
 آيين نامه اداره خوابگاههاي دانشجويي
 

خوابگاه مكاني است جزء امكانات رفاهي دانشگاه كه دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده بهه وهورت فهردا يها يروههي  اه اي ات او هات        

امهه،  فراغت و اساراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ض ن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهي ات امكانات فرهنگي، فهوق برن 

 ي ، معيشاي و خدماتي آن در حدود امكانات دانشگاه اسافاده مي ن ايند.  ورتش

 

 سازمان تشكيالت و نحوه اداره امور خوابگاهها – 1ماده 

ت مائوليت اداره خوابگاهها، حفظ اموال، اماكن ، تأسياات و اجراا مقررات ع ومي خوابگاهها بر عهده اداره امور خوابگاههها در حهوته معاونه    -1-1

 جويي و فرهنگي دانشگاه است. دانش

ر تبصره : ن ودار تشكيالت اداره امور خوابگاهها براساس پيشنهاد هر دانشگاه يا مؤساه آموتش عهالي و تصهويس سهاتمان ادارا و اسهايدامي كشهو     

 تعيين مي شود. 

يهق پهاره و هت بصهورت افايهارا يها در  الهس كهار         اداره امور خوابگاهها مي تواند در اجرا و پيشبرد وظايف خود ات دانشجويان ماعهد بهه طر  -2-1

 دانشجويي، اسافاده ن ايد.  

به منظور ايجاد ه اهنگي در اجراا فعاليت هاا فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه يا مؤساه آمهوتش عهالي شهوراهايي بهه طهور جدايانهه بهراا         -3-1

   جويان تشكيل مي يردد:برادران و خواهران مجرد و ماأهلين با تركيس تير در خوابگاههاا دانش

 ن اينده بايج دانشجويي، يك نفر به اناياب مائول مركز بايج دانشجويي دانشگاه يا مؤساه آموتش عالي. -1-3-1

 يك نفر به اناياب مائول دفار ن اينديي مقام معظم رهبرا در دانشگاه يا مؤساه آموتش عالي.  –ن اينده دفار مقام معظم رهبرا  – 2-3-1

 دو نفر.   –ن اينديان معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه يا مؤساه آموتش  عالي  – 3-3-1

ت تبصره : دانشگاهها مؤساات آموتش عالي كه داراا امور فرهنگي مي باشند، ن اينهده ايهن اداره مهي توانهد بهه عنهوان يكهي ات ن اينهديان معاونه         

 دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در اين شورا معرفي شود. 

 دو نفر به اناياب دانشجويان ساكن ه ان خوابگاه.   –ن اينديان دانشجو  -4-3-1

 دبير شورا.  –مدير امور خوابگاههاا دانشجويي  -5-3-1

اكن تبصره : شوراا فوق الذكر تير نظر مااقيم معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تشكيل مي يردد تا با اسافاده ات كليه نيروههاا دانشهجويي سه   

 وابگاه نابت به انجام امور فرهنگي و فوق برنامه ا دام ن ايد.  ه ان خ

 

 چگونگي واگذاري خوابگاه   – 2ماده 

به دانشجوياني كه امكان تردد روتانه ات محل سكونت به دانشهگاه محهل تحصهيل     1خوابگاه بر مبناا اماياتات تعيين شده در جدول پيوست ش اره 

 مي يردد.  براا آنها وجود نداشاه باشد، وايذار 

 اهم اولويت ها در اين جدول به شرح ذيل است :  

 دانشجويان شاهد و ايثارير ) آتاده ، جانبات، رتمنده و شاهد (. -1-2

 دانشجويان عضو خانواده معظم شهدا، اسراء ، مفقودين و آتاديان.  -2-2

 دانشجويان تحت پوشش ك ياه امداد امام خ يني)ره(وساتمان بهزيااي.   -3-2

 دانشجويان مناطق محروم براساس سهي ه ورودا كنكور سراسرا.  -4-2

 دانشجويان دوره هاا تحصيالت تك يلي.   – 5-2

درود و بهاالتر ( ه اهران شههدا كهه مجهددا        07درود و باالتر ، فرتندان محارم شاهد ) شهدا، اسراء، مفقودين و جانباتان  07: جانباتان  1تبصره 

نشجويان روشندل ، نفرات اول تا دهم يروهههاا پنجگانهه آتمايشهي آتمهون سراسهرا يهزينش دانشهجو،  هرمانهان ورتشهي و          اتدواج نن وده اند، دا

دروهد و بهاالتر باشهد،     07بريزيديان ال پيادهاا عل ي در سطح جهاني و آسيايي و دانشجويان معلولي كه درود معلوليت آنها مشابه بها جانبهاتان   

