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 ها خوابگاه اجرایی شیوه نامه

 1400-1401سال تحصیلی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 11))يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين واوتوالعلم درجات واهلل بما تعملون خبير(( سوره مجادله آيه 

 گرداند وخدا به آنچه انجام ميدهيد آگاه است.((م را )در دو جهان( رفيع ميال)) كه خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان ع

 

ذاشتن دوران سخت کرونایی بعد از پشت سر گها را که یكبار دیگر ند مهربانیحمد و سپاس خداو

ه نشگابه نام دا ،وادي جهل و رسیدن به علم و روشنایی توفیق داد در محیط علمی برچیدنما را در

 گردهم آییم.

ي نوهاي اولیه ورود خود را در این محیط از بعد علمی، معدانشجویان عزیز ، گام کلیهشایسته است 

اي نه هدر آیند عزیزان چرا که همگی شما .و ارزشی محكم بردارند تا لغزشی بر آنها مستولی نگردد

 ه باهمرا سكانداران و مدیران این جامعه خواهید بود و این مهم منوط به ورود آگاهانه ،چندان دور

ه کوچك و در خان  تداوم این حرکت رابیاییم و   باشدکاشتن بذر علم، عمل، ایمان و ارزشها می

 آغاز نماییم. صمیمی خود یعنی خوابگاه 

این سال را براي جامعه که  میجدید،ازخداوند سبحان مسئلت دار سالدر خاتمه با تبریك  

 از موفقیت و پیروزي قرار دهد.سرشاردانشگاهی سالی، 

 

 معاون  دانشجویی و رئیس سازمان خدمات دانشجویی            

 دانشگاه تهران                                                
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 ضوابط و مقررات سكونت در خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه تهران

 

مر از این ا خوابگاه نیز ،یشرفت هر جامعه ای محسوب می شوندتندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری در ارتقاء و پ

پدرور    ن محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولیدد لمدم و  مستثنی نیست؛ بدلیل حضور نخبگان جامعه در ای

ت. رخوردار اسبمتخصصان و فرهیختگان؛ برقراری امنیت و جو سرشار از آرامش و التماد در خوابگاه از اهمیت مضالفی 

ان و گاهیلذا ضمن تاکید بر جایگاه رفیع خوابگاه با لنایت به اهمیت حفظ سدممت ایدن محدیط و تدامین حقدوش دانشد      

ه حفدظ  بد حفظ کرامت دانشجویان؛ انتظار می رود ضمن رلایت قوانین و مقررات و پرهیدز از هروونده تخمد  ؛ نسدبت     

ویی؛ کدار  محیط سالم خوابگاه کوشش نمائیم. همچنین در موارد بروز و مشاهده امور خدم  قدانون و شداونات دانشدج    

 رسیدوی را به مراجع ذیصمح دانشگاهی بسپاریم.

د را همدراه  خو دانشجوییبایست کارت شود که دانشجو بهنگام ورود میسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میخوابگاه ق

 عل و یدا سدوء  جبدیهی است در صورتی که دانشجویان اقدام به  و نسبت به ثبت تردد از طریق ویت اقدام نماید.داشته 

 من معرفدی فدرد  ضد ساکن اصمی برای تردد در خوابگاه( خود نمایند )استفاده افرادی غیر از دانشجویی استفاده از کارت 

گهدداری  نخاطی به مراجع ذیصمح، برابر مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. همچنین دانشدجو ززم اسدت در حفدظ و    

 خود نهایت دقت را بعمل آورد.   دانشجوییکارت 

 

 ؛ در ذیل بخشی از ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی آمده است
  

 رات عمومی خوابگاه:قوانین و مقر -الف

 

هـا تعیـین و   امـور خوابگــاه    بر حسب فصول سال از سـوي اداره هاساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه ( 1ماده 

 اعالم می گردد.

