فصل اول
(( شرایط واگذاری و مقررات خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ))

ماده -1خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات تعلق میگیرد .
« تبصره »  :در صورت وجودظرفیت ،واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن در شهرها وروستااها ی مجتاور ،دوره شتنانه و در متوارد
خاص با نظر کمیاه اسکان بلا مانع می باشد .
ماده -2دانشجویان واجد شرایط اسکان لازم است در ابادای هر نیم سال تحصیلی با مراجعه به اداره خوابگاه هتا و ارائته بتر

انااتا

واحد همان نیم سال نسنت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند .
ماده -3دانشجویان شاهد وایثارگر،دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیسای و کمیاه امداد امام خمینی (ره)،فرزندان خانواده های کتم
درآمد،دارندگان رتنه های ممااز آزمون سراسری ،المپیادهای علمی ،فرهنگی،هنری،ورزشی،قرآنی ومماازان علمی وفرهنگی در ستح
دانشگاه/دانشکده  ،کشور ،آسیا یاجهان کارکنان مأمور به تحصیل و فرزندان کارکنان دانشگاه  /دانشکده و وزارت که در دانشگاه هتا و
یا دانشکده های علوم پزشکی دولای پذیرفاه شده باشند به ترتیب در اولویت واگذاری خوابگاه قراردارند .
ماده  -4دانشجویانی که ودیعه و وام مسکن دریافت می نمایند  ،حق اسافاده از خوابگاه را ندارند .
 : 1-4دانشجویان میهمان  ،جابجایی  ،اناقالی  ،بورسیه سازمان های نظامی اعم از ارتش  ،ستپاه  ،نیتروی اناظتامی و ستایر ستازمان هتا از
اولویت اسافاده از خوابگاه برخوردار نمی باشند  ،در صورت وجود ظرفیت تقاضای آنها در کمیاه اسکان طرح و بررسی خواهد شد .
 : 2-4به دانشجویان پس ازفراغت از تحصیل  ،انصراف و اخراج از دانشگاه  /دانشکده همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قحتع ارتنتا
آموزشی دارند ( مرخصی تحصیلی  ،تعلیق انضناطی ) مجوز اسافاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده ناواهد شد ولی در شرایط ختاص
تقاضای دانشجو در کمیاه اسکان بررسی خواهد شد.
ماده  -5تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در مواردضروری با اخذ مجتوز کانتی از اداره امتور خوابگتاه هتا میستر
خواهد بود.
ماده  -6اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییتر یابتد  ،دانشتجو موظتا استت در
مکان هایی که برای وی تعیین می گردد اقامت نماید .
 : 1-6تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق حق ماالفت با افراد جدیتدی کته
مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند ندارند .
ماده  : 7دانشج ویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقترر علتاوه براینکته حتق
سکونت وی لغو می گردد  ،هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقرررات صندوق رفاه برای آنهتا محاستنه خواهتد
شد .
« تبصره » :مهلت انصراف دانشجو از سکونت در خوابگاه حداکثر ده روز پس از آغاز ترم تحصیلی می باشد .
ماده  -8سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعحیلات تابساان بین دو نیمسال و ایام نورز به اساثناء کارورزان و دسایاران ممنوع می باشد
.
« تبصره » :دانشجویانی که در ایام فوق الذکر واحد درسی دارند لازم است با ارائه مدارک لازم از اداره امور خوابگاه ها مجتوز اقامتت
دریافت نموده و در خوابگاه و اتاقی که برای آنها تعیین می شود سکونت نمایند .
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ماده  -9در صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می تواننتد از آغتاز تحصتیل حتداکثر بته ترتیتب ا کتاردانی و کارشناستی
ناپیوساه  4نیم سال  ،کارشناسی پیوساه و دکارای تاصصی  8نیم سال  ،کارشناسی ارشد ناپیوساه  5نیم سال  ،دکاترای حرفته ای  44نتیم
سال از خوابگاه دانشجویی اسافاده نمایند .
 : 1-9کمیاه اسکان می تواند در صورت کمنود ظرفیت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد .
 : 2-9افزایش دوره اسکان به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه  /دانشکده سااد شاهد و ایثارگر  ،مرکز مشاوره و راهنمتایی دانشتجویی
ویژه بیماران و موارد خاص با تصویب کمیاه اسکان و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان میسر می باشد .
ماده -11چنانچه دانشجوی معرفی شده به خوابگاه در موعد تعیین شده بدون هیچگونه عذر موجه خوابگاه را تالیه ننماید اتتاق وی بتا
حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه  /دانشکده ،رئیس یا سرپرستت اداره خوابگتاه هتا و مستشول شتیفت خوابگتاه طتی
صورتجلسه ای تالیه و مراتب مورد تالا دانشجو به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری های بعدی گزارش می شود .
****
فصل دوم
مقررات عمومی
ماده  -11منلغی تحت عنوان ودیعه ورودیه که غیر قابل برگشت به منظور بهینه نمودن و ارتقای اسااندردهای ختدمات خوابگتاهی در
شروع هر سال تحصیلی از دانشجو اخذ و به حسا درآمدهای حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی واریز خواهد شد  .میزان منلت متذکور
برای مقاطع ماالا تحصیلی هر ساله توسط وزارت تعیین و ابلاغ می گردد .
می باباشتد.
شد.
یل متی
شترح ذذیتل
به شرح
ماده -12زمان ورودوخروج مجاز درخوابگاهها وبساه شدن در ورودی خوابگاه در  6ماهه اول ودوم سال بته
الناه بر حسب شرایط اقلیمی  ،فرهنگی ،اجاماعی و موقعیت خوابگاه ها  ،کمیاه اسکان میاواندزمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد.
پسران

