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 مقدمه  .1
 

و توسعه فكر ،و جسمي حيرومش آراحفظ ي، معنوط نشاء تقااي در ار هيژوهميت انشجو دوم داخانه ان نشجويي بهعنوه دابگااخو

ي هاه بگااخودر ندگي زكيفيت د بهبوو تسهيل ر بهمنظون دارد. يانشجودايش كيفيت تحصيلي افزو اشخصيت ي عتال، انديشها

ي و حيه مسئوليتپذيرروتقويت ، جمعيدي و فرق عايت حقوف ربا هدف شفاو گشا راه بط اضورات و ين مقروتد، نشجوييدا

 .ستوري اضري مرن انشجوياداسكونت دن قانونمند نموو منيت اتأمين وري، بادخو
 

 فهد .2
 دد.فقنامه منعقد مي گراين تون انشجوياي داضايتمندريش سطح افزو ابا كيفيت ت خدماي تقار اربه منظو

 مسئوليت .3
 

 .دتعلق ميگيرورات مقدت و مكانااحد در نه دوره روزاغيربومي ن نشجويادانشجويي به ه دابگااخو

 :1ه تبصر

و  دانشجويان مازاد بر ظرفيت قبولي ور، مجاي اهاستو روشهرها در ساكن ن نشجويادابه ه بگااخواري گذ، واظرفيتد جورت وصودر 

 .بالمانع ميباشدن سكاابا نظركميته ص خاارد مودر 
 
ب نتخاگ ايه برو اراها ه بگااخور مواداره اجعه به اتحصيلي با مرل هر نيمسااي بتددر است زم االن سكاايط اجد شرن وانشجويادا

 .نمايندام قداد سكونت خوز يافت مجودرنسبت به ل نيمسان حد هماوا
 

 :2ه تبصر

 .يه نمايدن را ارانشجوياه دافاوق ربه صندط مربوي تعهد محضره بگااخون در سكااي ابرو ورود بددر ست انشجو موظف دا

كم ي هاادهخانوان ندزفر)ره(، خميني م مااد امداكميته و بهزيستي ن مازتحت پوشش سان نشجويا، داگرريثاو اشاهد ن نشجويادا

در فرهنگي و علمي زان ممتاو ني آقر، شيي، ورزهنر، فرهنگي، علميي هادلمپياي، اسراسرن موز آزممتاي تبههان رگاند، دارمددرآ

پزشكي م ها علوهنشگادر داكه ه و وزارت نشگاادن كناركاان ندزفرو به تحصيل ر مأمون كناركان، سيا يا جهار، آكشوه، نشگاداسطح 

 .ندار دارقره بگااخواري گذوالويت اودر باشند به ترتيب ه لتي پذيرفته شددو

 .نمي باشنده بگااخوده از ستفاابه ز مجا، يافت مينماينددرمسكن و وام يعه ودنشجوياني كه دا

و ها نمازساير ساو نتظامي وي انيره، سپا، تشاز ارعم انظامي ي هانمازسيه ساربو، نتقالي، اجابجايين، ميهمان نشجويادا

كميته در نها ي آظرفيت تقاضاد جورت وصودر نميباشند. ردار برخوه بگااخوده از ستفاالويت از او   phdدانشجويان رزيدنت  و 

از كتبي ز خذ مجوابا وري ضرارد مودر ست فقط ه امعرفي شدآن نشجو به داتاقي كه اتعويض .هد شداسي خوربرح و طرن سكاا

 .دهد بواها ميسر خوه بگااخور مواداره ا



ها ممكن ه بگااخور مواداره امصلحت به تشخيص ورت و بنا به ضره ، بگااخودر سكونت ن مات زمددرو نشجه دابگاايا خوق تاا

 .قامت نمايددد اتعيين ميگراي وي هايي كه برنمكادر ست انشجو موظف ، داست تغيير يابد ا
 

ي جديداد فرورود اند با ارندزه جاق اتادر اساكن ن نشجوياو داها ميباشد ه بگااخور موه اداره ابه عهدق تااهر ات نفراد تعيين تعد

 .ند مخالفت نمايندا دهيافت نموق را درتادر اسكونت ز كه مجو

ز غااز آپس ده روز كثر احدر)موعد مقراف در نصرم اعدرت صودر يافت مينمايند ه را دربگااخودر سكونت ز نشجوياني كه مجودا

 .هد شدانها محاسبه خواي آبره فاوق رصندرات بر مقرابره بگااخوي از مندهتحصيلي بهرل تحصيلي ( هزينه كامل نيمسام تر
 

ع ممنوران ستيارورزان و دكاء ستثناابه روز نوم يال و انيمسادو بين ن، تابستات تعطياله در بگااخون در نشجوياداسكونت 

