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  اداره امور خوابگاه ها  1فرم شماره   
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  (برادران)دانشگاه علوم پزشكي لرستان فرم سكونت در خوابگاه هاي دانشجويي

  

داده نشود يا با عالمت مبهم پاسخ داده شود يا مـدارك خواسـته   در صورتيكه به هر يك از سئواالت زير به طور كامل و دقيق جواب  تذكر مهم:

  .شده ناقص باشد به درخواست شما ترتيب اثر داده نمي شود

  مشخصات فردي

                               مذهب :                                        نام:                  نام خانوادگي:                                    سال تولد:               محل تولد:        

  محل صدور شناسنامه:                           محل اخذ ديپلم:                            قوميت:                    كد ملي:

  ب: مشخصات تحصيلي:

  تعداد واحد هاي گذرانده:ده:                   حصيلي:                         دانشكشماره دانشجويي:                        رشته ن
  دانشجوي ترم:

  آيا قبالً در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي سكونت داشته ايد؟ چند ترم؟

  اسامي خوابگاه ها ذكر شود:

  نحوه ورود به دانشگاه:

                           ميهمان                         جابجايي               انتقال                   قبول شده دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

  وضيعت اشتغال

  خير                                        آيا از طريق سازمان يا نهادي بورسيه يا مامور به تحصيل هستيد؟ بلي  -1

  )               فصلي      نيمه وقت                         مام وقت    در صورت اشتغال به كار (ت -2

  ادرس محل ،نوع اشتغال و ميزان درآمد ماهانه خود را به تفكيك بنويسد.

  وضعيت تاهل:

   متاهلمجرد                 

  

  آدرس دقيق محل سكونت دائمي خانواده:

  

  :                          روستا:                               خيابان:                  كوچه:                        استان:                              شهر 

  :كيلومتر تا خرم آباد فاصله با                           تلفن:                               پالك:                        كد پستي:

  

  :ان در خرم آبادكبنويسيد. حتي االمرا تلفن افرادي كه در مواقع ضروري با آنها مي توان تماس گرفت  آدرس و

  
 جاي عكس



 

 ٢

              

ن���
ن ���  دا�� ���م ���� و���
ت ��
�� ا


و*( دا)'&�%� $#"! �"+,"  
  
  

  مشخصات اعضاي خانواده دانشجو(وضعيت اقتصادي)

  
  آدرس  وشماره تلفن محل كار  درآمد ماهيانه  لشغ  تحصيالت  سن  نام نام خانوادگي  

              پدر

              مادر

  

  

  برادران

            

            

            

            

            

  

  

  خواهران

            

            

            

            

            

  جزء كدام يك از سهميه هاي ذيل مي باشيد؟

  
  آزادگان             مفقودين             مناطق    رزمندگان            ازان            جانب              1خانواده شهد

  
  از سازمانهاي ذيل هستيد؟ك تحت پوشش كدامي

  بهزيستي                      كميته امداد امام خميني

  توجه:

روز از آغـاز تـرم تحصـيلي)هزينه    10موعد مقرر(حـداكثر  اعالم انصراف در  دانشجوياني كه مجوز سكونت درخوابگاه را دريافت مي نمايند در صورت عدم-1

  رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد. كامل نيمسال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه،برابر مقررات صندوق

  خوابگاه تعلق نمي گيرد. كيلومتر باشد30آباد  ه فاصله محل اقامت آنها تا خرمكبه دانشجويان شبانه،شاغل،بورسيه،انتقالي،مهمان،جابجايي ودانشجوياني -2

  :تعهد نامه

هد مي شوم كه كليه سوالت اين درخواست را صادقانه ودقيق پاسخ داده ودر مدت اقامت در خوابگاه دانشجويان بـا توجـه بـه     عاينجانب.............................مت

 ررات شرعي واخالقي را وجهه همت خود قرار دهم وچنانچه نسبت بـه خوابگاه به عنوان يك دانشجوي خوابگاه رعايت ضوابط ومق شعائر اسالمي در محيط

ان خوابگاه وديگر ضـوابط دانشـگاه   كين نامه اسر اساس مقررات شوراي انضباطي وآيتعهدات خود كوتاهي كنم دانشگاه مجاز خواهد بود تصميمات الزم را ب

  در مورد اينجانب اعمال نماييد.

