
 

 درخوابگاههای دانشجوئی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  پذیرش میهمان دستور العمل

 

 :مقدمه

دانشگاه و دانشجو از حمورهای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور           

حمسوب می شوند و خوابگاه دانشجویی به عنوان خانه دوم دانشجو امهیت            

جسمی، توسعه فکر     ویژه ای در ارتقاء نشاط معنوی، حفظ آرامش روحی و

به  . و اندیشه، اعتالی شخصیت و افزایش کیفیت حتصیلی دانشجویان دارد        

منظور تسهیل و هببود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی، تدوین           

عی،                فردی و مج قوق  یت ح هدف رعا با  شفاف  شا و  ضوابط راهگ قررات و  م

قانومنند   تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خود باوری، تامین امنیت و         

ست        ضروری ا مری  شجویان ا سکونت دان شکی      . منودن  لوم پز شگاه ع لذا دان

حنوه               سکان،  مه ا یین نا بویژه آ ستی  قوانین باالد به  ستناد  جنان در ا ز

انضباطی خوابگاههای دانشجویی جمردی دانشگاه     -اداره و مقررات عمومی

آیین  ، اقدام به تدوین   9831مرداد  -و دانشکده های علوم پزشکی کشور

 :نامه ذیل می مناید

 . حضور داشته باشد خوابگاهپذیرش میهمان درصورتی امکان پذیر می باشد که خود دانشجو داخل :  1ماده

شد    2حدداکرر بمدد    ( خوابگاه پسران)، پدر و برادر (خوابگاه دختران)هر دانشجو مجاز به داشتن میهمان مادر و خواهر  : 2ماده

 . در ماه می باشد

به ازای هدر  ( ش  4حداکرر بمد  )پذیرش میهمان مادر و خواهر داشته باشد  ،ش  2دانشجویی قصد دارد بیش از ه چنانچ :1تبصره

 .ریال دریافت می گردد 05555ش  اضافی مبلغ 

 . ش ، با اخذ رضایت کتبی از ساکنین اتاق مجاز می باشد 2پذیرش اقوام درجه یک بیش از  : 2تبصره

ش  درماه می باشد و برای سدایر   2دوست مختص دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان و بمد  حداکرر  پذیرش میهمان :3ماده

 . یافت می گردددر( ش  2حداکرر )ریال  05555بلغ م به ازای هر ش  دوستان میهمان

نفر به بدا  تنهدا یدک نفدر مجداز بده        0نفر مجاز هستند همزمان میهمان داشته باشند و در اتاقهای  2در اتاقهای چهار نفره تنها  :4ماده

 . داشتن میهمان می باشد

 .دو هفته پیش از شروع امتحانا ، پذیرش میهمان تحت شرایط خاص و با صالحدید اداره خوابگاهها امکان پذیر می باشد :5ماده



ار و معتبر و همچنین فرم پذیرش باید کار  شناسایی عکسد ،مراجعه میزبان به اداره خوابگاهها و تکمیل فرم پذیرش پس از :6ماده

ائه شود و موقع خروج، میهمان و میزبان ضمن تحویل گرفتن کار ، هردو باید دفتر مربوطده را  یهمان به دفتر سرپرستی خوابگاه ارم

 . امضاء نمایند

 . درصور  پذیرش اقوام درجه یک، از سهمیه پذیرش دوست در همان ماه کسر خواهد شد و بالعکس :7ماده

ندی  سداعت بعدداز    )حداکرر تا پایان ساعت تدردد  .زمان خروج میهمانانی که قصد اقامت در ش  را در خوابگاه دختران ندارند :8ماده

 .خواهد بود( اذان مغرب

 ( اع  از بستگان درجه یک،دوستان)نفرمی باشد2حداکررتعداد میهمانان در هر پذیرش  :1تبصره

بدا نردر اداره خوابگاههدا انجدام مدی      ( خوابگاه دختران)مان و یا ساعا  خروج میهمان موارد خاص درخصوص پذیرش میه :2تبصره