 ساعت بعد از نماز مغرب می باشد. 1صبح لغایت 6ر خوابگاه دختران دحداکثر ساعات تردد -

لجم  بجه   مسجاکن   دانشجوویان  و ناظرین خوابگاه صورت می پذیرد توسط بصورت شبانه  ثبت حضور و غیاب -

 گردد.به منمله غیبت دانشوو لحاظ می ثبت باشند، عد همکاری می

خوابگاه باشند  که به هر دلیل ضرورت دارد بعد از ساعات قانونی بیرون از دانشجویان دختر -1-1

ست ب مجوز به معاونت دانشجویی اعالم نمایند. بدیهی ابایست درخواست خود را به منظور کسمی

 .گردددرصورت تائید، مجوز الزم صادر می

 د.گردبت غیر موجه شامل موارد ذیل می( درصورت تاخیر و غی2ماده 

 بار اخذ تعهد به مسئول حضور و غیاب 4*** به ازاي هر بار تاخیر تا سقف 

 معرفی به شوراي انضباطیبار تاخیر غیر موجه در ماه  4*** بیش از 

 بار در ماه تذکر کتبی با درج در پرونده 1*** غیبت غیرموجه 

 بار در ترم معرفی به شوراي انضباطی 3*** غیبت غیرموجه بیش از 

ل ه مساودر صورت تاخیر، دانشجو موظ  است مدارک ززم مبنی بر موجه بودن تاخیر خود را ب تبصره:

 .خوابگاه ارائه نماید
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 مجوز خروج از خوابگاه( 3ماده 

 خارج از خوابگاه با رلایت موارد زیر امکان پذیر است دختر اناقامت شبانه دانشجوی: 

ید شده قانشجو ، که قبم مشخصات آدرس و نسبت آنها با دخویشد در منازل خویشاوندان نتوانمی یاندانشجو

پس از  و نماید. اقامت حداکثر تا دو شب در هفتهو به تایید اولیای قانونی او رسیده است با رلایت سایر موارد 

ه ( رم مربوطبا ف بازوشت از مسافرت موظ  است حضور خود را به مساول خوابگاه المم نموده و یا در دفتر )

   ثبت نمایند.

 ر دده و مساول خوابگاه موظ  است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان وی تطبیق دا

 دانشجو مجوز کتبی خروج از خوابگاه را بدهد.صورت صحت آن به 

 

 مه توانند با ارائه مدارک) تصویر شناسنادانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه مجردي، می

 زوجین + سند ازدواج( و ارائه موافقت کتبی همسر نسبت به تردد بعد از ساعت قانونی

 اقدام نمایند.

عتبر ماسایی و ارائه کارت شنبا حضور همسر  الت قانونی)متاهل( بعد از س ورود و خروج دانشجو تبصره:

 امکان پذیر است.

 اشتغال  وواهی وکه شاغل در مراکز دولتی و قابل قبول می توانند با ارائه معرفی نامه  دانشجویانی

 نسبت به درخواست مجوز از مدیر کل خوابگاه به مدت یکسال اقدام نمایند.

 

ورتجمسده بده   گاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبدق ص در خواباقامت در ابتدای (4ماده 

شود و در موقع تخمیه طبق همان صورتجمسه تحویل ورفتده خواهدد شدد و مسداولیت کسدری      دانشجو تحویل داده می

 لوازم آن به لهده شخص یا اشخاص تحویل ویرنده خواهد بود.

جو مدی  بر لهده دانش مانند پتو، ملحفه، تشك و بالشه وزارت بهداشت طبق ابالغیتامین لوازم شخصی  (5ماده 

 باشد و مدیریت خوابگاه هیچگونه مساولیتی در این زمینه ندارد.

 رد.دانشجو حق نگهداری واستفاده از اشیاء و لوازم لمومی خوابگاه را در اتاش مسکونی خود ندا (6ماده 

ولیتی خود بوده و مدیریت خوابگداه در ایدن رابطده هیچگونده مسدا      هر دانشجو موظ  به حفظ اموال شخصی (7ماده 

 ندارد.

