
مقررات عمومی و دستورالعمل انضباطی خوابگاههای دانشجوئی 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجردی برادران و خواهران

سایش روحی و فکری دانشجویان به منظور رعایت هر چه بهتر نظم در خوابگاه و حفظ آرامش و آ

، رعایت ضوابط و مقررات مندرج زیر برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه الزامی است و ساکن

  .انضباطی معرفی خواهند شدشورای بدیهی است متخلفین به 

 رعایت نظم و انضباط و پایبندی به شعائر و شئونات اسالمی                                             

  لزوم رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه                                                            

  رعایت دقیق و کامل منشور رفتار حرفه ای و آئین نامه انضباطی دانشجویان 

  حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه 

 (ویژه دانشجویان دختر ) اری با مسئول شب به منظور حضور و غیاب همک  

  عدم استفاده از وسایل عمومی خوابگاه در اتاق و ممنوعیت جابجائی اموال خوابگاه توسط دانشجویان 

  نگهداری و استفاده از ابزار آالت غیر قانونی از قبیل ابزار قمار ممنوعیت– CD  های غیر مجاز و ... 

  سلب آسایش ساکنین خوابگاه و ایجاد هر گونه مزاحمت عدم 

  ممنوعیت استفاده  از لوازم آرایش برای خواهران 

  عکاسی و فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه بدون اخذ مجوز از اداره خوابگاهها غیر مجاز بودن 

  صبح  6تا  22ساعت سکوت عمومی خوابگاه از ساعت رعایت 

  نیم ساعت پس از اذان مغرب تا (حداکثر)ورود به خوابگاه خواهران مجاز  ساعترعایت. 

  توسط دانشجودر دفتر خوابگاه ...( اردو و  –مسافرت   –کشیک شب ) ورود و خروج در ساعات غیر مجاز لزوم ثبت 

 متصدی شیفت شبانه  توسط ،پس از ساعت مجاز ورود به خوابگاهساعت  2تا  دانشجو در صورت غیبت ،ارائه گزارش

 به مسئولین و نیز اطالع  به خانواده دانشجو 

  مهمان طبق شرایط آئین نامه اسکان                                                                       پذیرش لزوم 

  رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور یا مشرف بر خوابگاههای دانشجویی 

  هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی منجر به انعکاس موضوع به شورای امکان محرومیت از خوابگاه در صورت بروز

 .انضباطی دانشجویان

  اداره توسط در طول مدت تحصیل بنا به ضرورت تعیین تعداد نفرات هر اتاق و اتاق یا خوابگاه امکان تغییر

 خوابگاهها 

  اقامت دانشجو در خوابگاهها در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای اسکان در هر مقطع با تشخیصمجوز لغو 

                                            انضباطی شورای  و یا  معاون فرهنگی و امور دانشجویی

 امور دانشجویی  