 . پذیرد

جهت انجام و پیگیری امدور دانشدجویی   ( ماه 6حداکرر تا )دانش آموختگانی که قبالً مراحل فارغ التحصیلی را طی نموده اند :9ماده

 .در خوابگاه اقامت نمایند( ش  3حداکرر )ریال به ازای هرش   05555خویش می توانند با پرداخت مبلغ 

 .بار در ترم می باشد3برای هر دانشجو،  ،سهمیه پذیرش هر نوع میهمان: 1تبصره 

 .ارائه کار  شناسائی میهمان به اداره خوابگاهها ، الزامی می باشد:  2تبصره

یا گذراندن دوره بازآموزی و کالسهای متفرقه،  دانشگاه دیگر ودرسی در حددانشجویانی که به د یل متفاو  نریر اخذ وا :11ماده

بده   ،ریال بده ازای هدر شد     055555می توانند پس از واریز مبلغ ( بمد  کمتر از یک هفته)مجبور به اسکان در خوابگاه می باشند 

ک هفته، بده ازای  درصور  اسکان بیشتر از ی. حساب درآمد اختصاصی معاونت فرهنگی و امور انشجویی، در خوابگاه اقامت نمایند

 . ریال دریافت خواهد گردید 05555هر ش  

 . را نخواهد داشت سایت اطالع رسانیفرد مهمان حق استفاده از خدما  ویژه دانشجویان اع  از غذا، امکانا  ورزشی، :11ماده

 . ندارد... خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال لوازم شخصی مهمان از قبیل تلفن همراه و دوربین و :12ماده

مسئولیت تمام رفتارها و کردارهای میهمان به عهده میزبان بوده و میهمان باید تمام قوانین مربدو  بده خوابگداه و اتداق را      : 13ماده

هدای غیدر    CDهی اع  از پوشش نامناس ، توزیع و خرید و فروش نوار و فیل  و درصور  عدم رعایت موازین خوابگا. رعایت نماید

مجاز و استفاده از ابزارآ   غیر قانونی از قبیل لوازم قمار، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصدر  هرگونده مدواد افیدونی، مشدروبا       

 . خواهد شدالکلی و مواد و داروهای روان گردان، با میزبان طبق قوانین مربوطه برخورد 

 



 

 

 

 :فرایند درخواست اسکان در خوابگاه برای میهمان: 14ماده

 تکمیل فرم مربوطه و ارائه آن به سرپرست خوابگاه -

 اعالم نرر سرپرست خوابگاه  -

  2028062005552به حساب شماره (در موارد تعیین شده)به اداره خوابگاهها و واریز هزینه موافقت شده ارائه فرم  -

 .و دریافت معرفی نامه  به اداره خوابگاههاارائه فیش هزینه پرداختی  -

 معرفی نامه به سرپرست خوابگاه  ارائه -

درآمدهای اختصاصی معاوندت  نام ه ب 2028062005552به شماره حساب بوده و  اساس جدول ذیلبرهزینه اسکان میهمان : 15ماده

 :  گرددفرهنگی و اموردانشجویی واریز می

 هزینه مدت اسکان میهمان نوع ردیف

 ریال به ازای هر شب اضافی  05555 (شب 4حداکثر )شب  2بیش از  خواهر و مادر  1

 ریال به ازای هر شب 05555 حداکثر دو شب سایر بستگان 2

 ریال به ازای هر شب 05555 شب  2حداکثر تا  دوست غیر دانشگاهی  3

 ریال به ازای هر شب 05555 شب 3حداکثر  دانش آموختگان دانشگاه  4

 ریال به ازای هر شب 05555 کمتر از یک هفته  9دانشجویان مهمان مذکور در ماده  0

 ریال به ازای هر شب 155555 بیشتر از یک هفته  9دانشجویان مهمان مذکور در ماده  6

 

به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده  19/5/9811این آیین نامه در تاریخ-

 .اریخ ابالغ  الزم االجرا می باشدو از ت

بنام  1913551591111هزینه اسکان دانشجویان میهمان به مشاره حساب -

 .درآمد معاونت فرهنگی و دانشجویی واریز می گردد

 

 


