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هااداره کل امور خوابگاه   

 

 

 

 

های متاهلین شیوه نامه اسکان در خوابگاه  

 مقدمه :  -الف 

دانشجويي در دانشگاه تهران است که طبق ضوابط و شرايط و  خوابگاه متاهلين يکي از امتيازات و امکانات رفاهي 

مي    دستور العمل، که به پيوست  (به موجب امتيازات تعيين شده در اين شيوه نامه، )در قبال اخذ تعهد محضري

براي مدت معين)بر    مبلغ يکصد ميليون ريال(،)آمده است  چک و يا سفته  به  "و"باشد و توضيحات آن در قسمت  

گيرد تا بتوانند با رعايت  طع تحصيلي( در اختيار دانشجويان متاهل روزانه غير بومي واجد شرايط قرار ميحسب مق

دانشجويي،   از تسهيالت  فرزندان خود  و  به همراه همسر  امور خوابگاهها  حقوق ديگران و حفظ مقررات داخلي 

 شوند. فرهنگي، آموزشي، خدماتي، ورزشي و فوق برنامه موجود در آن برخوردار 

 نحوه واگذاري خوابگاه متاهلي :  -ب

 توانند متقاضي خوابگاه باشند. مي  دوره روزانه دانشجويان مرد متاهل شاغل به تحصيل در    -1

اي و دکتراي تخصصي از ابتداي نيمسال سوم تحصيل و دانشجويان  دانشجويان مقطع کارشناسي، دکتراي حرفه    -2

دکتراي تخصصي پيوسته از ابتدا نيمسال پنجم    ابتدا نيمسال دوم تحصيل و   ناپيوسته ازمقطع کارشناسي ارشد  

صورت وجود ظرفيت به متقاضيان خوابگاه تخصيص    در  توانند متقاضي سکونت درخوابگاه متاهلين باشند و مي 

 داده خواهد شد.

تاييد  1تبصره   شرايط خاص دانشجوي دختر  : براساس مصوبه هيئت رئيسه محترم دانشگاه تهران،و در صورت 

از مجموع خوابگاههاي متاهلين به خواهران متاهل اختصاص    ٪ 10متقاضي در شوراي خوابگاه متاهلين ، حداکثر

 يابد. مي 

ع وضوم                                                                      تاریخ تصویب                                                                            رجع تصویب م  

هیات رئیسه دانشگاه                                                                      96/ 70/ 01                                          شیوه نامه اسکان متاهلین       



 خواهد بود .   نيمسال تحصيلي 5حداکثر مدت استفاده دانشجويان مقطع کارشناسي از خوابگاه  -3

 خواهد بود .  نيمسال تحصيلي 3حداکثر مدت استفاده دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته  -4

 خواهد بود .  نيمسال تحصيلي 7حداکثر مدت استفاده دانشجويان مقطع دکتراي حرفه اي   -5

 خواهد بود .  نيمسال تحصيلي 6حداکثر مدت استفاده دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي ناپيوسته  -6

 خواهد بود.  نيمسال تحصيلي 10حداکثر مدت استفاده دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي پيوسته  -7

، به  گيرد : جهت تعيين مدت زمان سکونت متقاضيان اسکان، سال ورود به دانشگاه مورد توجه قرار مي   2تبصره 

گيرد که به همان  لق مي بيان ديگر مدت مجاز سکونت در خوابگاه متاهلين در هر مقطع هنگامي به دانشجو تع

 ميزان از سنوات مجاز تحصيل وي باقي مانده باشد.

خرداد ماه به بعد ساکن    15آذرماه به بعد و در نيمسال دوم، از    15: دانشجويانيکه در نيمسال اول، از    3تبصره 

  سکونت بصورت روز شود و هزينه  شوند آن نيمسال به عنوان يک نيمسال از مدت مجاز سکونت محاسبه نمي مي 

 گردد. شمار طبق تعرفه صندوق رفاه محاسبه و دريافت مي 

الذکر و يا با توجه به وضعيت آموزشي  دستور العمل فوق   3-7: حداکثر مدت زمان سکونت براساس بندهاي    4تبصره 

 دانشجو و براساس قوانين مصوب ابالغ شده توسط صندوق رفاه دانشجويان در نظر گرفته خواهد شد. 

