهداري و استفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسكونی خود ندارد.
ماده  -7هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و دانشگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ماده  -8دانشجو حق طبخ غذا در اتاق مسكونی خود را ندارد.
ماده  -9تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سكونت دانشجو بدون اجازه کتبی مسئول خوابگاه ممنوع است.
ماده  -11دانشجو موظف به نظافت محل سكونت خود و حفظ بهداشت و پاکیزگی معابر و اماکن عمومی خوابگاه میباشد.
ماده  -11دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی اتاق خود را کامالً خاموش کند.
ماده  -12در صورتی که در امور تأسیساتی اتاق هاي مسكونی خوابگاه از قبیل کلید ،پریز برق ،انشعابات آب و گاز و ...خللی پیش آید و نیاز به
تعمیر ،تعویض و جابجایی داشته باشند دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتبا به مسئول خوابگاه اطالع دهند تا بررسی و اقدام الزم به
عمل آید ،مسئولیت عدم اطالع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهده
دانشجو مورد نظرمیباشد.
ماده  -13ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه برحسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوي مسئول خوابگاه اعالم میگردد.
تبصـره  : 1توقف میهمان حداکثر تا سه ساعت در خوابگاه مجاز است.
تبصـره  : 2اقامت شب میهمان در اتاق مالقات بالمانع است.
ماده  -14نصب هرگونه اطالعیه در محیط خوابگاه ها بدون هماهنگی با مدیریت اموردانشجویی ممنوع می باشد
ماده  -15دانشجویان بومی ،در صورت وجود ظرفیت و امكانات ،می توانند از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند.
ماده  -16چنانچه دانشجوي ساکن خوابگاه در موعد مقرر ،خوابگاه را تخلیه ننماید اتاق وي با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست و
سرپرست خوابگاه ،طی صورتجلسه اي تخلیه و مراتب به مراجع ذیصالح جهت پیگیري هاي بعدي گزارش می شود.
ماده  -17نحوه استفاده از امكانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امكانات و بر اساس سیاست هاي دانشگاه تعیین می گردد
ماده  -18استفاده از وسایلی نظیر :کتري برقی ،سماور برقی ،پلوپز ، ،هیتر ،اضافه کردن المپهاي گازي یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر
میاندازند ،طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و عالوه بر جمعآوري لوازم مربوطه ،کلیه خسارات احتمالی وارده مترتب
بر آن همچون :آتشسوزي ،تخریب موکت و  ...به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود
ماده  -19سرپرستان خوابگاه ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه  ،در صورت لزوم و
گزارش موارد مشكوك مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد  ،ساك  ،کیف  ،چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند
ماده  -21مدت مجاز استفاده دانشجو ازخوابگاه هاي دانشگاه ازآغاز زمان تحصیل براي مقطع کارشناسی ودکتري 01نیمسال ومقطع کارشناسی
ارشد  6نیمسال می باشد.نرخ اجاره بهاي خوابگاه درنیمسال هاي اقامت اضافی دانشجویان در صورت وجود ظرفیت خوابگاهی مازاد،به ازاي هر
نیمسال تحصیلی به ترتیب  %52افزایش خواهد داشت
ماده  -21دانشجویان الزم است  %21اجاره بهاي خوابگاه را درابتداي هر نیم سال تحصیلی پرداخت کرده و مابقی را تا پایان همان نیم سال
تحصیلی پرداخت نمایند.
ماده  -22عدم حضور غیر موجه بیش ازدو هفته به منزله انصراف ازخوابگاه تلقی خواهدشد
ماده  -23شرایط مالقات در خوابگاه (خواهران)
 -0اوقات دانشجویان به تناسب فصل از طرف اداره مسئول خوابگاه تعیین و پس از آن مالقات ممنوع میباشد.