 اه مجردا اسكان داده مي شوند.  بدون امايات بندا در خوابگ

 : در هر دانشگاه بايد سعي شود در درجه اول كليه خواهران دانشجوا غير بومي در خوابگاه اسكان داده شوند.   2تبصره 



مدت اسكان دانشجويان درخوابگاه در صورت وجود امكانات خوابگاهي، دانشجويان نيازمند و فاقد محل سكونت مي توانند  – 3ماده 

 :  از تاريخ شروع به تحصيل به شرح زير از خوابگاههاي دانشجويي استفاده كنند

 ني اال.  4كارداني، كارشناسي ناپيوساه وكارشناسي ارشدناپيوساه،حداكثر -1-3

 ني اال.  8كارشناسي پيوساه و دكاراا تيصصي حداكثر  -2-3

 ني اال.  12كارشناسي ارشد پيااه ) مع ارا و دامپزشكي ( حداكثر  -3-3

: معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با در نظر يرفان وضعيت خاص دانشجو و امكانات موجود مي تواند براا دانشجويان مقاطع تحصيلي  1تبصره 

شناسي ارشد ناپيوساه يك ني اال و دانشجويان مقاطع تحصيلي ديگر تا دو ني اال تحصيلي مجوت ا امت بيشهار در خوابگهاه را وهادر    كارداني، كار

 ن ايد.  

: مجوت ا امت دانشجو در خوابگاه در وورت محرت شدن عدم والحيت وا براا ادامه سكونت، در هر مقطع تمهاني مهي توانهد لگهو يهردد،       2تبصره 

 م والحيت به عهده ك ياه انضباطي يا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است. تشييص عد

: در وورتي كه دانشجويي در موعد مقرر خوابگاه را تيليه نن ايد، معاونت دانشجويي و فرهنگي رأسها  مهي توانهد ناهبت بهه تيليهه محهل         3تبصره 

 ذيصالح جهت پيگيرا هاا بعدا يزارش ن ايد.   سكونت نامبرده ا دام ن وده و مورد تيلف دانشجو را به مراجع

 اهم وظايف دانشجو در زمان سكونت در خوابگاه – 4ماده 

 رعايت  وانين و مقررات ع ومي، اخال ي و انضباطي خوابگاه.   -1-4

 حفاظت ات اموال شيصي و اها ام در حفظ و نگهدارا اموال دانشگاه.   -2-4

 مي.  رعايت نظم و انضباط و شعائر اسال -3-4

 رعايت شئونات اسالمي و دانشجويان.  -4-4

 عدم ايجادمزاح ت و سرو ودا در خوابگاه و احارام به حقوق ديگران.  -5-4

 اسافاده وحيح ات امكانات خوابگاه.  -6-4

 ه كارا نزديك و و ي انه  با مائولين خوابگاه.  - 0-4

 تأمين لواتم شيصي و پاو ، ملحفه و بالش.   -8-4

 يه خوابگاه براساس اعالم معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در مهلت تعيين شده.  تيل -9-4

تبصره : كليه دانشجويان در طول تعطالت تابااان، موظف به تيليه خوابگاهها هااند. مگر در شهرايط اسهاثنايي و در وهورت وجهود برنامهه ههاا       

 دانشجويي و فرهنگي اعالم مي شود. آموتشي در طول تابااان كه حدود و شرايط آن ات سوا معاونت

به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيده و  22/12/484بند تنظيم و در تاريخ  25تبصره و  9ماده ،  5اين آيين نامه در  – 5ماده 

 از تاريخ تصويب، الزم االجرا است.  

 آيين نامه اداره خوابگاههاي استيجاري خودگران

 دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي                                                             

 

تش هدف : به منظور جبران ك بود خوابگاه دانشجويي و ايجاد تمينه مشاركت دانشجويان در امور رفاهي و معيشاي خود، دانشگاهها و مؤساات آمو

طريق انعقاد  رارداد اجاره با اشياص حقيقي يا حقو ي و ايجاد خوابگاهههاا خهوديران بها مشهاركت مهالي      عالي مي توانند ك بود ظرفيت خود را ات 

 دانشجويان ساكن، طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه تأمين ن ايند.  

 نحوه تأمين و اداره  – 1ماده 

ند كليه خوابگاههاا اسايجارا را كه پيش ات تصويس اين آيين نامه مي توانجديد اسايجارا خوديران، دانشگاهها عالوه بر ايجاد خوابگاههاا  -1-1

 در اخايار داشاه اند، به خوابگاه خوديران تبديل كنند.  