حداکثر مدت زمان سکونت خوابگاه متأهلي دانشجويان شاهد  ه ب : باتوجه با آئين نامه تسهيالت آموزشي  5بصره ت

و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنها    %50و ايثارگر شامل : همسر و فرزندان شهيد، جانبازان  

 . گردد ي اضافه م  خوابگاه متاهلي در تمام مقاطع تحصيلي يک نيمسال

 مالکهاي امتیازبندي :  -ج

 امتياز عنوان رديف 

 10 دانشجويان کارشناسي 1

به ازا هر    20الي    12: معدل کل مقطع کارشناسي جهت امتياز خوابگاه متاهلي از معدل    6تبصره 

 داده شود.  8الي  1معدل کسب شده ، امتياز از  



 3 دانشجويان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 2

 0 دانشجويان دکتراي تخصصي  3

واحد، ارشد محسوب  130: دانشجويان مقطع دکتراي حرفه اي پس از گذراندن 7تبصره 

 مي شوند. ودکتري پيوسته طبق آئين نامه آموزشي دانشگاه مقاطع آن محاسبه مي شود.
 

 6 سال(   10امتياز حداکثر تا دو فرزند زير   3ند زفرزند تحت تکفل )به ازاء هر فر 4

  توانند متقاضي سکونت گردند . : دانشجويان داراي سه فرزند و بيشتر نمي  8تبصره 

5 
دانشجويانيکه همسرشان دانشجوي دانشگاه تهران باشند با ارائه گواهي اشتغال  

 به تحصيل 
10 

تهران  :    9تبصره  دانشگاه  دانشجوي  متاهلين،  خوابگاه  ساکن  دانشجوي  چنانچه همسر 

باشد و پس از اتمام مهلت سکونت يا فراغت از تحصيل خود، متقاضي سکونت خوابگاه به  

 . گيرد، به همسر ايشان تعلق نمي 5نام همسر خود باشد، ديگر امتياز مندرج در رديف  

 

6 
ههاي شهر تهران به تحصيل اشتغال  دانشجويانيکه همسرشان در ديگر دانشگا

 دارند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل 
5 

هاي  : دانشجويانيکه همسرشان طلبه تمام وقت شاغل به تحصيل در حوزه  10تبصره 

  6باشند نيز با تائيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مشمول بند  علميه شهر تهران مي 

. شوند مي   

 

7 

ايثارگر مطابق پيوست شماره يک شيوه نامه ارائه شده  دانشجويان معزز شاهد و  

توسط اداره کل امور دانشجويان و کارکنان شاهد و ايثارگر دانشگاه از امتيازات  

 شوند..)پيوست يک شيوه نامه ( اين بخش بهره مند مي 

 

15   

8 
توانند از  دانشجويان نمونه و ممتاز کشوري با ارائه گواهي براي مقطع بعدي مي 

 .از آن استفاده کنند امتي
2 

9 
دانشجويان نمونه و ممتاز در دانشگاه تهران با ارائه گواهي براي مقطع بعدي  

 . توانند از امتياز آن استفاده کنند مي 
1 



10 
دانشجويان نمونه وممتاز شاهد وايثارگر دانشگاه تهران با ارائه گواهي از اداره  

 ايثارگر دانشگاه کل امور دانشجويان و کارکنان  شاهد و 
1 

باشد و صرفا باالترين امتياز براي  دانشجو محاسبه  قابل جمع نمي   10-9- 8: امتيازهاي بند  11تبصره 