دختران
 6ماهه اول
ورود

خروج

 4ساعت

 2ساعت

بعد از اذان مغر

بعداز اذان صن

 6ماهه دوم
ورود

خروج

 2ساعت

 4ساعت

بعد از اذان مغر

بعد ازاذان صن

 6ماهه دوم

 6ماهه اول
ورود

خروج

ورود

خروج

 2ساعت

 2ساعت

 3ساعت

 4ساعت

بعد از اذان مغر

بعد از اذان صن

بعد از اذان مغر

بعد از اذان صن

 :1-12ورود یا خروج در ساعات غیر مجازمانند عزیمت و یا بر گشت از مسافرت ،اردوها وفعالیاهای آموزشی -تحقیقاتی،موارد خاص
یا شرایحی که خارج از اراده دانشجوبه وجود آمده باشد با ثنت در دفار ماصوص خوابگاه وارائه مدارک بلامانع خواهد بود.
دفاتر
ار
صد در دف
مقصتد
لت و مق
کر ععلتت
آن،بتابا ذذکتر
خروج از آن،
گاه یتایا ختروج
خوابگتاه
به خواب
شجوهنگام ورود بته
دانشتجوهنگام
 :2-12لازم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دان
(مستشول)اداره
سشول)اداره
ییس (م
لاع رریتیس
اطلتاع
به اط
موارد را بته
یه متوارد
کاری کللیته
بت کتاری
نوبتت
ماصوص خوابگاه ثنت شود و سرپرست شیفت موظا است در پایان هر نو
خوابگاه برساند.
موجتتب
جب
گاه مو
خوابگتتاه
نت از خواب
وغینتتت
شده وغی
یین شتتده
تعیتتین
ساعات تع
یت ستتاعات
رعایتتت
عدم رعا
برعتتدم
ها،مننی بر
خوابگاههتتا،مننی
مور خوابگاه
ست اامتتور
سرپرستتت
گزارش از سرپر
صورت گتتزارش
 :3-12در صتتورت
ادامته ستکونت
سکونت
به ادا مه
سنت بته
لغومجوزاقامت در خوابگاه خواهد شدوکمیاه اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو با هماهنگی مرکز مشاوره ننستنت
وی در خوابگاه تصمیم گیری خواهد شد.
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مراجعته
عه
 :4-12سرپرست شیفت خوابگاه لازم است به منظورحفظ امنیت،در پایان زمان تعیین شده ورود وخروج،به تمام طنقات و اتاقها مراج
،پیگیتری
یری
سی ،پیگ
بررستی
نت را برر
غینتت
موارد غی
نت و متو
طه ثثنتت
مربوطته
ار مربو
دفاتر
ها را در دف
آنهتا
وغیتایا آن
ضور وغ
حضتور
یان ح
نموده و با رعایت احارام ضمن روئیت دانشجو یتان
وگزارش نمایند.
شهر هتای
های
صیل وویتایا شتهر
تحصتیل
حل تح
شهر ممحتل
ساکن در شتهر
ماده -13دانشجویان ساکن در خوابگاه میاوانند بعضی شنها فقط در منازل خویشاوندان ستاکن
ست قتانونی
قانونی
لی یتایا سرپررستت
سط وولتی
توستط
شجو تو
دانشتجو
آنهتا بتابا دان
سنت آن ها
مجاور به طور موقت اقامت نمایند .لازم است قنلاً مشاصات ،آدرس  ،تلفن و ننستنت
دانشجو به صورت ثنت محضری در هنگام ثنت نام اعلام گردد.
ضمن ثثنتت
نت
 :1-13برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تحنیق با فرم نشانی ومشاصات خویشاوندان تکمیل و در صورت صحت ،،ضتمن
در دفار مربوطه به دانشجو تحویل و مراتب به اداره امور خوابگاهها و خانواده دانشجو اعلام می گردد.
خود را بته
به
ضور ختود
،حضتور
سافرت ،ح
شت از ممستافرت
وبازگشتت
 :2-13مدت مسافرت باید قنلاً تعیین شده باشدودانشجوموظا است پس از انقضای مدت وبازگ
به ممنتزل
نزل
شاوند(مراجعه بته
خویشتاوند(مراجعه
پدری ))یتایا خوی
نزل پتدری
به ممنتزل
عه بته
(مراجعته
لی (مراج
ید وولتی
به تأًیییتد
که بته
صی را کته
مرخصتی
گه مرخ
نمایدوبرگته
لام نمایدوبر
اعلتام
سرپرست شیفت خوابگاه اع
اطلتاع
لاع
بته اط
کانتناً به
تب را کا
مراتتب
خویشاوندان) رسیده به سرپرست شیفت خوابگاه تحویل نماید .درغیر این صورت لازم است سرپرست شیفت مرا
رئیس(مسشول) اداره امور خوابگاهها برساند.
لزوم پتس
پس
 :3-13رییس اداره امور خوابگاهها می تواند ازطریق تماس تلفنی حضور دانشجورا در منزل خویشاوند اساعلام و در صورت لتزوم
ازهماهنگی با مسشولان ذیربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسی نماید.
برای تتمتامی
مامی
ماعی ووبترای
اجامتاعی
های اجا
وهنجارهتای
عرف وهنجار
سلامی ،،عترف
موازین ااستلامی
