مقررات عمومي ،اخالقي و فرهنگي براي دانشجويان ساكن خوابگاه
 -1ساعات ورود و خروج مجاا دنشجاجاناس ساادر در خانبگاا و نوااات ماااات بار فصال ساااا سااا ن ساا
خانبگا ها دنشججاني دنشجگا تعيير و نعام مي شاد.
 -2نستفاد ن وسانل سمعي و بار و رنناشه در صارت رضانت سادنير نطاق و عدم تجاو به فقاق دنگرنس و رعانات
مان نر ااشاشي و شرعي با ماشع نست .
 -3پذنرش مهماس در نتاق دنشججاني ممناع نست .
 -4ورود مااات دنند مرد به خانبگا خانهرنس و ورود مااات دنند س به خانبگا برندرنس ممناع نست و نشجام مااات
صرساً در محل ها ونژ ن ده تاسط ندنر خانبگا ها دنشججاني تعيير مي شاد  ،مجا نست .
 -5در صارت نعام دتبي ولي دنشججا  ،ناامت دنشججاناس دختر در خارج ن خانبگا ا صرساً برن مدت معير و در محال
ها نعام شد ن سا ولي دنشججا با ماشع نست .
 -6نشجام شظاست نتاق و ففظ بهدنشت عمامي خانبگا به عهد خاد دنشججا نست.
 -7درصارت غيبت مصتمر دنشججا  ،دنشجگا مي تانشد در مارد ندنمه سكاشت دنشججا تجدند شظر دند و مرنتل رن باه
خاشاند دنشججا نطاع دهد.
 -8تامير لان م شخاي مارد شيا (ملحفه پتا  ،تجك  ،بالجت .) .. ،
 -9رعانت شظم و نشضباط و پانبند به شعائر نسامي و شئاشات دنشجگا .
 -10ففاظت ن نمانا شخاي و نهتمام در ففظ و شگهدنر نمانا دنشجگا .
 -11دنشججامي بانصت خانبگا رنبر نساس نعام معاوشت دنشججاني دنشجاگا درمهلات تعياير شاد تخلياه و دلياد
مرباطه رن تحانل مصؤوا خانبگا شمانند.
 -12در نبتدن سكاشت در خانبگا چناشچه محل سكاشت دنشججا دنرن نثاثيه و تجهياانت باشاد طباص صارتجلصاه باه
دنشججا تحانل دند ميشاد و در مااع تخليه طبص هماس صارتجلصه تحانل گرسته خانهد شد و مصئاليت دصار و
خصرنت لان م آس به عهد شخص نا نشخاص تحانل گيرشد خانهد باد.
 -13عدم ونگذنر نتاق به غير.
 -14عدم جابجاني نتاق بدوس نخذ مجا مرباط.
 -15همك ار با مصاوا شل خانبگا به منظار فضار و غياب ( ونژ دنشججاناس دختر ).
 -16رعانت ندب و نفترنم متقابل بير دنشججاناس و مصئالير خانبگا نلانمي نست .
 -17ورود دخترنس و پصرنس دنشججا با ظاهر و پاشش شامناسل به دروس خانبگا ممناع مي باشد.
 -18شگهدنر و نستفاد ن نبانرآالت غير ااشاشي ن ابيل (شانرها مبتذا و … )در خانبگا دنشججاني ممناع نست .
 -19ننجاد هرگاشه مانفمت ده ماجل سلل آسانش ساادناس خانبگاا گاردد ن ابيال (ننجااد سروصادن ،درگيار  ،بلناد
شمادس بيش ن فد صدن رندنا و تلاناناس ،شانختر نبانر و آالت ماسيقي ،نستعماا دخاشيات و  )...ممناع نست.
 -20نستعماا هر شاع ماند مخدر و ماند دخاشي برن دنشججاناس ن جمله سيگار ،الياس و  ...نديدن ممناع ماي باشاد و
به محض مجاهد طبص مقررنت با نسرند خاطي برخارد خانهد شد.
 -21دنشججا فص شگهدنر ونستفاد ن نشياء و لان م عمامي خانبگا در نتاق مصكاشي خاد رن شدنرد.
 -22درصارتي ده در نمار تاسيصاتي نتااها مصكاشي خانبگا ن ابيل دليد و پرنابرق ،نشجعابات آب و گا و… خللاي
پيش آند دنشججا مي بانصت به مصؤوا خانبگاهاطاع دهد تا بررسي و نادنم ال م بعمال آند،مصائاليت عادم نطااع
ن مانرد ساق و نا دخالت مصتقيم در ننر نماار ماجال ضاانعات جااشي و ماالي بجااد بعهدهدنشجاجاناس ساادر در آس
محل مي باشد.
 -23رعانت مانرد مندرج در ننر دستارنلعمل بارن دلياه ساادنير خانبگاههاا نلانماي نسات ومصائاا خانبگاا ماظا
نست مانرد خاف رن جهت رسيدگي و نا طرح در دميته نشضباطي به ندنر نمار خانبگاهها گانرش شماند.
 -24به منظار جلاگير ن هرگاشه پيش آمد شااگانر ،سرپرسات خانبگاا مجاا نسات باا نساتفاد ن دليادها نضااسي
نتااها ده در نختيار دستر سرپرستي خانبگا مي باشد در ماناع ضرور به نتااها خانبگا مرنجعه و سردجاي شماناد
و دنشججاناس ماظفند در ننر رنبطه همكار ال م بعمل آورشد.
 -25چناشچه مجخص گردد ده دنشججا در مارد خاد نطاعات شادرست دند نست ضامر معرساي باه دميتاه نشضاباطي
دنشججاناس ،سكاشت و لغا و جرنمه مدت سكاشت با نفتصااب پانب برنبار هانناه ساكاشت درخانبگاا درناسات خانهاد
شد.
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