 .ميباشد

 :3ه تبصر

 4شناسي ناپيوسته ركاو ني رداكثر به ترتيب: كااتحصيل حدز غااز آنند ايط ميتواجد شرن وانشجويات ، دامكاناد اجورت وصودر 

ل از نيمسا 14اي حرفهاي كترل، دنيمسا5شد ناپيوسته ارشناسي ركال، نيمسا 8تخصصي اي كترو دشناسي پيوسته ركال، نيمسا

 .نمايندده ستفاانشجويي ه دابگااخو

  .هددكاهش را سكونت ت كثر مداحدن مات زمكاناو اظرفيت د كمبورت صودر ند امي تون سكااكميته 
 

ر با حضوق وي تااتخليه ننمايد ه را بگااخو، ها ه بگااخور مواداره اتوسط ه موعد تعيين شده در بگااساكن خوي نشجوداچنانچه 

اي تجلسه رطي صوه بگااشيفت خول مسئوو ها ه بگااخواداره ئيس يا سرپرست ه ، رنشگاداست احرف طره از معرفي شده نمايند

 د.مي شوارش گزي بعدي هاي جهت پيگيرح يصالذجع انشجو به مرداتخلف رد تب موامرو تخليه 

 يياجره استگاه و دمتقابل خدمت گيرندات تعهد  .4
 يياجره استگاات دلف: تعهدا

ر تاييد ساختارد موده ه تحصيل نامبربل شتغاو است ه اجهت تحصيل پذيرفته شده نشگاداشي زمورات آمقرس سااشخصي كه بر 

 نمايد.ده ستفاه اتعيين شدات بگاهي طبق سنواخوت مكانااز اند اكه مي تود مي شوب نشجو محسوداباشد ه نشگاداشي زموآ
  

بگاهها ابه خوط مربور مواي اجري و اپيگيرو سيدگي رنشجويي مسئوليت ر داموو انت فرهنگي ونشجويي معاي دابگاههااخواداره 

 مي باشد.ه دار عهدوزارت فرهنگي و نشجويي دانت وتوسط معاه فاهي تعيين شدي رهااردستاندو اشاخص ها ي بر مبناا ر

 ه:خدمت گيرندات تعهدب( 

ساني توسط ع رطالم و اعالانشجو طبق داتوسط م ثبت نان مان در زسكاي اهام فر تكميلطريق از ست اخول درسام و ارثبت نا

مي ه بگااخودر سكونت ر و نشجو موظف به حضوه دامشخص شدي هان مادد و در زگرم نجاابايد ن ويانشجي دابگاههااخواداره 

 باشد.

 ارد.ها( نده بگااخواداره هماهنگي ون )بدرا به سايرين ق تااري اگذوانشجو حق و دانشجو مي باشد دامختص ه شدق رزرو تاا
 



بيت ال و مواحفظ ، نشجوييداعايت پوشش ، رعايت نظموج، رخرد و )وروبگاهها اعمومي خورات موظفند به كليه مقرن نشجويادا

 هد شد.اخورد خاطي برخود با فررات مقرن و بر قانواتخطي بررت صوو در پايبند باشند ت و ....( خانياف دمصرم عدل، لماا
 
 هر نپايااز تخانه پس ي وزارسواز عالمي ي اغيرنقدي و يط نقداشرب نتخااموظفند بسته به ن نشجويادا
 

 Portal.srd.irري كشوه فاوق رطريق سامانه صنده از بگااخت هزينه خودالتحصيلي نسبت به پررغ افان يا پاياو تحصيلي م تر

 نمايند.ام قدا
 

 خت:داپرو هزينه ها  .5
جهت و نشجويي ملكي  تعيين ي داهاه بگااخوي بهاره جاخ انرن، نشجوياه دافاوق رصندم محتري منات ابا تصويب هيا

هيچ ارد و تصرفي ندو خل دحق هيچ گونه ص ين خصوه در انشگادد. دامي گرغ بالر اسر كشواسري هاه نشگادابه ا جرا

 دد.يافت نمي گرن درنشجويااز داجهي وگونه 

 د:عملكردوره   .6
آن به  3ه تبصرو در مي شوند ب نشجو محسوات داسنوو شي زموظ آلحان )از نشجوياداست به كليه اموظف ه نشگادا

خت داپره و مشخص شدن مادر زيط اشراز حرانند طبق انيز مي تون نشجوياداهد. دئه ه ارابگااست ( خوه ايددگرره شاا

 ها سكونت يابند.ه بگااخواداره با هماهنگي ه تعيين شدق تادر التحصيلي( رغ افااز هزينه )پس 

 خاتمه توافق نامه: .7

 ستفاده از خوابگاه هاي دانشجويي مطابق با آيين نامه خاتمه مي يابد.اين خدمت با تحويل اتاق به دانشجويان متقاضي ا