 تبصره : دانشگاهها مجات نيااند خوابگاه ملكي را به خوابگاه خوديردان تبديل كنند.  

 كليه امور مربوط به اناياب ساخا ان، تنظيم  رارداد، اداره نظارت بر امور جارا خوابگاههاا خوديردان مشابه ساير خوابگاهههاا دانشهجويي   -2-1

 فرهنگي دانشگاه مي باشد.   –بر عهده معاونت دانشجويي 

 طرف  رارداد با مؤجر ساخا ان خوابگاهي دانشگاه مي باشد.   -3-1



انات اوليه و تجهيزات مورد نيات خوابگاه خوديردان ) ات  بيل موكت، ييچال، اجاق يات و .... ( تع يرات ساخا ان در حدود امكانات، تأمين امك -4-2

 ات سوا دانشگاه وورت مي پذيرد.  

 تأمين و پرداخت هزينه ها  -2ماده 

هاا سوخت ، آب ، برق، تلفن و حق الزح هه پرسهنل خهدماتي توسهط     هزينه هاا ساالنه خوابگاه خوديردان شامل : مبلغ اجاره بهاء ، هزينه  -1-2

مالي و شوراا ونفي دانشجويان برآورد و بهه وهورت سهرانه تعيهين مهي       –فرهنگي و ادارا  –ك ياه اا ماشكل ات ن اينديان معاونان دانشجويي 

 يردد.  

 ه هاا آب و برق و تلفن مراكز آموتشي است.هزين گاه خوديردان تابع پرداخت: هزينه هاا آب و برق و تلفن خواب 1تبصره 

را بابت ا امت در آن ني اال پرداخت  -2-1) هزينه هاا موضوع بند   ي ات هزينه هاا ساالنه : دانشجو در اباداا هر ني اال تحصيلي ني 2تبصره 

 مي ن ايد. اين مبلغ دروورت موافقت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  ابل تفايط است. 

 در وورت نيات به پرداخت وديعه به موجر، اين مبلغ ات محل حااب سپرده برابر آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه تأمين و پرداخهت خواههد   -2-2

 شد.  

گهي  فرهن –ات دانشجويان مقيم خوابگاه خوديردان، مبلگي به عنوان وديعه بابت جبران خاارت احا الي براساس تشييص معاونت دانشجويي  -3-2

 نكردن خاارت به دانشجوماارد مي يردد.  هنگام تيليه خوابگاه دروورت وارد در و دانشگاه اخذ

پس ات تصويس هيأت امناا هر منطقه به عنوان درآمد اخاصاوي دانشگاه تلقي و پس ات دريافت بهه حاهابي كهه     2-1هزينه هاا موضوع بند  -4-2

 توسط دانشگاه تعيين مي شود واريز مي يردد.  

  ابل پرداخت مي باشد.   -2-4و ساير هزينه هاا مربوط ات محل درآمد اخاصاوي موضوع بند  2-1هزينه هاا موضوع بند  -5-2

 شرايط واگذاري و مقررات عمومي   – 3ماده 

خوابگاه خوديردان به دانشجويان شبانه و دانشجوياني اخاصاص دارد كه پس ات اولويت بندا به آنان خوابگاه ملكي تعلق ن ي ييهرد و يها بهه     -1-3

 ميل خود تقاضاا اسكان در خوابگاه خوديردان را دارند. 

واجد شرايط تك يل ن ايند. سپس در وورت ك بود ظرفيت براا دانشگاهها ابادا بايد ظرفيت خوابگاههاا ملكي خود را با اسكان دانشجويان  -2-3

 ند.  اسكان دانشجويان مذكور در فوق و دانشجوياني كه خود مايل به اسكان در خوابگاه خوديردان هااند براا ايجاد خوابگاه خوديردان ا دام كن

 دانشجويان موظفند نابت به تيليه آن ا دام ن ايند.   خوابگاه خوديردان به وورت ساالنه اجاره مي شود و در پايان مدت  رارداد -3-3

فرهنگي دانشگاه اسهت و كليهه مقهررات و آيهين نامهه ههاا        –نحوه وايذارا و تعيين ظرفيت خوابگاه خوديردان به عهده معاونت دانشجويي  -4-3

 حاكم بر ساير خوابگاههاا دانشجويي دانشگاه در خوابگاه خوديردان نيز اجرا مي شود. 

به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسييده و از تياريخ    11/6/1348بند تنظيم و در تاريخ  13ماده و  4اين آيين نامه در  – 4ه ماد

 تصويب قابل اجرا است.  

  
 


