
1 
 

 مقررات عمومی و دستورالعمل انضباطی خوابگاههای دانشجویی مجردی برادران و خواهران 

انین بهداشتی آشپزخانه خوابگاهقو  

برای قراردادن مواد غذایی پخته در یخچال حتما از ظروف در بسته استفاده نمایید تا از انتقال آلودگی و یا ریختن شیرابه مواد   -1

                                                                                                                                                    ..                                                             .داخل آن ممانعت بعمل آیدغذایی گوشتی و خام به 

                                                                                                                         .                                         .تقال آلودگی،یخچالها باید بصورت هفتگی نظافت گردندبرای جلوگیری از ان -2

 .زمینی داخل یخچال جداً خودداری نمایید بدلیل آلودگی بالا، از قراردادن پیاز و سیب -3

برای جلوگیری از انتقال آلودگی مواد غذایی خام به پخته ، حتی الامکان از طبقات بالایی یخچال برای نگهداری مواد غذایی  -4

 پخته و از طبقات پایینی برای نگهداری مواد غذایی خام استفاده نمایید.

بدلیل آلودگی میوه ها و سبزیجات به انواع کودها ، از قراردادن میوه ها و سبزیجات شسته نشده داخل یخچال اکیدًا  خودداری  -5

                                                                                                                                           . نمایید. ) حتی برای مدتی کوتاه (                                                                                     

با توجه به اینکه مواد غذایی داخل یخچال و فریزر نیز پس از مدتی غیر قابل مصرف و یا فاسد میشوند ، از نگهداری آنها بیشتر  -6

   .ال و یا یک هفته در فریزر خودداری نماییدساعت در یخچ 24از 

 برای جلوگیری از انتقال آلودگی به مواد غذایی داخل یخچال ، از قراردادن تخم مرغ با شانه در یخچال خودداری فرمایید،  -7

 تخم مرغها بایستی در ظروف دربسته مناسب و یاکیسه پلاستیکی در بسته داخل یخچال قرار گیرند.

به اینکه ظروف کثیف باعث ایجاد بوی نامطبوع و تجمع سوسک و دیگر حشرات می گردد، دانشجویان گرامی بایستی با توجه  -8

هرچه سریعتر نسبت به شستشوی ظروف کثیف خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت مسئولین مربوطه حق دورانداختن ظروف 

 .کثیف را دارند

ابینت نیز باعث انتشار آلودگی در فضای آشپزخانه و آلودگی کابینتها می گردد قراردادن ظروف کثیف درسطل موقت و یا ک-9

 بنابراین از نظر بهداشتی به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد .

جهت جلوگیری از ورود احتمالی حشرات ، مواد غذایی از قبیل برنج ، قند ، شکر ، ادویه و ... بایستی در ظروف دربسته  -11

                                                                                                                                                 .                                      .                 .رداده شونددرکابینتها قرا

ز ترکیدگی و آسیب به افراد حاضر در آشپزخانه، حتمًا تا زمان لازم در محل به هنگام گرم کردن کنسروها جهت جلوگیری ا -11

 .حضورداشته باشید در غیر اینصورت افراد حاضر در آشپزخانه حق خاموش کردن شعله را دارند

 برای جلوگیری از نشت گاز و انفجار،پس از استفاده از اجاق گاز حتمًا از خاموش بودن شعله مطمئن شوید    -12

     .از شستن موها ،لباس و مسواک زدن در سینک ظرفشویی اکیداً خودداری نمایید -13

                                                                                                                                            .                                                      قوانین اتاقهای خوابگاه

ضروریست هر دو هفته یک بار کتابها و وسایل اتاقها جابجا و زیر و اطراف آنها جهت جلوگیری از تجمع عنکبوت ودیگر حشرات  -

                                                                                                                                                                .                                                      .یز گرددتم

  .داخل اتاقها جدًا خودداری نمایید از نگهداری مواد غذایی فساد پذیر -
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از نگهداری کارتن و جعبه های چوبی فرسوده تحت هر عنوان خودداری نمایید،زیرا محل مناسبی برای تجمع و تخم گذاری  -