 -5مالقات براي دیدارکننده مرد ،در اتاق هاي خوابگاه یا محوطه آن اکیداً ممنوع است و در محلی که به همین منظور تعیین شده است
امكانپذیر میباشد.
 -3مالقاتکننده مرد باید از بستگان محرم دانشجو باشد و شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر خود را به انتظامات ارائه و فرم مخصوص
مالقات (یا دفتر مربوطه) را تكمیل و امضاء نماید.
 -4انتظامات موظف است مشخصات مالقات کننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگان محرم دانشجو (که قبالً در فرم
مخصوص قید شده است) تطبیق نماید و در صورت مغایر بودن از مالقات جلوگیري به عمل آورد.
ماده  -24اقامت شبانه روزي دانشجوي خواهر ،خارج از خوابگاه با رعایت موارد زیر امكانپذیر است:
 -0دانشجو میتواند بعضی از شب ها فقط در منزل خویشاوندانی که قبالً مشخصات آدرس و نسبت آنها با دانشجو ،در فرم
ضمیمه(صفحه چهارم) قید شده و به تأیید اولیاي قانونی او رسیده است با رعایت سایر موارد اقامت نماید.
 -5دانشجوي متقاضی موظف است مراتب را در وقت تعیین شده کتباً به مسئول خوابگاه اطالع دهد و مشخصات خویشاوند خود را در
فرم مربوطه (یا دفتر) ثبت نماید.
 -3سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان وي تطبیق داده و در صورت صحت آن به
دانشجو مجوز کتبی خروج از خوابگاه را بدهد.
ماده  -25دانشجوي خواهري که مایل باشد در ایام تعطیل به شهرهاي محل اقامت بستگان خود مسافرت کند ،ملزم به رعایت موارد زیر است:
 -0دانشجو موظف است قبالً مدت مسافرت خود را مشخص نموده و مراتب را کتباً به سرپرست خوابگاه اطالع داده و آدرس و
مشخصات خویشاوند خود را دقیقاً در فرم مربوطه (یا دفتر) ثبت نماید.
 -5سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس خویشاوند دانشجو که قبالً در فرم مربوطه قید و به تأیید
ولی او رسیده است تطبیق داده و در صورت صحت آن به دانشجو مجوز کتبی خروج از خوابگاه را بدهد.
 -3دانشجو پس از بازگشت از مسافرت موظف است حضور خود را به سرپرست خوابگاه اعالم نموده و یا در دفتر (یا فرم مربوطه) ثبت
نماید.
تبصـره  :در صورت تأخیر ،دانشجو موظف است مدارك الزم مبنی بر موجه بودن تأخیر خود را به سرپرست خوابگاه ارائه نماید.
ب" :مقررات اخالقی و فرهنگی خوابگاه"
ماده  -26رعایت موارد زیر الزامی است:
 -0احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران الزامی است.
 -5رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و سرپرستان خوابگاه الزامی است.
 -3رعایت کامل حجاب اسالمی براي خواهران ساکن خوابگاه
 -4رعایت حقوق ساکنان اماکن مسكونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههاي دانشجویی
ماده  -27ارتكاب موارد زیر ممنوع است:
 -0ورود خواهران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه و نیز معابر و اماکن عمومی وابسته
 -5استفاده از لوازم آرایش براي خواهران
-3

نگهداري و استفاده از ابزار آالت غیرقانونی از قبیل (لوازم قمار ،نوارهاي مبتذل ،اسلحه سرد و گرم و)...

 -4ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل  :ایجاد سر و صدا ،درگیري ،بلند نمودن بیش از حد
صداي رادیو و تلویزیون ،تلفن همراه ،نواختن ابزار آالت موسیقی ،استعمال دخانیات و...
ماده  -28از ساعت  53تا  2بامداد در خوابگاه خاموشی اعالم میشود و در این ساعات ساکنان خوابگاه ملزم به رعایت سكوت و آرامش میباشند
و سرپرست خوابگاه در این ساعات از صدا زدن دانشجویان بوسیله بلندگو خودداري کند.
ماده  -29رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل براي کلیه ساکنان خوابگاههاي دانشگاه قرآن وحدیث الزامی است و سرپرست خوابگاه
موظف است موارد خالف را جهت بررسی و یا طرح در کمیته انضباطی دانشجویان به مسئول خوابگاه گزارش نماید.

ماده  -31دانشجویان در تعطیالت تابستان موظف به ترك خوابگاه هستند مگر در شرایط استثنایی نظیر برگزاري ترم تابستانی و با اجازه مسئول
خوابگاه.
ماده  -31تخلیه خوابگاه براساس اعالم مدیریت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در مهلت تعیین شده.
ماده  -32این دستورالعمل در  54ماده و  4تبصره در تاریخ  25/05/01به تصویب شوراي دانشگاه قرآن و حدیث رسیده و از تاریخ ابالغ
الزماالجرا میباشد.
اينجانب  ...........................................ضمن توجه کامل به دستورالعمل انضباطی و آئین نامه استفاده از خوابگاههاي دانشجويی ،در
سال تحصیلی 94-95متقاضی استفاده از خوابگاه بوده و متعهد میشوم کلیه مقررات و ضوابط سکونت در خوابگاه دانشجويی را رعايت
نمايم .بديهی است دانشگاه قرآن و حديث میتواند در صورت تخلف اينجانب ضمن معرفی به کمیته انضباطی ،از ادامه سکونت در
خوابگاه ممانعت به عمل آورد.
تاريخ وامضا دانشجو
فرم معرفی خويشاوندي
ولی محترم دانشجو ......................
ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی فرزندتان در دانشگاه قرآن و حدیث ،با توجه به آیین نامه و مقررات خوابگاه هاي خواهران عدم حضور دانشجو در
خوابگاه(شب ها) منوط به رضایت والدین مبنی بر حضور در منزل اقوام و بستگان وي می باشد .خواهشمند است مشخصات کامل اقوام و بستگانی که فرزند شما
اجازه دارد شب را (با اطالع قبل به سرپرستی خوابگاه) در آنجا سپري کند در جدول ذیل درج فرمایید.الزم به ذکر است مسئوالن خوابگاه در صورت لزوم می
توانند به منزل خویشاوندان مراجعه یا تماس داشته باشند و حضور دانشجو را در آن محل تایید نمایند

مشخصات بستگان دانشجو:
نام و نام خانوادگی :

نسبت:

شماره تلفن:

آدرس:
نام و نام خانوادگی :

نسبت:

شماره تلفن:

آدرس:
نام و نام خانوادگی :

نسبت:

شماره تلفن:

آدرس:
نام و نام خانوادگی :

نسبت:

شماره تلفن:

آدرس:

امضاي ولی /همسر دانشجو

