
 

 معاونت دانشجویی دانشگاه

 مدیریت امور دانشجویی
 تعالیبسمه

 های( دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلیمقررات سراهای )خوابگاه
 با سالم دانشجوی گرامی؛

سرای دانشجویی نیز از این امر  .های دینی نیز برآنها تاکید شده استشوند که در آموزهمی ای محسوبضروری در ارتقاء و پیشرفت هر جامعه تندرستی و امنیت دو شرط مهم و
برقراری امنیت و جو سرشار از  ،دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان ه در این محیط و رسالت خطیر جامعۀمستثنی نیست و به دلیل حضور نخبگان جامع

ه رفیع سراها با عنایت به اهمیت حفظ سالمت این محیط و تامین حقوق دانشگاهیان و لذا ضمن تاکید بر جایگا .از اهمیت مضاعفی برخوردار است سراهااعتماد در  آرامش و
همچنین در مورد بروز و  .کوشش نمائیم سراهانسبت به حفظ محیط سالم  ،رود ضمن رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه تخلفمی انتظار ،حفظ کرامت دانشجویان

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

 باشد:به رعایت موارد زیر می دانشجو در مدت اقامت در سراهای دانشجوی ملزم
و اماکن مسکونی مجاور  رعایت حقوق ساکنین ،ی )پوشش مناسب در محوطه سرا(حجاب اسالم ،احترام متقابل ،رعایت شعائر و شئونات اسالمیدانشجویان موظف به  -1

 باشند.می سراهاحفظ آرامش ساکنین داخل و خارج  و یا مشرف به سراهای دانشجویی و اطراف آن و

خسارت وارده  ،انتقال اموال اتاق و یا نقل و ،اموالد و در صورت وارد نمودن خسارت به نباشبه حفظ و نگهداری اموال موجود در اتاق و سرا می موظفدانشجویان  -2
 محاسبه و از دانشجو اخذ خواهد شد.

 .خودداری نمایند ... پارچه و ،کاغذ ،از ریختن آشغال ،حمام و دستشویی ،آشپزخانه ،های عمومیسرویس ،فاضالب موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی دانشجویان -3

 مطابق مقررات رفتار خواهد شد.طرفین با و در صورت واگذاری دانشجو( ممنوع است انشجو یا غیر)د واگذاری اتاق به افراد دیگر -4

 مان در اتاق دانشجویی ممنوع است.پذیرش میه -5

 شد. مقررات رفتار خواهدمطابق  ،ساکنین آن اتاق به عنوان خاطی تمامیبا عالوه بر فرد غیرمجاز،  ،مجاز در اتاقی ساکن شود و یا تردد نمایداگر دانشجو به صورت غیر -6

نواختن ابزار و  ،بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون ،درگیری ،ایجاد سروصدااز قبیل ) سرا شودایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان  -7
 .شد رات رفتار خواهدمقرمطابق  ،در صورت مشاهده، با دانشجوی خاطی .( ممنوع استتولد و ... برگزاری جشن ،آالت موسیقی

 باشد.انتقال و جابجایی اموال اتاق توسط دانشجویان ممنوع می -8

 باشد.سراها میدانشجویان ساکن  ا به عهدۀانجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی سر -9

 .های موجود استفاده نماینداز آشپزخانهحق طبخ غذا در اتاق خود را نداشته و باید به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی،  ساکن در سراها اندانشجوی -10

 باشد.بالمانع می ه،صدور مجوز از طرف مسئولین مربوط با...  کامپیوتر و، فرش ،آوردن وسایل شخصی از قبیل تلویزیون -11

 باشد و مسئولین سرا در این زمینه مسئولیتی ندارد.حفظ وسایل شخصی به عهده خود دانشجو می -12

 .بالمانع است ،در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت موازین قانونی صری مجاز و رایانهاستفاده از وسایل سمعی و ب -13

 .شد مقررات رفتار خواهد مطابق ،اکیداً ممنوع است. در صورت مشاهده، با دانشجوی خاطی آن سرا و محوطۀ( در محیط ... قلیان و ،دخانیات )سیگار استعمال -14

در صورت مشاهده، با دانشجوی در سرا اکیداً ممنوع است.  ..(. گرم و سرد و نوارهای مبتذل، اسلحۀ ،استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قبیل )لوازم قمار نگهداری و -15
 .شد مقررات رفتار خواهدمطابق  ،خاطی

 الزامی است. سراها در دفتر وجود کلید یدکی درب تمامی اتاق (و ... اتصال برق ،شوفاژ )از قبیل ترکیدگی لولۀ برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی -16

 پذیر است.معاون دانشجویی دانشگاه امکانبازرسی از اتاق دانشجویان با مجوز  -17

 آرامش ساکنین سرا ضروری است. برای بامداد رعایت سکوت عمومی 8شب تا  23از ساعت  -18

از سوی ولی دانشجو  خارج از سرا صرفاً برای مدت معین و در محل اعالم شده اقامت دانشجویان دختر در ،ی ساکن در سرادر صورت اعالم کتبی ولی دانشجو -19
 بالمانع است.

 د.نسکونت دانشجو تجدید نظر کن یبت مستمر در مورد ادامۀو در صورت غ وی اطالع داده د غیبت دانشجوی ساکن در سرا را به خانوادۀنتوانمی مسئولین سرا -20

 شود.تعیین و اعالم می برحسب فصول سال از سوی ادارۀ امور سراهای دانشجویی و خروج مجاز دانشجویان ساکن در سرا ساعات ورود -21

 امور سراهابا مراجعه به دفتر  در مهلت مقرر ،دانشجویان بایستی با اتمام مهلت مقرر سکونت، یا اتمام واحدهای درسی و یا در صورت انصراف از سکونت از سرا -22
در غیر اینصورت  و از ثبت کردن تسویه در سامانه اطمینان حاصل نمایند تا نام ایشان از لیست ساکنین اتاق حذف شود. )به صورت مکتوب( ه تحویل اتاق اقدامنسبت ب

 هزینۀ اتاق از دانشجو اخذ خواهد شد.

 خسارت وارده دریافت خواهد شود. و سرا هزینۀ ،، سرا را ترک نمایدحساب بت تسویهچنانچه دانشجویی بدون تحویل اتاق و ث -23

را موظف است موارد خالف  سراسراها الزامی است و مسئول  تمامی دانشجویان ساکن دربرای  باال موارد مندرج درتمامی توجه: رعایت 

 گزارش نماید. امور سراها به ادارۀجهت رسیدگی 