 دانشجوی ساکن در خوابگاه مجردی حق طبخ غذا در اتاش مسکونی خود را ندارد. (8 ماده

 .ا ممنوع استتغیر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه کتبی اداره امور خوابگاهه (9ماده 

گداه  انشجو موظ  به نظافت محل سکونت خود و حفدظ بهداشدت و پداکیزوی معدابر و امداکن لمدومی خواب      د (10ماده 

 باشد.می

 دانشجو موظ  است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی اتاش خود را خامو  کند. (11ماده 

س هدای بهداشدتی و   در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقها و امداکن لمدومی سداختمان نظیدر حمدام، سدروی       (12ماده 

آشپزخانه از قبیل مشکمت برقی، انشعابات آب و واز و ... خممی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعدویض و جابجدائی داشدته    

مراتب را کتباً به مساول خوابگاه اطمع دهند تا بررسی و اقدام ززم به لمدل آیدد،    می بایست باشند، دانشجویان ساکن
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فوش و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشدود بده   مساولیت لدم اطمع موارد 

 باشد.لهده دانشجویان می

ه، حمدام،  موظفند به منظور جموویری از ورفتگی فاضمب، سرویسهای لمدومی، آشدپزخان   هاساکنین خوابگاه (13ماده 

د رد یدا افدرا  فد ایند در غیراینصورت خسارت وارده بده لهدده   دستشویی، از ریختن آشغال؛کاغذ؛ پارچه و ... خودداری نم

 آن موجب محرومیت دائمی از خوابگاه خواهد شد. باشد و در صورت تکرارخاطی می

 احترام به شعائر و رلایت مقررات و قوانین جمهوری اسممی ایران الزامی است. (14ماده 

 وابگاه الزامی است .رلایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مساولین خ 

 ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است. (15ماده 

 دانشجویان موظفند لباسهای زیر خود را بدور از انظار لمومی نگهداری و خشک نمایند. (16ماده

...( در سدرد و ودرم و   ازم قمار، نوارهای مبتدذل، اسدمحه  نگهداری وا ستفاده از ابزارآزت غیرقانونی از قبیل )لو (17ماده 

 خوابگاههای دانشجویی ممنوع است.

رویدری،  ایجاد هروونه مزاحمت که موجب سمب آسایش ساکنان خوابگاه ودردد از قبیدل )ایجداد سروصددا، د     (18ماده 

 .ت..( ممنوع اسی، استعمال دخانیات و .بمند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تمویزیون، نواختن ابزار و آزت موسیق

 رلایت حقوش ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشر  برخوابگاههای دانشجویی الزامی است. (19ماده 

م بده رلایدت   بامداد در خوابگاه سکوت لمومی المم میشود و دراین سالات سداکنین ممدز   5تا  22از سالات  (20ماده 

 نمایند. ساولین در این سالات از صدا زدن دانشجویان بوسیمه بمندوو خودداریسکوت و آرامش خواهند بود و م

موظد    ینمسداول  رلایت موارد مندرج در این دستورالعمل برای کمیده سداکنین خوابگاههدا الزامدی اسدت و      (21ماده 

 د.  ننمای موارد خم  را جهت رسیدوی و یا طرح در کمیته انضباطی به اداره امور خوابگاهها وزار  هستند

 یددهای اضدافی  به منظور جموویری از هروونه پیش آمد ناووار, سرپرست خوابگاه مجاز است با اسدتفاده از کم  (22ماده

تظدار  ان انشدجویان داز باشد در مواقع ضروری به اتاقها مراجعه و سرکشی نماید و اتاقها که در اختیار دفتر سرپرستی می

 بعمل آورند.در این رابطه همکاری ززم  میرود که

گان محرم کننده باید از بستممقات  باشدبرای دیدادکننده مرد در محوطه خوابگاه ممنوع می ممقات -1-7

یل و ( را تکمربوطهمدانشجو بوده و شناسنامه خود را به مساول خوابگاه ارائه و فرم مخصوص ممقات )با دفتر 

 امضاء نماید.

ان را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگ ممقات کنندهمساول خوابگاه موظ  است مشخصات  -1-8

ات  ممق محرم دانشجو)که قبم در فرم مخصوص قید شده است( تطبیق نماید و در صورت مغایر بودن از

 جموویری بعمل آورد.
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 :قوانین پذیرش و ثبت نام  -ب

ر خوابگاههدا  لی در صورت لدزوم بدا اجدازه کتبدی اداره امدو     دانشجو حق واوذاری محل مسکونی خود را به دیگری ندارد و (1ماده

 امکان پذیر خواهد بود.

