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اداره خوابگاهها زیر مجموعه مدیریت امور دانشججویی مجی باشجد د هجد  آی ریجید ی بجه تدانجای دانشججویای در زمینجه 

 خوابگاه د خدمات ریانی بهتر در این جهت می باشد.

 اهم فعالیتهایی کجه دراداره خوابگاههجا باعنایجت بجه قجوانین  جندد  رفجاه دتصجمیمات شجورای خوابگجاه دانشجگاه  جورت 

 : باشد پذیرد به شرح ذیل می می

 یکای دانشجویایا  -1

 ها به منظور ارایه خدمات بهینه به دانشجویای یاکن نظارت برعملکرد کارکنای خوابگاه  -2

خوابگاه متشجکل از معادنجت دانشججویی د مجدیر کجل امجور دانشججویید ریجیس اداره خوابگاههادمسجئول تشکیل شورای  -3

 رفجاهی خجدمات ارایجه کمجی د کیفجی یجح  ارتدجا  هجد  بجا  خوابگاه خواهراید یرپریتای خوابگاهها دمدیرای دانشجویی

فی  ججن شججورای در دانشجججویای نماینججد ای پیشججنهادات بججه توجججه بججا. )موجججود مشججک ت کججردی مرتفجج  جهججت دتجج  

 دانشگاه(

ارایجه  اارشجات مزب بجه مجدیریت دانشججویی جهجت دیجتور  ها بصجورت ردزانجه د برریی مشک ت خوابگاه یرکشی د -4

 اقدامات مزب

انضجاایی خوابگجاه ازیجر  دانشججویای دارایجه  اارشجات مزب بجه مسجئولین  نظارت بر رعایت کلیه قجوانین عمجومی د  -5

 مربویه

اریجال  جاار  بجه  جندد  رفجاه دانشججویای بمنظجور  هجا بصجورت ندجدی د پیگیری جهت د ول اجاره بها  خوابگجاه -6

 دریافت اعتاارات تعمیر دتجهیا

 تحصیلی های خود  ردای قال ازشردع یال خوابگاه پیگیری جهت عدد قرارداد با -7

 های ددلتیثات ناب دامتیاز دهی داع ب داجدین شرایط ایکای درخوابگاه  -8

ی خوابگاههجای خجود ردای بجه اداره امجاکن نیجردی انتظجامی جهجت دریافجت تاییدیجه ایجن اداره کارکنجا تمجامی معرفی- 9

 مانی بر ب مان  بودی فعالیت نامارده درمحیط دانشجویی

 



ی جهجت ا رایه  اار  آمجار دانشججویای یجاکن خوابگاههجای خجود ردای بصجورت ماهانجه بجه مجدیریت دانشججوی -      11

 پرداخت یارانه ) مساعده جهت پرداخت اجاره خوابگاه(

  ددر کارت تردد در خوابگاه جهت دانشجویای یاکن درخوابگاهها - -      12

 دانشجویی خوابگاه بدهی حساب تسویه  -      13

 آیندهادلویت بندی خوابگاههای خود ردای به منظور تعیین اجاره بها  خوابگاه دریالتحصیلی  -      14

 