 شود.مي 

11 

موارد خاص    – نابينا    –کميته امداد    –کليه دانشجويان تحت پوشش بهزيستي  

و... طبق آئين نامه مقررات مرکز مشاوره دانشگاه که به تصويب هيات رئيسه  

 شيوه نامه(  2)پيوست .دانشگاه رسيده باشد 

حداکثر  

15 

 4 قهرمانان بين المللي ورزشي با تائيد اداره کل تربيت بدني دانشگاه 12

13 
هاي سراسر کشور  قهرمانان ورزشي دانشگاه در المپيادهاي دو ساالنه دانشگاه

 با تائيد اداره کل تربيت بدني دانشگاه
3 

14 

و  ، دانشگاه  ورزشي  منطقه   قهرمانان  مسابقات  استاني  شاهدوايثارگردر  و  اي 

هاي کشور  به ترتيب با تائيد اداره کل تربيت بدني دانشگاه و اداره کل  دانشگاه

 امور دانشجويان و کارکنان شاهد وايثارگر دانشگاه  

2 

15 

ايثارگر دانشگاه  به ترتيب  وشاهد   هاي ورزشي و آور در جشنواره دانشجويان مقام 

با تائيد اداره کل تربيت بدني دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان و کارکنان  

)در راستاي تشويق دانشجويان به پرداختن به ورزش  شاهد و ايثارگر دانشگاه

 همگاني(

1 

بند    12تبصره  امتياز  نمي   15و14و13و12:  جمع  برايقابل  امتياز  باالترين  صرفا  و  دانشجو    باشد 

 شود.محاسبه مي 

16 
دانشجويانيکه رتبه علمي جهاني را در مسابقات علمي و دانشجويي معتبر کسب  

 اند و با تائيد معاونت آموزشي دانشگاه نموده 
4 

17 
تائيد معاونت آموزشي  اند و با  دانشجويانيکه رتبه علمي کشوري را کسب نموده 

 دانشگاه
3 



اول   13تبصره  رتبه  دانشجويان  به   : مقطع    :  سراسري  کنکور  در  آموزشي  هاي  گروه 

کارشناسي  بدون نوبت خوابگاه متاهلي ارائه خواهد شد و بقيه رتبه ها ي آزمون سراسري   

  2تا دهم ؛  از رتبه ششم   -  امتياز  3تا پانزدهم کشوري به ترتيب از رتبه دوم تا پنجم؛   

 يابد. اميتاز اختصاص مي  1امتياز و از رتبه يازدهم تا پانزدهم ؛ 

 

  : به دانشجويانيکه در آزمون سراسري کارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته مي شوند و بر 14تبصره  

امتياز تعلق    1امتياز و رتبه سوم    2رتبه دوم    امتياز ،   3اساس کد رشته محل رتبه اول را کسب نمايند  

 گيرد. مي 

امتياز،    2امتياز ، دوم    3شوند  : به دانشجويانيکه در المپياد علمي کشوري حائز رتبه اول مي 15تبصره 

 گيرد.امتياز تعلق مي  1و سوم 

باشد وصرفا باالترين امتياز براي  دانشجو محاسبه  قابل جمع نمي   17و     16: امتياز بندهاي     16تبصره 

 .شودمي 

18 
اند و با تائيد  دانشجويانيکه رتبه هاي فرهنگي و هنري جهاني را کسب نموده 

 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
4 

19 
دانشجويانيکه رتبه هاي فرهنگي و هنري کشوري و دانشجويي سراسر کشور را  

 اند و با تائيد معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاهکسب نموده 
3 

بندها  17تبصره   امتياز  براي   قابل جمع نمي   19و    18ي:  امتياز  باالترين  و صرفا  باشد 

 شود.دانشجو محاسبه مي 
 

: کسب رتبه علمي، فرهنگي و ورزشي در همان مقطع تحصيلي و يا يک مقطع  18تبصره 

تواند از امتياز آن  باشد و دانشجوي متقاضي تنها يک نوبت مي قبل از آن واجد امتياز مي 

رتبه براي سکونت در خوابگاه متاهلين استفاده نمايد مگر آنکه مجددا موفق به کسب 

 رتبه مذکور گردد.  