ضدباطی  چنانچه مشخص وردد که دانشجو در مورد خود اطملات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته ان -تبصره

 واهد شد.  یافت خدانشجویان، سکونت وی لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب پنج برابر هزینه سکونت درخوابگاه در

 

براساس دستورالعمل صادره از سوي صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوري حداکثر مدت مجاز سـكونت در  

 خوابگاه از زمان شروع به تحصیل به شرح زیر می باشد:

 مقطع کارشناسی حداکثر هشت نیمسال

 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر چهار نیمسال

 دکترای تخصصی حداکثر هشت نیمسالمقطع 

 مقطع دکترای پیوسته دامپزشکی حداکثر دوازده نیمسال

 مقطع دکترای تخصصی پیوسته حداکثر شانزده نیمسال

 
ه پایدان  ل خدود را بد  بنابراین به تمامی دانشجویان توصیه می شود به وونه ای برنامه ریزی کنند که در دوره زمانی قانونی, تحصی

 برسانند.  
سدکونت   مچنین براساس دستورالعمل صادره از سدوی صدندوش رفداه دانشدجویان وزارت لمدوم تحقیقدات و فنداوری ؛تدداوم        ه -

 دانشجویان بیش از حد مجاز در خوابگاه مشمول پرداخت جریمه به شرح زیر خواهد بود:

 ماهانه افزایش اجاره بها %100نیمسال اول سکونت اضافی 

 ماهانه افزایش اجاره بها %150نیمسال دوم سکونت اضافی 

 ماهانه افزایش اجاره بها %200نیمسال سوم سکونت اضافی و بعد از آن 

 نیمسال چهارم سکونت اضافی و بعد از آن ده برابر اجاره بها ماهانه

 

 شرایط تخلیه خوابگاه: -ج 

 گاه را ندارد.دانشجو بعد از فراغت از تحصیل، انصرا ، اخراج از محل تحصیل حق استفاده از خواب – 1

خمیده  تتواند نسبت بده  در صورتیکه دانشجو درمولد مقرر اتاش را تخمیه ننماید حوزه معاونت محترم امور دانشجویی راساً می – 2

 محل سکونت نامبرده اقدام نموده مورد تخم  دانشجو را به مراجع بازتر جهت پیگیریهای بعدی وزار  نماید.

 وردد.حصیمی شرایط و زمان تخمیه خوابگاهها توسط مساولین مربوطه تعیین والمم میهر سال پس از پایان سال ت – 3

 ه از نگهدداری وسایل داخل کمد، تخت و ... را تخمیه نماید درغیراینصدورت خوابگدا   قبل از تحویل کمید دانشجو موظ  است – 4

 شود.اموال شخصی و وسایل داخل کمد معذور است و دور ریخته می
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 یط خروج اموال شخصی:شرا -د 

 ذکر مشخصات وسیمه موردنظر) کامپیوتر، یخچال، تمویزیون، یا فر ( توسط خود دانشجو. تنظیم متن و – 1

 مضای دانشجو و بقیه ساکنین اتاش با ذکر شماره دانشجوییا -2

 تایید معاون اداری و مالی خوابگاهها – 3

 تایید امین اموال – 4

 .به انتظامات هنگام خروج وسایلتحویل برگ خروج اموال  – 5

 

 88013701 - 2 پذیرش دختران : ماسشماره ت

   88069533لفن : ت -  خوابگاههاي چمران مجتمع –جنب شهرك والفجر  –انتهاي كارگر شمالي  د چمران )دختران(:یآدرس خوابگاه شه
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 آدرس خوابگاههاي سطح شهر

 
  جديد  4 ، قديم 36 پالک –كوچه شاهد   -يابان وصال خ -وابگاه وصال :   بلوار كشاورز خ

  13 پالک - كوچه انتهاي  – ايرانی كوچه –آبان : خيابان وصال شيرازي  13خوابگاه 

 14 پالک – آذين كوچه –يابان قدس خ -(   :   خيابان وصال شيرازي 1قدس  )قدس خوابگاه

  12 پالک – فردانش كوچه –( : خيابان قدس یو شرق ی)عطار غرب  2و 1فردانش  خوابگاه

 19 پالک – بهنام كوچه ابتداي –دانشجو( : خيابان قدس  يبهنام  )شهدا خوابگاه

 3 پالک  – بهنام بست بن –آذر  16(  :  خيابان هاي)خارج 1آذر   16 خوابگاه

  2 پالک –مهر وچهك - نصرت و براون ادوارد بين  –لی (  :  ابتداي خيابان كارگر شمای)خوارزم 1مهر  خوابگاه

