
 
 

 دانشگاه ایالم یدانشجویاسکان در سراهای نحوه درخواست 
مقاطع  دانشجویان روزانهکلیه  رساندبه اطالع می 1398تحصیلی جدید مناسبت شروع سالضمن عرض تبریک به 

 97 های( و دانشجویان کارشناسی ارشد )ورودی94و بهمن  95، 96، 97های کارشناسی و دانشجویان دکتری )ورودی

بایست بر اساس مراحل ذیل جهت درخواست و اسکان در می 21/06/1398 لغایت 15/06/1398 از تاریخ( 96و بهمن 

 :یندنمای دانشجویی اقدام سراها

 های دانشجوییسراهای شرایط و تعهد دریافت و تکمیل فرم -1

مقررات اسکان و اقامت در ؛ اهران(فرم ضمیمه )ویژه خو؛ فرم ثبت نام اولیه جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود

 سراهای دانشجویی

و  (https://housing.ilam.ac.ir) ایالم دانشگاه سراهای دانشجوییسامانه اتوماسیون  مراجعه به -2

 ثبت درخواست اسکان
 باشد.می 1398دانشجویان ورودی  ویژه)برادران(  سراهای دانشجویی اندیشه )خواهران( و شهید مطهری 

  و در شرایط  بودهسراهای دانشجویی الغدیر )خواهران( و دانش )برادران( ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 شوند.خاص، دانشجویان کارشناسی با مجوز مدیریت دانشجویی در آنجا اسکان داده می

  عبارتند از: گیرد و مجاز به ثبت نام نیستندبه آنان تعلق نمی سرادانشجویانی که 
 ( و ترم 8و دکتری که تا حد مجاز ) انتقالی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ،های شبانه، مهماندانشجویان دوره

 .انداستفاده نموده سراها( از ترم 4) کارشناسی ارشد که تا حد مجاز

  تحصیلی اند در سالرا رعایت نکرده سراهابه دانشجویانی که مقررات سکونت  ،هاسرابر اساس تصمیم کمیته

 تعلق نخواهد گرفت. اتاق آینده

  لذا  تعلق نخواهد گرفت اتاقاند و یا بدهی معوقه دارند، را پرداخت نکرده سرابه دانشجویانی که اجاره بهاء(

 .پرداخت بدهی نیمسال گذشته اقدام کنند( دانشجویان با ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه نسبت به

  اجاره بهاء جهت پرداخت مبلغ (http://bp.swf.irی )پورتال صندوق رفاه دانشجوی مراجعه به -3
 گردد( ، درخواست اسکان لغو می98-99نیمسال اول  اجاره بهاء )در صورت عدم واریز 25/06/1398 تاریخ تا

  :)ویژه دانشجویان متقاضی جدید( سراهاودیعه  واریز -4
الحسنه دانشجویان به عنوان ودیعه خوابگاه قرض به نام 1917068298ریال به شماره حساب  1،000،000مبلغ  واریز

 (ایالمنزد بانک تجارت شعبه دانشگاه )

 به سرپرستان سراها: ءفیش اجاره بها تحویل -5

 .دهندتحویل  سراهابایست فیش اجاره بهارا به سرپرستان دانشجویان گرامی می ،سراید و اسکان قطعی در أیپس از ت

  به اداره سراها: ودیعهها و فیش واریزی تحویل فرم -6
 .تحویل داده شود هاسرابه اداره امور  15/07/1398حداکثر تا مورخ ها و فیش واریزی فرم

 
 

1398 ماه شهریور-مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ایالم  
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 ایالمدانشگاه  سراهایمقررات عمومی 

ت کار ستیبایمی سراد و دانشجو هنگام ورود به نشوقسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می سراهای دانشجویی -1

 ارائه نماید. سرا به نگهبانی درب ورودی و یا مسئولدر صورت لزوم آن را و  سکونت خود را همراه داشته باشد

تحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود و در آخر سال طبق تعرفه تحویل در ابتدای سال -2

تحویل گیرنده خواهد  دانشجویانو یا دانشجو خسارت اتاق و یا کسر لوازم آن به عهده  یتگرفته خواهد شد و مسئول

 وصول خواهد شد. آنانبود که از 

( دیگر دلیل به هرمهمان و  ،انتقالیدانشجویان بعد از فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و یا قطع ارتباط با دانشگاه ) -3