 .سوسک و دیگر حشرات می باشد

           .                                                                                                  .پخت و پز در اتاقها اکیدًا ممنوع می باشد -

برای پیشگیری از انتقال آلودگی ، از بردن هر گونه وسایل و ابزار کار آلوده به داخل اتاقها اکیدًا  خودداری نمایید )روپوش  -

                                                        .                                                سفید،گوشی پزشکی ،دماسنج ، ...(                                         

 .کلیه ملافه ها باید بصورت هفتگی شسته شوند-

بازگشت برای رفاه دیگر ساکنین اتاقها دانشجویان ملزم به رعایت بهداشت فردی می باشندخصوصاً در فصول گرم سال و هنگام  -

                                                                                                                                                                                                         .از باشگاههای ورزشی. دوش گرفتن و شستشوی لباسهای ورزشی و حوله و ... قبل از رفتن به اتاقها الزامیست

                                            .از نگهداری مواد غذایی با بوی تند اعم از ترشی و...بصورت در باز داخل اتاقها جدًا خودداری نمایید -

                                                             .باید صورت گیردبه منظور حفظ سلامت و رفاه ساکنین اتاقها ، نظافت اتاق بصورت مداوم  -

                                                             .بدلیل ایجاد آلودگی و بوی نامطبوع از بردن کفش به داخل اتاقها اکیداً خودداری نمایید -

     .و جوندگان ، از نگهداری ظروف کثیف غذا در اتاقها جداً خودداری نمایید جهت پیشگیری از ورود و تکثیر حشرات -

                                                                                                                                                         قوانین عمومی 

                    .تجمع و تکثیر حشرات از ریختن زباله در اطراف سطلهای جمع آوری خودداری نماییدجهت جلوگیری از  -

                                                                          .از ریختن زباله داخل سطلهای نان اکیدًا خودداری نمایید -

                              .از جابجایی توری کفشور حمامها خودداری نمایید برای جلوگیری از مسدود شدن چاه ، -

                                                                          .از شستشوی موها در سینک دستشویی اکیداً خودداری نمایید -

حتما نکات بهداشتی مربوطه را رعایت نموده از تماس با دیگران و استفاده از  در صورت ابتلا به بیماریهای واگیر از جمله آنفلوانزا -

                                                                                .وسایل شخصی آنها خودداری نمایید

و سرایت شپش وجود دارد رعایت بهداشت  با توجه به اینکه در صورت عدم رعایت بهداشت در محیطهای جمعی، احتمال ابتلا -

 شانه زدن موها در هوای آزاد حداقل روزی یک مرتبه ،عدم تماس مستقیم سر با یکدیگر و فردی و استحمام حداقل هفته ای یکبار،

 .( الزامی است …عدم استفاده از وسائل شخصی دیگران )برس، شانه، روسری، مقنعه، کلاه و لباس و 

                                            .باسهای کثیف داخل اتاقها و یا حمام ها خودداری نماییداز تلنبار کردن ل

                                    .از ریختن زباله و باقی مانده مواد غذایی در محیط کتابخانه و اتاق مطالعه خودداری نمایید -

تمیز و نظافت شده تحویل داده شوند، در غیر اینصورت از تسویه و یا انتقال دانشجو به خوابگاه در پایان ترمها ، اتاقها بایدکاملاً  -

                                                                                                                                                      .دیگر ممانعت بعمل خواهد آمد

هر دانشجو موظف است پس از فارغ التحصیلی حداکثر ظرف مدت یک هفته کلیه لوازم خود را از خوابگاه خارج نماید، در غیر  -

اینصورت با توجه به اینکه این لوازم علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دیگر دانشجویان ، باعث تجمع و تکثیر سوسک و دیگر حشرات 

 .وطه پس از یک هفته هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیستمیگردد ، مسئولین مرب
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به منظور رعایت هرچه بهتر نظم در خوابگاه و حفظ آرامش و آسایش روحی و فکری دانشجویان ساکن که بصورت مستقیم در 

ندرج در این دستورالعمل به شرح زیر برای کلیه پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر مثبت خواهد داشت رعایت ضوایط و مقررات م