نای متوازین
بر منمننتای
سب و بتر
مناستب
شش منا
پوشتش
یت پو
رعایتت
شجو رعا
دانشتجو
ماده -14با توجه به شأ ن دان
جاری ککشتور
شور
دانشجویان الزامی بوده وهر آنچه دانشجودر داخل یا خارج ازاتاق خود رفاار می نماید باید در محدوده قوانین ومقررات جتاری
باشد.
اسلامی،شتشونات
ششونات
که ممغتغایر بتابا آدا اسلامی،
و)...کته
یراهن و)...
یر پپیتراهن
ما ،ززیتر
بدن ننمتا،
تاه ،بتدن
(تنت،کوتتاه،
عارف (تنت،کو
سب وونتانا ماماعتارف
مناستب
« تصبره» :ظاهر شدن با لناس نتانا منا
خواهران از ورود اافتراد
فراد
خوابگاههتهای ختواهران
بوده و در خوابگاه
ممنتوع بتوده
ها مم نوع
دانشجویی وعرف جامعه میناشد به طور کلی در فضا های عمومی خوابگاه هتا
بدحجا و بدون حجا به درون خوابگاهها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده -15هر گونه جابجایی یا اناقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجوممنوع است.
شده و
یین شتده
تعیتین
شرایط تع
ماده -16اسافاده ازوسایلی نظیر ،VCDویدئو،تلویزیون،رادیوضنط و کامپیوتر توسط دانشجودر اتاق با رعایت شترایط
کسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاهها امکان پذیر می باشد.
بیش از
مودن بتیش
ند ننمتودن
گیری،بلنتد
ماده -17ایجاد هر گونه مزاحمت که سنب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود (ازقنیل ایجاد سروصدا ،در گیری،بل
فرهنگتتی
گی
مور فرهن
مه اامتتور
ازبرنامتته
خارج ازبرنا
لا ختتارج
ماالتتا
شنهای ماا
جشتتنهای
سم ج
راستتم
گزاری مرا
برگتتزاری
نین بر
همچنتتین
شد همچ
می باباشتتد
نوع متتی
و)...ممنتتوع
یون و)...مم
وتلویزیتتون
یو وتلویز
رادیتتو
صدای راد
حد صتتدای
حتتد
واستلامی
سلامی
ماعی وا
اجامتاعی
ششونات اجا
دانشگاه/دانشکده توسط دانشجویان،فقط با کسب مجوزاز اداره امور خوابگاهها واخذ تعهد مننی بر رعایت شتشونات
میسر است.
مجتاور متی
می
مستکونی م جاور
ماکن م سکونی
شرف بتبه اامتاکن
ماده -18رفاار وکردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساخامانی ممشترف
باشند  ،باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.
خوابگتاه
گاه
لی خواب
داخلتی
حیط داخ
برداری از ممحتیط
فیلم بترداری
کس یتایا فتیلم
یه ععکتس
تهیته
گاه ته
خوابگتاه
حیط خواب
شجویی ،در ممحتیط
دانشتجویی،
ششونات دان
یت شتشونات
امنیتت
فظ امن
حفتظ
ماده -19به منظور ح
جوز از اداره اامتور
مور
خذ ممجتوز
بدون ااختذ
فیلم بتدون
کس ووفتیلم
ناوری ععکتس
مراه دارای ففنتاوری
فن ههمتراه
برداری یتایا تلتلفتن
صویر بترداری
وتصتویر
دانشجویان واسافاده از دوربین عکاسی وت
خوابگاهها ممنوع است.
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برابتر ممقتررات
قررات
قانونی برا بر
تبصره  :هر گونه سوء اسافاده از فن آوری تلفن همراه  ،دوربین و  ...در خوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قتانونی
شورای انضناطی رفاار خواهد شد.
برقتی،
قی،
اری بر
نظیراکاتری
سایل نظیراک
سافاده از ووستایل
نوع ااستافاده
هر نتوع
نین هتر
همچنتین
شرعی دارد همچ
شکال شترعی
ماده -21اسراف وزیاده روی در مصرف آ ،برق وگاز ااشتکال
مودن غتذا
غذا
گرم ننمتودن
سماور برقی ،پلوپز ،فریزر،هیار ،اضافه کردن لامپهای گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خحر می اندازد،طنخ یتایا گترم
مالی وارد
احامتالی
سارات احا
خستارات
یه خ
وکلیته
ضافی وکل
صرفی ااضتافی
در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه ،هزینه برق ممصترفی
مارتب بر آن همچونا آتش سوزی،تاریب موکت و ...به عهده دانشجو یا دانشجویان اسافاده کنند خواهد بود.
«تبصره » دانشجویان موظفند هنگام خروج ازخوابگاه تمامی وسایل برقی ،گازسوز وسامانه گرمایش وسرمایش اتاق خود را خاموش نمایند .