بدیهی  د.نمراجعه نمای سراهای دانشجوییو باید جهت تسویه به امور  را ندارند سراحق استفاده و ادامه سکونت در 

انصراف  سراو اختصاص اتاق می باشد. دانشجویانی که از  درخواست دانشجو )فرم هم اتاقی( ،سرااست مبنای واگذاری 

 شود.دهند قبل از تحویل اتاق باید کتباً اعالم نمایند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهی یک ترم منظور میمی

در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.  سرادانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست  هر -4

 گزارش نماید. سرابه مسئول  بصورت کتبی در زمان سرقت، دانشجو بایستی مراتب را جهت پیگیری

 ست.ممنوع ا سرار یا تعویض قفل و سایر وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست یهرگونه تغی -5

 را در اتاق مسکونی خود ندارد. سرادانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی  -6

 باشد. ممنوع می داخل سراهادانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد. استفاده از پیک نیک و هیتر برقی در  -7

( ندارد مگر با اجازه کتبی سرادانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری )حتی مقیم همان  -8

 . سراهااداره 

قبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و غیره خللی  از سراهاهای مسکونی که در امور تأسیساتی اتاقدر صورتی -9

ها موظفند مراتب را به مسئول ته باشد، دانشجویان ساکن آن اتاقی داشیجابجا نتیجه نیاز به تعمیر و یا پیش آید و در

ها لت مستقیم در امور تأسیساتی اتاقاطالع دهند تا از طریق واحدهای مربوطه اقدام الزم بعمل آید و مسئولیت دخا سرا

 باشد.میها به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود

 دانشجو موظف است هنگام خارج شدن از اتاق وسایل برقی را کامالً خاموش نماید. -10

ها که مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی اتاق سراسرپرست  ،آمد ناگواربه منظور پیشگیری از هرگونه پیش -11

انشجویان موظفند در این رابطه همکاری الزم در اختیار دارد در مواقع ضروری به اتاق وارد شود و سرکشی نماید و د

 را بعمل آورند.

 باشند.میسراها دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکونی و اماکن عمومی  -12

 باشد.تأمین لوازم شخصی مانند پتو، تشک و بالش برعهده دانشجو می -13

نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد ینمتخلفین بر اساس آئو با  باشدممنوع می سراها دراسکان شبانه مهمان  -14

 شد.



 را به خانواده دانشجو اطالع دهد. سراتواند غیبت دانشجوی ساکن در دانشگاه می -15

بدیهی است  تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند.در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می -16

، تخلف محسوب و دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد. اخذ مجوز غیبت سکونتسرا بدون اجاره 

 جهت دانشجویان دختر الزامی است. سرادر 

 

 ایالمدانشگاه  سراهایو فرهنگی گزیده ای از مقررات اخالقی 
 احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران الزامی است. -17

پیراهن و...( که مغایر با شئون و  نما، زیرتنگ، کوتاه، بدنوضع و لباس نامناسب و نامتعارف )و  شدن با سر ظاهر -18

 که در معرض انظار عام باشد ممنوع است. سراهاآداب اسالمی باشد در محیط و اماکن عمومی اطراف 

و خالف شئونات  نامناسبداشتن پوشش مناسب الزامی است. استفاده از پوشش  سراهادر موقع ورود و خروج از  -19

 فرهنگی دانشگاه ممنوع است.

تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی و استفاده از دوربین  سراهابه منظور حفظ شئونات دانشجویی، در محیط  -20

 عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم ممنوع است.

 های زیر خود را به دور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.دانشجویان موظفند لباس -21

گردان، اسلحه مشروبات الکلی و مواد روان، )سیگار، قلیان و...( د افیونیموا نگهداری و استفاده از ابزارآالت قمار، -22

 نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.ممنوع و با متخلفین بر اساس آئینسرد و گرم و... به طور کلی 

با هماهنگی نماینده حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازدید اتاق  سراهاصورت مشاهده مواد مشکوك، مسئول  در -23

 ... در اتاق دانشجو اقدام نمایند. و بازرسی کمد، ساك و

به استثناء کار دانشجویی  )از قبیل اجناس مجاز و غیر مجاز( هرگونه فعالیت اقتصادی های هرمی وفعالیت در شرکت -24

 باشد.ممنوع می سراها در

 باشد.می خارج از دانشگاه ممنوع در جلسات خارج از شئونات دانشگاهی در داخل و یاشرکت  -25

صدا و درگیری، بلند  و گردد از قبیل )ایجاد سر سراهاایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان  -26