  1 پالک –مهر كوچه -نصرت و براون ادوارد بين  –بان كارگر شمالی(:  ابتداي خياهايخارج -) فارابی  2مهر خوابگاه

   9  پالک – براون ادوارد خيابان –آذر  16( : خيابان یادوارد براون )پروفسور حساب خوابگاه

   990 پالک – فرهنگی اداره ساختمان –رسيده به كالج ن -)حافظ(  :   خيابان انقالب كالج  خوابگاه

  جديد 14 پالک – اسكو كوچه –اسكو يا بزرگمهر  :   خيابان بزرگمهر  خوابگاه

  پالک - 4 پالک – یرشاهامي كوچه – ايتاليا خيابان از باالتر –(  : خيابان قدس 2رودكی )قدس  خوابگاه

 سطح شهر  خوابگاههاي اداره 45 پالک – ايتاليا ابانيخ

 33 پالک – يجنب دادگستر -ناپورسي از بعد –قدس  اباني:  خ 3قدس  خوابگاه

 12 پ– نين بست امب -به نصرت  دهيرسن -انقالب  دانيباالتر از م - ی: كارگر شمال نيام خوابگاه

 4 پالک – پارسی كوچه –آذر  16 اباني: خ یپارس يمهمانسرا

  18 و 7 ،20 پالک –نصرت  ابانخي –آذر  16 ابانيخوابگاه براساس پالک  : خ 3

 9 پالک – طاهري كوچه –آذر  16 اباني: خ يطاهر يمهمانسرا

 اضي بست بن – یعشفي كوچه – یتر از طالقان نپايي –وصال  اباني:  خ ديو عطار جد اءيض خوابگاه

 14و 12 ياپالكه يشابورني رعطا  خوابگاه – فردانش كوچه – طالقانی از التربا –قدس  اباني:  خ یو غرب یعطار  شرق خوابگاه

 2 ط – 9 پالک – بهنام كوچه –سازمان انتقال خون  روبروي–وصال  ابانيواحد در : خ کي

  9 پالک – اسكو  كوچه –:   خيابان بزرگمهر   ديجد ياسكو خوابگاه
 دختران خوابگاههاي

 88069533 نتلف -چمران خوابگاههاي مجتمع – والفجر شهرک جنب –انتهاي كارگر شمالی -چمران  : كارگر شمالی مجموعه

 88013701 - 88013702ن: تلف – فاطميه خوابگاههاي مجتمع –هفدهم خيابان روبروي –ها:كارگر شمالیفاطميه مجموعه

  راست سمت بست بن اولين – 17 خيابان –كيانوري : كارگر شمالی  خوابگاه

 16 پالک – نوروزي پنجم كوچه –كاج  دانمي –سارا: سعادت آباد  خوابگاه
   پرديس مركزي )پسران( : خوابگاههاي

 88012016:   تلفن – تهران دانشگاه كوي مجتمع – پانزدهم خيابان روبروي –شمالی  كارگر
 متاهلين :  خوابگاههاي

 19 پالک – شرقی سوم كوچه انتهاي – فرهنگ متري 24لوارب  –رو شرقی خيابان س  -يدان كاج  م -آباد: سعادت آباد  سعادت

  22373670: تلفن –

 88000475 – 88000590:  تلفن – حركت تاالر جنب –آل احمد : اول اتوبان كردستان  جالل

 ی  فن دانشكده جنب – نهم خيابان روبروي –: كارگر شمالی  2و  1 غـديـر
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 های دانشگاه تهران مقررات خوابگاه و  قوانین تعهدنامه رعایت 

گ؛ دانشجوی گرامی ر یاری فرمایید. امن و اقنون محیطی با نشاط،  اه با حضور شماست، ما را رد ایجادطراوت دانش  مدا
 شبانه     دوره : روزانه                                           کارشناسی        :  مقطع تحصیلی

 ...................................................................   محل تولد  ......... ............................................................................................................................. فقط نام شهر و شهرستان محل سکونت خانواده  

 مشخصات  دانشجویی:
  ...... .................. سال تولد    ...... ..........................محل صدور  ......................................   ره شناسنامهشما  ......... ...................  نام پدر  ...................................................................نام خانوادگی     ...................................... نام .