  

  

  اداره امور خوابگاهها ارشناسكمهر وامضاي                                                                                            امضاء دانشجوي متقاضي          
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  دانشجو برادراننامه انضباطي و مقررات خوابگاه  آيين

 :مقدمه

عنـوان خانـه دوم    شوند و خوابگاه دانشجويي به مي دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب

اي در ارتقاء نشاط معنوي ، حفظ آرامش روحي و جسمي ، توسعه فكر و انديشه ، اعـتالي شخصـيت و افـزايش     دانشجو اهميت ويژه

رات و ضـوابط  منظور تسهيل و بهبود كيفيت زندگي در خوابگاه هـاي دانشـجويي، تـدوين مقـر     كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد . به

پذيري و خودباوري ، تأمين امنيت و قانونمند نمـودن   راهگشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي و جمعي ، تقويت روحيه مسئوليت

  سكونت دانشجويان امري ضروري است.

  تعاريف

و دانشـكده هـاي علـوم     دانشـگاه  -در اين آيين نامه به جاي ذكر كامل عناوين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي  -1ماده 

  دانشگاه قيد شده است. -پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني به اختصار وزارت

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه عهده دار باالترين سطح سازماني پس از رييس دانشـگاه در سـاماندهي و نظـارت بـر      -2ماده 

  انجام امور دانشجويي و فرهنگي دانشجويان مي باشد .

اي از فضاي دانشگاه اطالق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط بـا هـدف    خوابگاه دانشجويي: به محدوده -3ماده 

  تأمين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است .

  رهنگي ، مدير دانشجويي و رييس اداره امورخوابگاه ها است.اي متشكل از معاون دانشجويي ، ف كميته اسكان : كميته -4ماده 

  اين عنوان نامبرده شده است.  سرپرست شيفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدي خوابگاه تحت -5ماده 

ش شوراي انضباطي دانشجويان: شورايي است كه بررسي و پيگيري تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا از دو بخـ  -6ماده 

شوراي بدوي و تجديد نظر تشكيل شده است، رييس شوراي بدوي معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه و رييس شوراي تجديد نظر 

    رياست دانشگاه است.

يا سال تحصـيلي    اتاق و اثاثيه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال -13ماده 

صورتجلسه تحويل گرفته مي شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل  مطابق

  گيرنده خواهد بود.

ها محاسبه و پس از تأييد  خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال يا سال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه :1تبصره 

بايد در خوابگاه هاي دانشـجويي   جويي ، فرهنگي به حسابي كه مديريت مالي دانشگاه تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي دانش معاون

ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به تمديد كارت سـكونت دانشـجو اقـدام خواهـد      هزينه گردد. اداره امور خوابگاه

  نمود.

  مل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو مي باشد.تأمين وسايل شخصي شا: 2تبصره 

شناسنامه اتاق كه مشتمل برموارد ذيل مي باشد ، الزم است در هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در  -17ماده 

دانشجويي،رشته، مقطع و اي دانشجو)، اطالعات دانشجويي(شماره  شود:اطالعات سجلي (مشخصات شناسنامه نگهداري   دفتر خوابگاه

خويشـاوندان دانشـجو در شـهرهاي      هاي تأييد شده (مشخصـات و نشـاني    دوره)، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشاني

نام اعالم گرديده) و  مجاور و يا شهر محل دانشگاه كه توسط ولي يا سرپرست قانوني دانشجو به صورت ثبت محضري در هنگام ثبت

  ماره تلفن منزل هر دانشجو.نشاني و ش

نصب هرگونه اطالعيه در محيط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امكان پذير بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم به  :18-2

    جمع آوري كليه اطالعيه هاي فاقد مجوز مي باشد. 
  گيرد. ه در حد امكانات و مقدورات تعلق ميخوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزان -21ماده 
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ها و روستاهاي مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با  در صورت وجود ظرفيت ، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهر تبصره:

  باشد. نظركميته اسكان بالمانع مي

تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايـه بـرگ   دانشجويان واجد شرايط اسكان الزم است در ابتداي هر نيمسال  -22ماده 

  انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

  دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارايه نمايد. :تبصره

هـا از   هاي نظامي اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و سـاير سـازمان   ان، جابجايي، انتقالي، بورسيه سازماندانشجويان ميهم :24-1

  تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد .  باشند. در صورت وجود ظرفيت اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي

انصراف يا اخراج از دانشگاه همچنين دانشجوياني كـه بـه هـر دليـل قطـع ارتبـاط        به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، :24-2

آموزشي دارند (مرخصي تحصيلي، تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شـرايط خـاص   

  تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي و تصميم گيري خواهد شد.