ماده -21هر گونه تغییر یا تعویض قفل ،تغییر وجابجایی اموال بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاهها ممنوع است.
ماده - 22دانشجو به هیچ وجه اجازه دخالت در امور تأسیساتی را نتدارد و در صتورت بتروز مشتکل بته منظتور پیشتگیری از خستارت
احامالی لازم است مراتب را به صورت کانی و شفاهی به مسشول خوابگتاه اعلتام نمایتد  .مستشولیت عتدم اعلتام نیازمنتدی هتا یتا دخالتت
مساقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احامالی جانی و مالی شود به عهده ساکنین اتاق می باشد .
ماده  -23همراه داشان کارت عکس دار سکونت در خوابگاه وارائه آن در مواقع لزوم ضروری می باشد
ماده  -24سرپرسای خوابگاه هیچگونه مسشولیای در قنال وسایل و لوازم شاصی داختل اتتاق دانشتجو نتدارد و دانشتجو مستشول حفتظ
اموال شاصی خود می باشد .
«تبصره» درصورت بروزسرقت،دانشجو باید مراتب رابه سرپرست شتیفت خوابگتاه کانتاً گتزارش نمایتد تتا برابتر ضتوابط بته موضتوع
رسیدگی شود.
ماده  -25اساعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتنط با اساعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است
ماده  -26نگهداری و اسافاده از ابزار آلات غیر قانونی از قنیل لوازم قمار  ،نوارها و CDهای غیتر مجتاز کلیته ابتزار آلتات موستیقی ،
اسلحه سرد و گرم  ،توزیع و مصرف هر گونه مواد افیونی  ،مشروبات الکلی و مواد روان گردان  ،به طور کلی ممنوع است و با ماالفتین
براساس آیین نامه و دساور العمل های صادره از سوی شورای انضناطی دانشجویان رفاار خواهد شد .
«تبصره» دانشجویان می باید ابزار آلات موسیقی خود را هنگام ورود تحویل دفار خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه دریافت نمایند .
ماده  -27در صورت لزوم و مشاهده موارد مشکوک رئیس اداره خوابگاه ها ضمن همتاهنگی بتا مستشول متافوق و بتا حضتور نماینتده
معرفی شده از طرف حراست دانشگاه  /دانشکده  ،مجازند نسنت به بازدید اتاق و بازرسی کمد  ،ساک  ،کیا  ،چمدان و لوازم موجود
شاصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند .
ماده  - 28چنانکه دانشجویی برخلاف آیین نامه و مقررات رفاار نماید  ،هیچیک از دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکتی بتا وی را
نداشاه و صرفاً موظا هساند به مسشولین مربوطه گزارش نمایند .
«تبصره » هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضناطی دانشجویان منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانشجو
از خوابگاه خواهد شد .
ماده  -29مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت در هر مقحع زمانی می تواند
لغو گردد  ،تشایص عدم صلاحیت بر عهده کمیاه اسکان و شورای انضناطی دانشگاه است .
ماده  -31شورای صنفی خوابگاه ها براساس آیین نامه و مقررات مربوطه انااا و در راساای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی ختود
و کمک به بهنود خدمت رسان ی در امور رفاهی وصنفی ساکن خوابگاه ها در چارچو ضوابط و اخایارات مصو فعالیت می نماید .