ملی تاهل:    ...................................................................   شماره  دانشجویی     متاهل     مجرد      وضعیت    ................................... رشته تحصیلی  ..............................  .........................شماره 

. ................................ ....... شماره تلفن همراه پدر  ...................  .... ...... ...  کار پدر    محل  .....................................شغل پدر  ...................   ................................... شماره تلفن همراه دانشجو  ..........................دین

 ........................ ...  شهر   .............................. ...   ت : استاننآدرس محل سکو  .................................................شماره تلفن همراه مادر    .... ...................................   محل کار مادر..............................  ...  شغل مادر  
 ........................ .. ........................ ..تیکد پس  ............................................. ............ ...... ..  تلفن ثابت با پیش شماره شهر  شماره  ................... ..   پالک  ..........................   کوچه  ...................... ..  خیابان...........  ........... ..روستا  

تهراننی سکوضامتق   ..........................  ..........................   .......................... اینجانب   دانشگاه  خوابگاه   در  و دستورالعمل کلیه    ،ت  عمومی  انضمقررات  طی  با های 
شود که هرگونه خالف  دانم و متعهد میرا مطالعه کرده و خود را ملزم به رعایت آن میه  گاز منشور اخالقی دانش های دانشجویی و نی خوابگاه

، نظیر پذیرش درخواست بدون قید و شرط تخلیه خوابگاه، نسبت به اعالم ماوقع به خانواده اعتراضی  ینقانو  دربر برخو  آن احراز گردید، عالوه
 دانم:نداشته باشم در ضمن رعایت دقیق موارد زیر را بر خود الزم می 

 ایی اتاق بدون اطالع مسئول خوابگاه بجاز جا  اجتناب  –  1
 خودداری از آوردن میهمان به داخل خوابگاه   –  2
 عمومی خوابگاه شخصی و عمومی داخل اتاق و اماکن  وازم  ل حفاظت و نگهداری از وسایل و    –  3
 رعایت نظافت و بهداشت اتاق و اماکن عمومی دانشگاه    –  4
 جبران خسارت احتمالی وارده به خوابگاه   –  5
 هااتاقیی همبرا صوتی و تصویری  ظور مزاحمت  نبه متلفن همراه    استفاده از  عدم  –  6
 هاو اتاق باز  سر  و  دهیدانشگاه اعم از سرپوشعمومی    یفضاها ،  در خوابگاه  اتیاستعمال دخاندم  ع  –  7
 گاه ها و هنگام خروج از خوابگاه و ثبت حضور خود در خوابگاه رعایت پوشش مناسب در محوطه بین خواب  –  8
تی که بعد از گرفتن خوابگاه منصرف شدم به مدیریت خوابگاه کتباً اطالع داده و با خوابگاه تسویه حساب نموده تا بدهی منظور  ردر صو  –  9

 نمایم.نگردد و از واگذاری اتاق به سایرین جداً خودداری می 
 یو خوابگاهالت نوروزی  یوابگاه در ایام تعطتخلیه کامل خ  –  10

                      :تاریخ              :                     نام و امضاء دانشجو 

 : تذکر 
ت  ن از مسئول خوابگاه تحویل گرفته و فرم تکمیل شده را امضاء نماید، در غیر این صورت سکو را( دانشجو باید قبل از ورود به اتاق، این فرم الف

 شود. او در خوابگاه غیر مجاز تلقی می
خوابگاه را تحویل داده و برگه تسویه حساب را همراه   ،ایستی پس از انصراف یا فراغت از تحصیلبمند از خوابگاه دانشجویی ب( دانشجویان بهره 

اساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان از زمان استنکاف موظف به    صورت بر  این  غیر  د، درها تحویل نماینخوابگاه کل  ه به اداره  ابگا کارت خو 
 یکجا خواهند بود. و    پرداخت ده برابر اجاره بهای خوابگاه مورد استفاده بصورت نقدی

ه  و ... ب  حوله، قاشق، چنگال،  ، پتو، ملحفه، بالشت شخصی از قبیل تشکن برخی ملزومات  تامی  ،مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ( پیروج
 . باشدعهده دانشجو می

                      :تاریخ              :                     نام و امضاء دانشجو 

 


