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  ،هيـات امنـاء  جلسـه  ونهمـين   صـندوق در بيسـت  هيات امنـاء  اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان،  3در اجراي ماده 
 نمود.  اين دستورالعمل را تصويب 1392مرداد ماه   در 

 

 هاي علوم پزشكي هاي دانشگاه بهاي خوابگاه دستورالعمل اجاره
 

  باشد: ستورالعمل به شرح زير ميتعاريف و معاني اصطالحات بكار رفته در اين د -1ماده 
  :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيصندوق  
 و مؤسسات آموزش عالي هاي علوم پزشكي دانشگاه:  دانشگاه  
  :علوم پزشكي هاي  معاونت دانشجويي دانشگاهمعاونت  
  :ه پزشكي و پيراپزشكي هاي روزانه و شبانه شاغل به تحصيل در گرو ه دوردانشجويان دانشجو  
 به استثناءخوابگاه خودگردان  علوم پزشكيهاي  هاي دانشجويي دانشگاه ابگاهخوانواع :  خوابگاه  
  :اند. زده كساني كه از بازپرداخت بدهي خود سر بازمستنكفين  
 :400بانك تجارت شعبه نوآوران كد 40073523شماره حساب  حساب صندوق 

  

وام  گونـه كمـك مؤسسـات ديگـر و     دانشجويي استفاده كنند كه از هيچ  د از خوابگاهتوانن دانشجوياني مي -2ماده 
 .مسكن صندوق استفاده ننمايند

مايند. ن ا نسبت به واگذاري خوابگاه اقدام به موظفند، پس از اخد سند رسمي تعهد پرداخت اجارهها  دانشگاه -3ماده 
بهـاي   گذاشـتن خوابگـاه مكلـف بـه تأديـه اجـاره      ربـط در قبـال دراختيـار     ذيدر غير اين صورت دانشگاه 

 باشد. مستنكفين از پرداخت و جبران خسارت وارده مي

جويان به حساب صـندوق واريـز يـا    هاي دانشجويان مجرد كه بايد توسط دانش بهاي خوابگاه ميزان اجاره -4ماده 
 ديون آنها قرارگيرد، به شرح زير است: جزو

 
  هاي مجردي ميزان نرخ اجاره بهاي خوابگاه

يف
رد

  

 هزينه ماهيانه  ظرفيت اتاق
يف  (مبالغ به ريال)

رد
  

 هزينه ماهيانه  ظرفيت اتاق
  (مبالغ به ريال)

  280280//000000  نفرهنفره  66  66  430430//000000  ا نفرها نفره  11

  260260//000000  نفرهنفره  77  77  400400//000000  نفرهنفره  22  22

  240240//000000  نفرهنفره  88  88  345345//000000  نفرهنفره  33  33

  215215//000000  نفرهنفره  99  99  320320//000000  نفرهنفره  44  44

  1010  300300//000000  نفرهنفره  55  55

ها و سالن هايي كه به واسـطه  ها و سالن هايي كه به واسـطه   در مورد اتاقدر مورد اتاق
شرايط اضطراري موقتاً به خوابگـاه تبـديل   شرايط اضطراري موقتاً به خوابگـاه تبـديل   
شده يا مي شوند، چنانچه تعداد دانشجويان شده يا مي شوند، چنانچه تعداد دانشجويان 

  نفر باشد.نفر باشد.  99در هر اتاق يا سالن بيشتر از در هر اتاق يا سالن بيشتر از 

000000//120120  
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هـاي   و خوابگـاه  ريـال  000/800مبلـغ هاي متأهلي مسـتقل و داراي امكانـات    بهاي خوابگاه ميزان اجاره -5ماده 

ويان بـه حسـاب   است كه بايد توسط دانشج ريال 000/640مبلغ ي غيرمستقل با امكانات مشترك ــمتأهل
  ديون آنها قرارگيرد.صندوق واريز يا جزو 

  

 
        هاي متأهلي ميزان نرخ اجاره بهاي خوابگاه

  با امكانات مشترك  با امكانات مستقل
  ريال 000/640  ريال 000/800

 
   باشد. % قابل افزايش مي20تاهاي متأهلي  بهاي خوابگاه اجاره ،با تشخيص معاونت  -رهتبص

ــذكر:  ــاره  ت ــبه اج ــوه محاس ــد         نح ــافي مانن ــاي اض ــود فض ــورت وج ــبانه درص ــجويان ش ــراي دانش ــا ب   به
 باشد. دانشجويان روزانه مي

  
و يا قطع ارتباط دانشجويي خوابگـاه محـل    يسال تحصيل هر شوند كه پس از پايان دانشجويان متعهدمي -6ماده 

سكونت دوران دانشجويي را تخليه نمايند. در غير اين صورت از زمان اسـتنكاف، موظـف بـه پرداخـت ده     
  گيرد. بهاي خوابگاه مورد استفاده خواهندبود و يا جزء تعهد دانشجو قرارمي برابر اجاره

  زينـه خوابگـاه در پايـان هـر نيمسـال تحصـيلي بـه        موظفنـد نسـبت بـه ارسـال سـربرگ ه     ها  دانشگاه -7ماده 
 افزار) دوق اقدام نمايند.(طبق نرمــصن

بهـاي هـر نيمسـال     د، مبلـغ اجـاره  ــبهاي خوابگاه هستن دانشجوياني كه ماهيانه موظف به پرداخت اجاره -تبصره
ه سـربرگ  ـهاي پرداختـي را بـه ضميمـ    مجموع فيشها  و دانشگاه ،تحصيلــي را به حساب صندوق واريز

 نمايند. افزار) به صندوق ارسال هزينه خوابگاه (طبق نرم

 
ــاده  ــي     -8م ــت م ــاه درياف ــكونت در خوابگ ــوز س ــه مج ــجوياني ك ــراف   دانش ــدم انص ــورت ع ــد در ص   نماين

ــيلي       ــال تحص ــل نيمس ــه كام ــيلي) هزين ــرم تحص ــاز ت ــس از آغ ــداكثر ده روز پ ــرر (ح ــد مق   در موع
  به خواهد شد.مندي از خوابگاه براي آنها محاس بهره 

آيين نامه اسـكان،   29هاي دانشجويي مطابق ماده  مدت مجاز استفاده دانشجويان واجدشرايط از خوابگاه -9ماده 
هـاي علـوم    هاي دانشجويي مجردي دانشگاه و دانشكده انضباطي خوابگاه -نحوه اداره و مقررات عمومي

  باشد.  پزشكي كشور مي
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هاي دانشجويان مجرد كه به دليل طوالني شـدن مـدت تحصـيل متقاضـي      گاهميزان اجاره بهاي خواب -10ماده 

نيمسال تحصيلي در صورت ظرفيت خوابگاهي مازاد و به صـورت   3باشند تا سقف  استفاده از خوابگاه مي
  گردد. نقدي در ابتداي هر نيمسال تحصيلي به شرح ذيل تعيين مي

  
  

 

  درصد افزايش اجاره بها  نيمسال اقامت اضافي

  درصد 50  ولا

  درصد 100  دوم

  درصد 150  سوم
  

نيمسـال اول  رسيد و از هيات امناء به تصويب تذكر  1 وتبصره   2و  ماده 10اين دستورالعمل مشتمل بر     
 باشد. مياالجرا  الزم 92-93ال تحصيلي س

 
 

 
 
  