«تبصره» شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیاهای فرهنگی  ،علمی و سیاسی در محیط خوابگاه نمی باشد.
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ماده  - 31ورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان میهمان  ،معلم  ،شاگرد خصوصی و  ...در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می باشد

 : 1-31اقامت دانشجوی غیر ساکن در خوابگاه فقط با رضایت هم اتاقی های میزبان و دریافت مجوز کانی از اداره امور خوابگاه هتا بته
صورت محدود مجاز است .
 : 2-31در صورت وجود ضرورت و امکانات معاونت فرهنگی  ،دانشجویی هر دانشگاه  /دانشکده در ارتنتا بتا حضتور کوتتاه متدت
بساگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصمیم گیری خواهد نمود .
ماده  - 32شرایط ملاقات بساگان دانشجو در خوابگاه ا
 :1-32ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد .
 :2-32در خوابگاه دخاران ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی عکس دار معانر و یتا شناستنامه ختود را بته
سرپرست شیفت خوابگاه ارائه نماید و فرم ماصوص ملاقتات و یتا دفاتر مربوطته را تکمیتل و امضتاء نمایتد  ( ،فترم مربتو بته ملاقتات
کنندگان در ابادای ورود به خوابگاه حاماً باید به تأیید اولیای دانشجو برسد و در دفار خوابگاه نگهداری شود ).
 :3-32در خوابگاه دخاران همسر دانشجوی ماأهل هنگام ملاقات لازم است شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارائه نمایتد –
کارت شناسایی کافی نیست – و سرپرست شیفت خوابگاه موظا است مشاصتات ملاقتات کننتده مترد را قنتل از اعلتام بته دانشتجو بتا
مشاصات اسامی نزدیکان دانشجو ( که قنلاً در فرم ماصوص قیتد شتده استت ) تحنیتق و در صتورت مغتایرت از ملاقتات جلتوگیری و
مراتب را به رئیس اداره امور خوابگاه ها گزارش نماید .
 : 4-32ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین منظور تعیین شده انجام خواهدشد .
ماده - 33ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط توسط اداره خوابگاه ها تعیین و اعلام می گردد .
ماده  -34کلیه ساکنین خوابگاه ها اعم از کارکنان مسشولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین نامه می باشتند
و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند موارد خلاف در مراجع ذیصلاح قانونی دانشگاه  /دانشکده قابل پیگرد خواهدبود .
ماده  -35تهیه و تنظیم فرم های مربو به بعضی از مواد آیین نامه به عهده حوزه معاونت فرهنگی  ،دانشجویی دانشتگاه /دانشتکده متی
باشد
ماده  -36دانشجو بایسای هنگام ورود و خروج از خوابگاه کارت سکونت خود را به همراه داشاه و در صورت لزوم آن را بته نگهنتان
و مسشول خوابگاه ارائه نماید .
ماده -37برگزاری هر گونه مراسمی بایسای با اطلاع و موافقت مسشول خوابگاه صورت پذیرد .
ماده  -38اساعمال سیگار  ،قل یان.... ،و مصرف نوشیدنیهای الکلی به طور اکید ممنوع می باشد و ماالا علاوه بر اخراج از خوابگاه به
کمیاه انضناطی و سایر مراجع قانونی معرفی خواهد شد .
ماده  -39تعویض قفل اتاق اکیداً ممنوع می باشد .
ماده  -41خوابگاه دخاران از نظر حضور و غیا و ساعات ملاقات نحوه ،نحوه ملاقتات و  ...تتابع ضتوابط خاصتی استت کته در محتل
خوابگاه ابلاغ می گردد .
ماده  -41در صورت پذیرش میهمان ابادا فرم مربوطه بایسای توسط دانشجوی میزبان تکمیل وامضاء گردد  ،بتدیهی استت دانشتجو در
قنال هر گونه مشکل ناشی از حضور میهمان مسشول وماعهد است .
ماده  -42عدم رعایت مقررات انضناطی خوابگاه مانند ورود و خروج نامنظم و بی توجهی به ساعات حضور در خوابگاه این موضتوع
شامل خوابگاه های پسرانه نیز می شود و اسافاده از پوشش نامناسب و رفاارهای ناماعارف( این مورد نیز شامل خوابگتاه پسترانه نیتز متی
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شود مانند اسافاده از شلوارک و رکابی ) و سایر مواردی که شأن و منزلت دانشجویی را زیر ستشوال متی بترد ( ماننتد استافاده از کاستت
وCDغیر مجاز اسافاده از برگه های پاسور به عنوان بازی فکری و )...
ماده  -43هر نوع درگیری بین دانشجویان اعم از لفظی و فیزیکی باعث اخراج طرفین دعوی از خوابگاه خواهد گردید خواه مقصر باشند یا
نناشند ( این موضوع شامل درگیری در محوطه های آموزشی مانند دانشکده ها و محیط های رفاهی مانند سلا و محیحهای ورزشی نیز می شود ).