ده روز پس از  نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر(حداكثر وياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت ميدانشج -27ماده 

  مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد. هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره آغاز ترم تحصيلي )

سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيالت تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دسـتياران ممنـوع    -28ماده 

  باشد. مي

ها مجوز اقامت دريافت  الذكر واحد درسي دارند الزم است با ارايه مدارك الزم، از اداره امور خوابگاه دانشجوياني كه در ايام فوق  تبصره:

  شود سكونت نمايند. ها تعيين مي و در خوابگاه و اتاقي كه براي آننموده 

با توجه به شأن دانشجو ، رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسالمي ، عرف و هنجارهاي اجتمـاعي بـراي تمـامي     -34ماده 

قوانين و مقررات جاري كشور   بايد در محدوده نمايد  دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مي

  باشد . و بخشنامه ها و آئين نامه هاي مصوب

نامناسب و نامتعارف (تنگ، كوتاه، زيرپيراهن و ...) كه مغاير با آداب اسالمي، شئونات دانشجويي و   ظاهر شدن با لباس »:تبصره«

ممنوع بوده و از ورود و خروج افـراد بـد حجـاب و بـا پوشـش       ها باشد به طوركلي در فضاهاي عمومي خوابگاه عرف جامعه مي

  .نامناسب جلوگيري به عمل خواهد آمد

  هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است. -35ماده 

ون اخذ مجوز از اداره امور خوابگـاه  هرگونه تغييريا تعويض قفل در اتاق ، تغيير و جابجايي اموال داخل اتاق يا واحد مربوطه بد :تبصره 

  ها ياسرپرست خوابگاه ممنوع است .

، ويدئو و... و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده و كسب مجوز از VCDاستفاده از وسايلي نظير  -36ماده 

  باشد. پذير مي طرف اداره امور خوابگاه ها امكان

هـاي شـوراي    ها با توجه به شرايط و امكانات هر دانشگاه و بر اسـاس سياسـت   كانات اينترنت در خوابگاهنحوه استفاده از ام تبصره :

فرهنگي آن دانشگاه تعيين مي گردد . هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح اين سياست ها به عهده معاونت دانشجويي ، فرهنگـي و  

   واحد هاي تابعه آن مي باشد.
شود ( از قبيل ايجاد سر و صدا، درگيري، بلند نمودن بـيش    احمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاهايجاد هرگونه مز -37ماده 

  باشد.  از حد صداي راديو ، تلويزيون ونواختن موسيقي و ...) ممنوع مي

ي مجـاور  رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاه هايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشـرف بـه امـاكن مسـكون     -38ماده 

  باشند ، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود. مي
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به منظور حفظ امنيت شئونات دانشـجويي ، در محـيط خوابگـاه تهيـه عكـس يـا فيلمبـرداري از محـيط داخلـي خوابگـاه            -39ماده 

ري عكس و فـيلم بـدون اخـذ مجـوز از اداره امـور      دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصويربرداري يا تلفن همراه داراي فناو

  ها ممنوع است.   خوابگاه

با هرگونه سوء استفاده از فناوري تلفن همراه ، دوربين و ... درخوابگاه هاي دانشجويي عالوه بر پيگرد قـانوني برابـر مقـررات     :تبصره 

   شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ي در مصرف آب ، برق و گاز اشكال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايلي نظير: كتري برقـي،  اسراف و زياده رو -40ماده 

اندازند، طبخ يا گرم نمـودن   هاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي سماور برقي، پلوپز، فريزر، هيتر، اضافه كردن المپ

آوري لوازم مربوطه ، هزينه برق مصرفي اضافي وكليه خسـارات احتمـالي    وه بر جمعغذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و عال

  سوزي، تخريب موكت و ... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.  وارده مترتب بر آن همچون: آتش

ز و سامانه گرمـايش و سـرمايش اتـاق خـود را     دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي مجاز، گازسو :1تبصره 

  خاموش نمايند.

رعايت بهداشت محيط و نظافت اتاق يا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود درآن(خصوصا يخچال) به عهده دانشجويان  : 2تبصره

  ساكن ان اتاق يا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور خوابگاه ها مي باشد.

دانشجويان اجازه دخالت در امور تأسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسـارت احتمـالي الزم    -41اده م

ها يا دخالت مستقيم در امور  اعالم نمايد. مسئوليت عدم اعالم نيازمندي  است مراتب را به صورت كتبي و شفاهي به  مسئول خوابگاه

  باشد.  ات احتمالي جاني و مالي شود به عهده ساكنان اتاق ميتأسيساتي كه موجب ضايع

گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشـجو مسـئول حفـظ     سرپرستي خوابگاه هيچ -42ماده 

  باشد. اموال شخصي خود مي

نمايـد تـا برابـر ضـوابط بـه موضـوع        ً گـزارش   وابگاه كتبادر صورت بروز سرقت، دانشجو بايد مراتب را به سرپرست شيفت خ تبصره:

  رسيدگي شود.

  استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است.  -43ماده 

هاي غيرمجاز،  اسـلحه سـرد و   CDل لوازم قمار، نوارها و نگهداري ،توزيع،خريد و فروش و استفاده از ابزارآالت غيرقانوني از قبي -44ماده 

گردان، به طور كلي ممنوع است و بـا متخلفـين بـر اسـاس      روان گرم، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني، مشروبات الكلي و موادو داروهاي

  هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد. نامه و دستورالعمل آيين

  استفاده از ابزار آالت موسيقي در خوابگاه ها ممنوع مي باشد . -45ه ماد

رييس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شـده از طـرف حراسـت دانشـگاه ، در      -46ماده 

يف ، چمدان و لوازم موجود شخصي در صورت لزوم و گزارش موارد مشكوك مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد ، ساك ، ك

  اتاق دانشجو اقدام نمايند.

يك از دانشجويان مجاز به برخورد لفظي يا فيزيكي با وي  نامه و مقررات رفتار نمايد ، هيچ چنانكه دانشجويي برخالف آيين -47ماده 

  نمي باشند و بايد موضوع را جهت رسيدگي به مسئوالن مربوطه گزارش نمايند.

هر گونه درگيري فيزيكي و لفظي ضمن انعكاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجـر بـه محروميـت مقصـر يـا مقصـرين        تبصره :

  خواهد شد.  دانشجو از خوابگاه

تواند  مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي -48ماده 

  عدم صالحيت بر عهده كميته اسكان و شوراي انضباطي دانشگاه است. لغو گردد، تشخيص



 

 ٦

نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشـاركت دانشـجويان در امـور     شوراي صنفي خوابگاه ها بر اساس آيين -49ماده 

چوب ضوابط و اختيارات مصوب، فعاليت رساني در امور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگاه ها در چار صنفي خود و كمك به بهبود خدمت

  نمايد. مي

  باشند. شوراهاي صنفي مجاز به انجام فعاليتهاي فرهنگي ، علمي و سياسي در محيط خوابگاه نمي تبصره:

ورود و اقامت افراد غيردانشجو تحت عنوان ميهمان ، معلم يا شاگرد خصوصـي و ... در خوابگـاه هـاي دانشـجويي ممنـوع       -50ماده 

  د.باش مي

اقامت دانشجوي غير ساكن در خوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي هاي ميزبان و دريافت مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها به  :50-1

  صورت محدود مجاز است.

مدت بسـتگان درجـه     در صورت وجود ضرورت و امكانات معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه در ارتباط با حضور كوتاه :50-2

كنندگان درابتداي ورود به خوابگاه حتمـاً   گيري خواهد نمود. (فرم مربوط به مالقات يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم

  بايد به تأييد اولياي دانشجو رسيده و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.)

  عات اعالم شده قابل انجام خواهد بود .منظور تعيين شده و در سا مالقات در اتاق عمومي و يا محلي كه به همين :51-4

  گردد. ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط، توسط اداره خوابگاه ها تعيين و اعالم مي -52ماده 

باشند  مينامه  كليه ساكنين خوابگاه ها اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه ها و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين -53ماده 

  و چنانچه فرد يا افرادي خالف آن اقدامي نمايند موارد خالف در مراجع ذيصالح قانوني دانشگاه قابل پيگرد خواهد بود.
  

               
  
  
 

 تعهد دانشجو

...................بـــه شـــماره  اينجانـــب .........................................فرزنـــد .........................دانشـــجوي رشـــته .............   

رت دقيق دانشجويي....................................... موارد فوق را دقيقاً مطالعه نموده و متعهد ميگردم كليه موارد اعالم شده را به صو

  و نمايد.و كامل رعايت نمايم.در غير اينصورت اداره امور خوابگاه ها مي تواند اقامت اينجانب را از خوابگاه لغ

  

  امضاء دانشجو

  تاريخ                                                                                                                                                                                                    

  تعهد ولي / قيم دانشجو

/ قــــــيم آقاي/خــــــانم   ...............................................فرزند..............................بــــــه شــــــماره شناســــــنامه.......................ولي  اينجانــــــب .

  ................................................................................دانشجوي رشته.................................به شماره دانشجويي...

به دانشگاه علوم پزشكي لرستان وكالت مي دهم در صورت نياز به بستري، اعزام، جراحي و ارائـه هرگونـه اقـدام تشخيصـي و درمـاني در خصـوص       الف: 

تيارات فوق بوده و اقدامات آن دانشگاه به نيابت از فرزندم با صالحديد كادر پزشكي اقدام نموده و رضايت نامه هاي موجود را امضاء نمايد. دانشگاه داراي اخ

  اينجانب صحيح و نافذ مي باشد.

  در صورت داشتن بيماري خاص كه نياز به مراقبت هاي ويژه  و اورژانس دارد توضيح دهيد.ب: 

  

  امضاء ولي دانشجو