 

20 
باشند مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت  مي   ISIشجويانيکه داراي مقاله  دان

 علمي ومرتبط با رشته تحصيلي با تاييد معاون پژوهشي پرديس و دانشکده   

هر  

 0-4مقاله 



21 

المللي  دانشجويانيکه داراي مقاله علمي، پژوهشي منتشره درمجالت معتبر بين 

نامه  مي  آئين  مطابق  رشته  باشند  با  مرتبط  و  علمي  هيئت  اعضاي  ارتقاي 

 تحصيلي با تاييد معاون پژوهشي پرديس و دانشکده 

هر  

 0-3مقاله 

22 

دانشجويانيکه داراي مقاله علمي، پژوهشي منتشره در مجالت معتبر داخلي مي  

باشند مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي و مرتبط با رشته تحصيلي  

 با تاييد معاون پژوهشي پرديس و دانشکده  

هر  

 0-2مقاله 

 ترويجي را  کسب نمايند. –دانشجوياني که نفر اول مقاله علمي   23
هر  

 1مقاله 

24 

دانشجويان شرکت کننده در کنفرانس ها،همايشهاي علمي تخصصي و کنگره  

با ارائه مقاله و يا خالصه مقاله در  مرتبط با رشته تحصيلي    هاي بين المللي  

صورت نفر اول بودن دانشجو، مطابق آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي و با  

   دانشگاه  تأييدمعاونت پژوهشي  

1-2  

 امتياز

اي نفر اول استاد و نفر دوم خود دانشجو باشد : چنانچه در نگارش هر نوع مقاله   19تبصره 

 گيرد. دانشجو تعلق مي امتياز نفر اول به  
 

  : ذکر نام دانشگاه تهران در تمامي مقاله ها، الزامي است. 20تبصره 

25 
باشند مطابق آئين  دانشجويانيکه داراي کتاب )ترجمه، گردآوري و تأليف( مي

 نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي و با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه
2-0 

  باشد.قابل جمع مي   25الي  20بندهاي  :  امتياز   21تبصره 

 5حداکثر امتياز 5/0به ازاء هر يکصد کيلومتر فاصله شهر با تهران   26

: محل اخذ ديپلم دانشجويان ايراني ساکن خارج از کشور که از طريق کنکور    22تبصره 

فاصله  سراسري دانشگاهها وارد دانشگاه تهران مي شوندو به عنوان محل سکونت تلقي و 

 . گيردشهر مذکور تا تهران مبناي امتياز مسافت قرار مي 

 



27 

دانشجويانيکه به علت کمبود خوابگاه پس از تاريخ تعلق گرفتن خوابگاه براساس 

اند به ازاي هر ماه  از قسمت))ب(( (موفق به سکونت نشده  -2دستورالعمل )بند  

 )انتظار فقط در همان مقطع محاسبه خواهد شد( امتياز 1انتظار 

 5حداکثر

 4 امتياز   2/0حداکثر تا سه ماه بعد از تاريخ عقد ازدواج به ازاء هر ماه   28

 5 اند .کساني که ازدواج دانشجويي نموده  29

 

: شوراي خوابگاه متاهلين به رياست معاونت دانشگاه و رئيس سازمان خدمات دانشجويي و با درنظر    23تبصره 

خوابگا موجود  امکانات  و  دانشجو  خاص  شرايط  کل   گرفتن  معدل  احراز  با  و  مقطع    12هي  دانشجويان  براي 

براي دانشجويان کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتراي حرفه اي، دکتراي تخصصي با    14کارشناسي و معدل کل  

مجاز است يک نيمسال تحصيلي مجوز اقامت بيشتر در خوابگاه را  صادر    16معدل کل    پيشرفت تحصيلي مطلوب و 

 . نمايد 

نشجويانيکه بيش از مدت مجاز تعيين شده، بصورت غيرمجاز ادامه سکونت بدهند ضمن پرداخت : دا  24تبصره 