ماده  -44انعکاس مسائل و مشکلات خوابگاه به مسشول خوابگاه
ماده  -45حفظ نظم و رعایت بهداشت محیط خوابگاه
ماده  -46حضور بساگان درجه یک ( مادر و خواهر ) در طول یک ترم به مدت دوشب بلامانع است .
ماده  -47حضور آشنایان به عنوان مهمان در خوابگاه مجتاز نمتی باشتد و درصتورت ضترورت بتا مجتوزکانی مستشول خوابگتاه هتا و
هماهنگی با رئیس اداره خوابگاه ها بلامانع است .
ماده  -48دانشجویان هر اتاق اموال تحویلی اتاق خود را در ابادای هر نیمسال طی فرم تحویل گرفاه و پایان نیمسال بته همتان صتورت
تحویل دهند
ماده  -49رعایت اد و احارام نسنت به مسشولان خوابگاه و پرهیز از هر گونه برخورد نامناسب با ایشان .
ماده  -51توجه به اخحار کانی به علت تأخیر ورود بعد از ساعت اعلام شده از طرف مسشول خوابگاه صتادر متی شتود ( در صتورتیکه
بیش از سه مورد تأخیر غیر مجاز داشاه باشید با شما برخورد خواهد شد ).
ماده - 51دانشجو موظا است در صورتیکه هنگام حضور و غیا در اتاق خود حضور نداشت تا ساعت  24جهت اعلام حضتوری بته
دفار خوابگاه مراجعه نماید .
ماده  -52دانشجو موظا است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات وسیسام حضور غیا موجتود در ان خوابگتاه ورود و
خروج خود را ثنت نماید.
ماده  - 53نصب هر گونه اطلاعیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره خوابگاه ها امکان پذیر بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم بته
جمع آوری کلیه اطلاعیه های فاقد مجوز می باشد .
ماده  -54دانشجو موظا است در بدو ورود برای اسکان در خوابگاه تعهد محضری مربو به صندوق رفاه دانشجویان را ارائه نماید .
ماده  -55در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه ها مننی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غینت غیرموجه از خوابگاه کمیاه
اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو محابق مقررات نسنت به ادامه سکونت یا لغو سکونت دانشجو در خوابگاه تصمیم گیری خواهد
شد.
ماده  -56اتاق و اثاثیه در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طنق صورتجلسه تحویل داده می شود و در پایتا هتر نیمستال یتا ستال تحصتیلی
محابق صورتجلسه تحویل گرفاه می شود  .مسشولیت خسارات وارده به اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهتده شتاص یتا اشتااص تحویتل
گیرنده خواهد بود.
معاونت محترم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
با سلام

اینجانب ............................فرزند ..................دانشجوی رشاه .....................ورودی  54.......ماده فتوق را دقیتق محالعته نمتوده و ماعهتد متی گتردم
موارد اعلام شده را به صورت دقیق و کامل رعایت نمایم .
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