
 

 

 

 نامه آيین

 های مشاركتي خوابگاه

 /دانشكده های علوم پزشكي كشور دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه :

از طريق الزام معاونتت ررهگگتي    هاي دانشجويي دولتي جبران کمبود خوابگاهارائه راهكار هاي عملي جهت  هدف اين آيين نامه

مورد نياز جهت اسكان دانشجويان با مشارکت متالي دانشتجويان،   دانشگاه ها نسبت  به تامين رضاي و امور مجلس دانشجويي ،

اطميگتان از ناتارم متو ر     و هتاي مشتارکتي   سازي و تاکيد بر اجراي قوانين حاکم برخوابگتاه  ايجاد هماهگگي، يكسان همچگين

 اين گروه از خوابگاه ها مي باشد.بر ها /دانشكده دانشگاه 

 تعاريف :   -1ماده

هاي علوم پزشكي کشور  در يكي از دانشگاه/ دانشكده يا ساير مجاري قانوني هاي سراسري طريق آزمون: شخصي که از دانشجو -1-1

 پذيررته شده باشد.

 : وزارم بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت -1-2

 دانشگاه ها و دانشكده هاي مستقل علوم پزشكي :دانشگاه -1-3

بتوده و قترارداد بهتره بترداري از آن      يتا تعتاوني   خصوصي: خوابگاهي است که مالكيت آن متعلق به بخش خوابگاه مشاركتي -1-4

 گردد. و دانشگاه به صورم قرارداد اجاره يا هر نوع توارق ديگر مگعقد مي يا تعاوني مابين بخش خصوصي ري

 در پرداخت هزيگه تمام شده. ن در خوابگاه مشارکتي با دانشگاه/دانشكده : مشارکت دانشجوي ساکمشاركت -1-5

 /دانشكده هارهگگي و دانشجويي دانشگاه هامعاونت ر معاونت:  -1-6

 مالك يا بهره بردار خوابگاه مشارکتي اعم از  شخص حقوقي يا حقيقيطرف قرارداد:  -1-7

: آيين نامه اسكان، نحوه اداره و مقررام عمومي انضباطي خوابگاه هاي مجردي، آيين نامه اي است مشتتمل  آيين نامه اسكان -1-8

 کشور که به امضاي مقام وزارم وقتت رستيده و  دانشگاه هاي علوم پزشكي  مجردي دانشجوييبر مقررام و قوانين خوابگاه هاي 

 به دانشگاهها ابالغ گرديده است. /د4116/600به شماره  5/12/1392در تاريخ 

 :خوابگاه تامين و اداره -2ماده

 و امتور مجلتس   دانشجويي، )طبق شرايط احرازي که توسط معاونت ررهگگي انتخاب طرف قرارداد و احراز صالحيت هاي الزم  -2-1

ر اين آيين نامه و مقررام مربتو   براي تاسيس خوابگاه مشارکتي و انعقاد قرارداد ورق ضوابط مگدرج دوزارم ابالغ خواهد شد( 

 عهده دانشگاه مي باشد.   آن، به به

 وزارم ارسال نمايد.اي معاونت ررهگگي ، دانشجويي و امور مجلس ا برمعاونت مكلف است نسخه اي از قرارداد مذکور ر -2-2

هاي دانشگاه واگتذار نمتوده    هاي دانشجويي دولتي موجود را تغيير کاربري داده يا به ساير بخش ها مجاز نيستگد خوابگاه دانشگاه -2-3

 يا به خوابگاه مشارکتي تبديل کگگد.

و  دانشتجويي ررهگگتي ، ويي دولتي، الزم است موضوع به تاييتد معاونتت   درصورم ضرورم تغيير کاربري خوابگاه دانشجتبصره: 

و دانشگاه موظف است معادل ظرريت خوابگاه دانشجويي دولتي تغيير کاربري داده شده، نستبت بته    رسيدهوزارم امور مجلس 

 تامين ظرريت خوابگاه دانشجويي دولتي جديد اقدام نمايد.



ورود و خروج دانشتجويان بته خوابگتاه،    ناارم بر  ،مور خوابگاهي و رراهي دانشجويان ساکنريزي براي اداره و ناارم بر ا برنامه -2-4

و تعيين ظرريت اتاقهاي خوابگاه مشارکتي به عهده معاونت مي باشد و کليه مقررام انضباطي حتاکم بتر   خدمام نحوه واگذاري 

 باشد. االجرا مي هاي دانشجويي دولتي ، در خوابگاه مشارکتي نيز الزم خوابگاه

 تامين غذاي دانشجويان ساکن در خوابگاه مشارکتي مطابق قوانين ابالغي وزارم به دانشگاه ها مي باشد. -2-5

 گردد. که در قرارداد ذکر مي با توارق دانشگاه و طرف قرارداد استامكانام مازاد بر موارد مگدرج در اين آيين نامه،  -2-6

 مشارکتي، به تاييد حراست دانشگاه برسد.ضروري است صالحيت پرسگل مورد نياز خوابگاه  -2-7

 درصورم تامين نيروي انساني توسط طرف قرارداد، ضوابط مربوطه در قرارداد ريمابين قيد مي گردد. -2-8

دانشگاه طرف قرارداد را به خوابگتاه  و  بودهمستلزم هماهگگي با مسئوالن ذيربط دانشگاه  ،ورود و خروج طرف قرارداد به خوابگاه -2-9