اجاره بهاي ماهيانه مصوب صندوق رفاه دانشجويان، الزم است بابت هزينه ها و خسارات وارده به خوابگاه مبلغي را  

 شود، پرداخت نمايند.که توسط شوراي خوابگاه متاهلين تعيين مي 

به تخليه خوابگاه ننموده : بر25تبصره   اقدام  التحصيلي که  اند؛  اي تخليه واحد هاي خوابگاهي دانشجويان فارغ 

مديريت خوابگاه مي تواند مطابق سند تعهد محضري سپرده شده وهمچنين  اجاره نامه تنظيمي و امضاء شده با  

تخليه واحد خوابگاهي به خوابگاه    مديريت خوابگاه؛ حکم قضايي اخذ نموده و به تبع آن گروه تخليه تشکيل و جهت

 اعزام نمايد. 

ثبت نام آموزشي دانشجويان شاغل به تحصيلي که تا يک نيم سال بعد از اتمام تاريخ قراردادشان    :  26تبصره  

 .متوقت خواهد شد  نسبت به تخليه خوابگاه اقدام ننموده باشند،

 

و   27تبصره  تعيين  متاهلين  توسط شوراي خوابگاه  آغاز هر سال تحصيلي  در  مبلغ خسارت  رئيسه    :   به هيات 

 پيشنهاد خواهد شد و بعد از تصويب الزم اجراست خواهد شد.دانشگاه 

ادامه سکونت بدهند عالوه بر پرداخت مبلغ مندرج   28تبصره  ،  24در تبصره    :  دانشجويانيکه بصورت غيرمجاز 

 مشمول ساير مقررات انضباطي نيز خواهند شد.



داده باشد ضمن معرفي به شوراي   : چنانچه مشخص گردد که دانشجو، در مورد خود اطالعات نادرست 29تبصره 

 رفتار خواهد شد.  24انضباطي دانشجويان، سکونت وي لغو و مطابق تبصره 

مد نظر قرار نگرفته در شوراي متاهلين مطرح و تصميم گيري خواهد    : موارد خاص که در دستورالعمل30تبصره 

 شد. 

نوبت و با اولويت نخست در خوابگاه باشند بدون قرار گرفتن در  دانشجويانیکه شامل موارد زير مي   -د

 گردند: متاهلین ساکن مي 

 و باالتر.  %70دانشجويان جانباز  (1

و يا فرزند  به باال و جاويداالثر که همسرشان نيز فرزند شهيد    %70دانشجويان فرزند شهيد ويا فرزند جانبازان   (2

 .به باال و جاويداالثر باشند  %70جانبازان 

 رادر دو شهيد يا جاويداالثر و بيشتر با ارائه گواهي از بنياد شهيد استان مربوطه . خواهر و ب خانواده شهدا (3

 باشند. دانشجويانيکه خودشان نابيناي مطلق مي  (4

دانشجويان شرکت کننده در ازدواج دانشجويي که تاريخ عقدشان نيز در زمان دانشجويي باشد مشروط به   (5

و غير  ، داراي سنوات مجاز تحصيلي د دانشجوي دوره روزانه  دانشگاه تهران و داما  اينکه هردو نفر دانشجوي 

 .بومي باشد 

 تائيد   ، دياليز و ...(  نياز به مراقبت دارند با MSدانشجويانيکه به دليل داشتن بيماريهاي خاص )سرطان،   ( 6

 دانشگاه درمانو  بهداشت  مرکز مديريت  

 مقطع کارشناسي    گروه هاي آموزشي در کنکور سراسري دانشجويان رتبه اول  (7

 درخواست دانشجويانیکه شامل موارد زير باشند پذيرفته و بررسي نخواهد شد :  - ه

 دانشجويانيکه خود و خانواده هايشان بومي باشند. (1

 دانشجويان نوبت دوم و شهريه پرداز  (2

 فرزند داشته باشند.   3دانشجويانيکه بيش از  (3

 سال داشته باشند. 10بااليدانشجويانيکه فرزند يا فرزندان  (4

 دانشجويانيکه بورسيه بوده و يا داراي تمکن مالي باشند.   (5

دانشجوياني که در مقطع قبلي از خوابگاه دانشگاه تهران برخوردار بوده و مقررات خوابگاهي را نقض کرده   ( 6

 و حکم محروميت کميته انضباطي دانشگاه داشته باشند.