 دانشجویان ساکن خوابگاه الزامی و بدیهی است متخلفین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

: سرپرستی خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ 1ماده

 اشد. اموال شخصی خود می ب

 تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

: دانشجو متعهد می گردد که اموال تحویل داده شده از دانشگاه را در زمان میهمانی، انتقالی و یا پایان تحصیلات صحیح و 2ماده

 ه تحویل نماید در غیر اینصورت جبران خسارت بعهده دانشجو می باشد. به مسئول خوابگا مسال

: دانشجو حق نگهداری و استفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود نداشته و هرگونه جابجایی یا 3ماده

 انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

 رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.: احترام به شعائر و 4ماده

 : رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئول خوابگاه الزامی است.5ماده

 می : با توجه به شان دانشجو رعایت پوشش مناسب بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تما 6ماده

و هرآنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می نماید باید در محدوده قوانین و مقررات جاری  لزامی بودهدانشجویان ا

 کشور باشد.

: ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف )تنگ، کوتاه، بدن نما، زیرپیراهن و...( که مغایر با آداب اسلامی، شئونات 1تبصره

 لی در فضاهای عمومی خوابگاهها ممنوع بوده و در خوابگاههای خواهران از ورود افراددانشجویی و عرف جامعه می باشد بطور ک

 بد حجاب و بدون حجاب به درون خوابگاهها جلوگیری و برابر قانون برخورد بعمل خواهد آمد. 

 : استفاده از لوازم آرایش برای دانشجوی خواهر در خوابگاه ممنوع است.2تبصره

احمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود )ازقبیل سروصدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد : ایجاد هرگونه مز7ماده

 صدای رادیو و تلویزیون و...( ممنوع می باشد.

بامداد در خوابگاه سکوت عمومی اعلام می شود و در این ساعات دانشجویان ساکن در خوابگاه ملزم به  6تا  22: از ساعت 1تبصره

 آرامش خواهند بود. رعایت سکوت و

 : استفاده از بلندگو و صدا زدن دانشجویان در ساعات یاد شده ممنوع است.2تبصره
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 ،VCD: به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه برق، استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر و  8ماده

ویدئو و کامپیوتر و تلویزیون و اضافه کردن لامپ روشنایی، پخت و گرم نمودن غذا در داخل اتاق به کلی ممنوع بده و درصورت 

 مشاهده، جمع آوری و برخورد بعمل خواهد آمد.

 : دانشجویان موظفند هنگام خروج از اتاق و خوابگاه وسایل برقی داخل اتاق را خاموش نمایند.1تبصره

درصورت بروز هرگونه حادثه ای که در اثر بی دقتی و استفاده از وسایل برقی و... در اتاق یا محوطه خوابگاه ایجاد گردد با  :2تبصره

 متخلفین برخورد بعمل آمده و مسئول جبران خسارت احتمالی دانشجو یا دانشجویان آن اتاق می باشند.

مه امور فرهنگی دانشگاه توسط دانشجویان فقط با کسب مجوز از اداره : برگزاری مراسم و جشن های مختلف خارج از برنا 9ماده

 امور خوابگاهها و اخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اسلامی و انضباطی خوابگاه میسر است.

: به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلم برداری از محیط داخلی خوابگاه  11ماده

جویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری یا تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ مجوز از اداره امور دانش

 خوابگاهها ممنوع است.

 : هرگونه تغییر یا تعویض قفل بدون اخذ مجوز از مسئولین خوابگاه ممنوع است.11ماده

 یات در خوابگاه ممنوع می باشد.: استعمال دخانیات و وسایل مرتبط با دخان12ماده

 تبصره: توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و مواد روان گردان به طور کلی ممنوع است.

های غیر مجاز، کلیه ابزارآلات موسیقی، اسلحه سرد و  CD: نگهداری و استفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل قمار، نوارها، و 13ماده

 وع می باشد.گرم ممن

: درصورت لزوم و مشاهده موارد مشکوک رئیس اداره خوابگاهها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی 14ماده

، ساک، کیف، چمدان و لوازم شخصی دانشجو در اتاق دشده از طرف حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کم

 اقدام نمایند.