 (الزامي است.اين نكته در قرارداد مربوطه  ذکري مي نمايگد .)مشارکتي معرر

  نحوه تامين هزينه  -3ماده

  ، تعيتين اجاره بهاي خوابگاه مشارکتي، همه ساله با رعايت قوانين مالي معامالتي و بر استا  توارتق دانشتگاه و طترف قترارداد      -3-1

 گردد.مي 

 :موارد ذيل مي باشد قيمت تمام شده خوابگاه  مشارکتي مشتمل است بر -3-2

هتاي مربتو  بته نگهتداري      هزيگته  -تامين نيروي انساني اعم از تاسيسام، نگهبتان، ختدمام، نتاظم و ناظمته     -اجاره ساختمان

تتامين   –بيمته ستاليانه حتوادا ستاختماني      -هاي آب، برق، تلفن، گاز، آتش نشتاني و آسانستور   هزيگه -ساختمان و تاسيسام

 .طرف قراردادمابين دانشگاه و  و قرارداد ري وزارم هي مطابق ضوابط ابالغيامكانام مورد نياز خوابگا

 محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تامين مي گردد و مابقي به عهده دانشجو مي باشتد. از تمام شده  هزيگهدرصد  حداقل سي -3-3

 دانشگاه مربوطه مي رسد.که به تصويب هيئت امگا است طبق ضوابطي تعيين ميزان مشارکت دانشگاه با دانشجويان 

شتهريه  داشته و دانشجويان  غير شهريه پرداز: مشارکت مالي دانشگاه در هزيگه تمام شده رقط اختصاص به دانشجويان 1تبصره

 پرداخت نمايگد.طبق ضوابطي که به تصويب هيئت امگا دانشگاه مربوطه مي رسد، بايد کل قيمت تمام شده را  پرداز 

 ر شهريه پرداز در اولويت استفاده از اين خوابگاه ها مي باشگد.: دانشجويان غي2تبصره

: حتي المقدور کيفيت خدمام خوابگاهي و ظرريت و کيفيت اتاق ها در تعيين مشارکت دانشگاه بتا دانشتجويان لحتا     3تبصره

 گردد.

 ه بترداري از ملتك مشتارکت    در پرداختت هزيگته هتاي بهتر     رقتط دانشتجويان  به عهده دانشگاه مي باشد و  انعقاد قرارداد صرراً -3-4

 مي نمايد.

به حستابي کته دانشتگاه تعيتين متي       سال سال تحصيلي سهم مشارکت خود را بابت اقامت در آن نيم دانشجو در ابتداي هر نيم -3-5

 نمايد.مي ها تحويل  نموده و رسيد مبلغ پرداخت شده را به اداره امورخوابگاه واريز نمايد

 آندريارتت شتده از دانشتجو بابتت      ستكونت در خوابگتاه مشتارکتي، هزيگته     بت نام از دانشجو پس در صورم انصراف  تبصره:

 مسترد نخواهد شد. سال تحصيلي نيم



 شرايط واگذاری و مقررات عمومي: -4ماده

بته آنتان خوابگتاه    ، ننامته استكا   بگدي مطتابق قتوانين آيتين    خوابگاه مشارکتي به دانشجوياني اختصاص دارد که پس از اولويت -4-1

 گردند. گيرد و به تشخيص معاونت به خوابگاه مشارکتي معرري مي دانشجويي دولتي تعلق نمي

هاي دانشجويي دولتي که شخصا تمايتل بته استكان در خوابگتاه مشتارکتي       دانشجويان واجد شرايط سكونت در خوابگاهتبصره: 

 اه مشارکتي سكونت يابگد.، در خوابگتوانگد در صورم صالحديد معاونت ، ميداشته

، سپس درصورم کمبتود ظرريتت   دهاي خود را با اسكان دانشجويان واجد شرايط تكميل نماي دانشگاه ابتدا بايد ظرريت خوابگاه -4-2

براي اسكان دانشجويان متقاضي سكونت در خوابگاه و يا دانشجوياني که مايل به استكان در خوابگتاه مشتارکتي هستتگد بتراي      

 مشارکتي اقدام نمايد.ايجاد خوابگاه 

ساختمان خوابگاه مشارکتي مي بايست کامال مستقل و اختصاصي بتوده و رقتط دانشتجويان دانشتگاه علتوم پزشتكي دانشتگاه         -4-3

 مربوطه در آن ساکن باشگد.

يان در ميزان رضاي مورد نياز،...( مي توانتد بتراي ستكونت دانشتجو    کم بودن دانشگاه در موارد استثگا )کم بودن تعداد دانشجو،  -4-4

د. در ايگصورم الزم است، طبقام و اتاق هاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ضاي يك ساختمان قرارداد مگعقد کگبخشي از ر

 از ساير دانشجويان ساکن در خوابگاه مشارکتي تفكيك گردد. درج موضوع در قرارداد مگعقده با طرف قرارداد الزامي است.

 ،ررهگگتي  م کرده استت، متادامي کته آئتين نامته جديتد ابتالغ نشتود، تصتميمام معاونتت           در مواردي که اين آئين نامه سكو -4-5

 وزارم که بصورم مكتوب ابالغ خواهد شد، مالک عمل خواهد بود. دانشجويي و امور مجلس

به امضتاي وزيتر بهداشتت، درمتان و      94/ ...../....شد و در تاريخ . تگايم تبصره 6و  بگد 27ماده و  5نامه در آئيناين  -5ماده 

مسي به صورم آزمايشي قابتل اجراستت و مقتررام مغتاير بتا آن      آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب به مدم يك سال ش

 ملغي اعالم مي گردد.

 

 دكتر سيد حسن هاشمي                                                              

 وزير                                                                       

 