شند و همچنين به دانشجويان خانم متقاضي خوابگاه، که همسرشان  دانشجويانيکه مالک منزل مسکوني با (7

 گيرد. مالک منزل مسکوني باشند خوابگاه تعلق نمي 

 گيري خواهد شد.: موارد خاص مندرج در بند هـ  در شوراي خوابگاه متاهلين مطرح و تصميم  30تبصره 



 تعهدنامه واگذاري خوابگاه متاهلین :  - و

نت در خوابگاه متاهلين بايد متعهد شوند که با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط به  دانشجويان متقاضي سکو

ها، محل سکونت خود را به محض اتمام مهلت سکونت و يا به محض انصراف، ترک تحصيل،انتقال  اداره کل خوابگاه 

العاتي بيش از شش ماه  به کار تمام وقت فراغت از تحصيل، انتقال به دانشگاههاي ديگر و استفاده از فرصت مط

 تخليه نمايند.

قيد و شرطي و بدون مراجعه  بديهي است درصورت عدم تخليه به موقع، دانشگاه تهران حق دارد بدون هيچگونه  

به مراکز حقوقي و قانوني در باره تخليه محل سکونت و عتداللزوم ضبط و نگهداري اثاثيه دانشجو به صورت اماني  

ت هيچگونه مسئوليتي متوجه دانشگاه تهران نبوده و نخواهد بود. عالوه بر اين چنانچه از  اقدام نمايد واز اين جه

سوي دانشجو هرگونه ضرر و زياني متوجه دانشگاه تهران شود دانشگاه حق دارد که براي جبران خسارت هر اقدام  

 قانوني را که صالح ميداند اجرا نمايد.

باشد ودانشجويان به  د محوطه پارکينگ جهت خودروي دانشجويان مي الزم به ذکر است که خوابگاه متاهلين فاق

هيچ عنوان حق ورود خودرو به داخل محوطه خوابگاه را ندارند و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي براي فراهم نمودن  

 وسيله نقليه جهت اياب و ذهاب دانشجويان از محل خوابگاه به دانشکده و بالعکس را ندارد. 

پس از واگذاري خوابگاه به دانشجو به استناد مدارک مستدلي محرز گردد که دانشجو، واجد    همچنين، چنانچه

شرايط کافي براي سکونت در خوابگاه متاهلين نبوده و يا از تمکن مالي برخوردار بوده هست و يا مالک منزل  

ر و فرزندان( استفاده نموده باشد و يا از خوابگاه واگذار شده، به غير از افراد درجه يک خود )همسباشد  مسکوني مي 

نمايد، دانشگاه حداکثر در مدت يک ماه  ويا از خوابگاه متاهلي بصورت مجردي و بدون حضور خانواده استفاده مي 

 به  طور يکجانبه سکونت دانشجو را لغو و حق تخليه خوابگاه را خواهد داشت. 

بهاي ماهيانه سکونت درخوابگاه متاهلين را که از  دانشجويان ساکن خوابگاه متاهلين موظف هسنتد مبلغ اجاره  

ابالغ مي  گردد را در آغاز هر نيمسال تحصيلي به حساب مربوطه واريز  سوي صندوق رفاه دانشجويان تعيين و 

نمايند. بديهي است درصورت عدم پرداخت، مسئولين اداره کل امور خوابگاه استنباط خواهند نمود که دانشجو به  

داشته و با اين پيش شرط و بدون هيچگونه قيد ديگري سکونت دانشجو را لغو نموده و فرد ديگري  خوابگاه نياز ن

 را جايگزين نمايد.

 

 

 