چنانچه دانشجویی برخلاف آیین نامه و مقررات رفتار نماید، هیچیک از دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی با وی را  :15ماده

 نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.

مقصر یا مقصرین از  : هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت1تبصره

 خوابگاه خواهد شد.

: مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه درصورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت در هرمقطع زمانی با تشخیص 2تبصره

 کمیته انضباطی یا معاون دانشجویی و فرهنگی لغو می گردد.

                                            پس از اذان مغرب و عشا خواهد بود.: آخرین ساعت ورود به خوابگاه های خواهران نیم ساعت 16ماده

: ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت، اردوها و فعالیت های آموزشی و فوق برنامه 1تبصره    

 نشجو در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت گردد و بلامانع فرهنگی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد بایستی توسط دا

 می باشد.
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ویان خواهر حداکثر تا دو ساعت بعداز آخرین ساعت ورود به خوابگاه، متصدی شیفت : درصورت غیبت غیرموجه دانشج2صرهتب

 شبانه موظف به اطلاع رسانی به خانواده و مسئولین دانشگاه می باشد.

رست امور خوابگاهها مبنی برعدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت از خوابگاه موجب لغو اقامت : سه مورد گزارش از سرپ3تبصره

                                                                                                                                                     در خوابگاه خواهد شد.

: دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند بعضی شبها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل یا شهرهای 17ماده

مجاور به طور موقت اقامت نمایند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آنها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و 

                                                                                                                     رسیده باشد.به تایید اولیای قانونی دانشجو 

: دانشجو در هنگام اقامت شبانه بایستی دفتر مخصوص را در خوابگاه به همراه نشانی دقیق خویشاوند، شماره تلفن و مدت 1تبصره

                                                                                                                                                        نماید.اقامت را ثبت 

و را با فرم : مسئول خوابگاه موظف است در هنگام اقامت شبانه دانشجو در منزل خویشاوندان، درخواست اقامت دانشج2تبصره

 خویشاوندان که به امضای ولی دانشجو رسیده است تطبیق و اجازه اقامت شبانه صادر نماید.

: مسئولین خوابگاه درصورت لزوم می توانند با منزل خویشاوندان دانشجو تماس تلفنی و درصورت نیاز با مراجعه به منزل 3تبصره

                                                                                                                                    خویشاوندان حضور وی را بررسی نمایند.

: ورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان میهمان، معلم یا شاگرد خصوصی و... در خوابگاههای دانشجویی ممنوع می 18ماده  

                                                                                                                                                                                        باشد.

ساعت در  48حداکثر می توانند  : بستگان درجه یک دانشجو )پدر، مادر، خواهر، برادر( با اخذ مجوز از اداره خوابگاهها1تبصره  

                                                                                                                                         خوابگاه بعنوان میهمان اقامت نمایند.

ا اخذ مجوز کتبی از اداره خوابگاهها حداکثر یک شب میسر می : اقامت دانشجوی غیرساکن در خوابگاه بصورت میهمان ب2تبصره

                                                                                                                                                                                        باشد.

 ن ملاقات با دانشجویان تا پایان زمان تردد در خوابگاه امکان پذیر باشد.: زما19ماده

کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی عکس دار و معتبر خود را به  : در خوابگاه دختران، ملاقات1تبصره

                                                                                                                                            سرپرست شیفت ارائه نماید.

 : همسر دانشجوی متاهل بایستی شناسنامه خود را به مسئول شیفت خوابگاه ارائه نماید.2تبصره

 تبصره تنظیم شده است. 21ماده و  19این آئین نامه در 

متعهد می گردم کلیه مفاد ذکر شده را رعایت و در صورت تخطی و عدم رعایت مندرجات این آیین اینجانب با مطالعه این آیین نامه 

                                      نامه مسئولین دانشگاه حق برخورد با اینجانب را خواهند داشت.

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                         

 امضاء و تاریخ                             