 باشد.نمودن بیش از حد صدای رادیو، تلویزیون و غیره...( ممنوع می

و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوی اداره  سراهاوج مجاز دانشجویان ساکن در ساعت ورود و خر -27

 شود.دانشجویی دانشگاه تعیین و اعالم می سراهای

های اعالم و در محل شب 4، صرفا برای سراهادر صورت اعالم کتبی ولی دانشجو، اقامت دانشجویان در خارج از  -28

 است.شده از سوی ولی دانشجو بالمانع 

ملزم به رعایت  سراهاشود و در این ساعات ساکنین بامداد سکوت عمومی اعالم می 6الی  23 ها از ساعتشب -29

 سکوت و آرامش خواهند بود.

 الزامی است. سراهارعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین  -30

  



 اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در سراهای دانشجویی

 رعایت قوانین و مقررات عمومی، اخالقی و انضباطی سرا.  .1

 حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه.  .2

 رعایت شئونات اسالمی.  .3

 عدم ایجاد مزاحمت و سر و صدا در سراها و احترام به حقوق دیگران.  .4

 استفاده صحیح از امکانات سراها.  .5

 مسئولین سراها. همکاری نزدیک و صمیمانه با .6

 تأمین لوازم شخصی از قبیل پتو، ملحفه و بالش.  .7

 تخلیه سراها بر اساس اعالم معاونت دانشجویی دانشگاه در مهلت تعیین شده. .8

ها هستند. مگر در شرایط استثنایی و در صورت کلیه دانشجویان در طول تعطیالت تابستان، موظف به تخلیه سرا .9

 شود.طول تابستان که حدود و شرایط آن از سوی معاونت دانشجویی اعالم میهای آموزشی در وجود برنامه
 

  

ل نیمسااي دو شما بر ،نسکااست اخودرئه رت اراصودر شته باشید که دامی توجه اگري نشجودا

در سکونت از لیل دکه به هر تیرصوا در لذ ؛هید شداخور بدهکا سراي بهاره جااتحصیلی بابت 

مالی ر ضرو  سراي بهاره جااثبت قطعی ي از ست جهت جلوگیرزم اشوید الف منصر سراها

هم مهر دتا )ل اول نیمسادر  سراف حذاي سکونت براف از نصراکتبی به موقع م عالانسبت به 

د خواف نصراتب امر (هپنجم بهمن ماو تا بیست )ل دوم نیمسااي برو  (تحصیلیل سان هماه ما

، به موقعم عالم اعدرت صودر ست ابدیهی  .نماییدم عالا سراهار موه اادارکتبی به رت به صورا 

شخص  هبه عهدوارده مالی ن یاو ز رضر مسئولیتو شت داهد انخود جوو سرا بدهیف حذن مکاا

 . دهد بوانشجو خودا



 

 

 

 

 

 

 مینماییم.ض تبریک عر ایالمه نشگان دانشجویادابه جمع را در ورود عزیز: موفقیت شما ي نشجودا

 نمایید.ام قداقت کامل دبا م ین فرانشجویی هستید نسبت به تکمیل دا سراهايده از ستفااتی که متقاضی رصودر 

 هد شد.اخورد برخورات بر مقرابرده و شخص شما بوه قع به عهدف واخالت طالعاائه ارامسئولیت 

 نمیباشد.ن سکاابه منزله قطعیت ده و بو سراي دانشجوییست اخودرفقط م ین فراتکمیل 

 1 نشجویی:ره داشما  13متاهل   د ضعیت تاهل: مجرو

 2 م:نا 14 )کنکور(: نموآزتبه ر

 سهمیه:ع نو

 ان گرریثاا ا شهداده خانو

 .ستامی الزاه نشگاان داگرریثار امواز ائه معرفینامه ارا

 3 گی:ادخانوم نا 15

 4 شناسنامه:ره شما

 تحت پوشش:

 اد مداکمیته  بهزیستی 

 .ستامی الزامربوطه ن گااز ارئه معرفینامه ارا

 5 کد ملی: 16

 محل تولد:

 یخ تولد:رتا

6 

 ل:شتغااضعیت و

 شاغل  ر بیکا

 ر:محل کاآدرس 

 

 

 

 
 (هد شداخذ خوایربط ذجع امراز  الشتغم ایا عدل شتغااتاییدیه )

 7 ور:محل صد 17

 مقطع قبولی:

  شناسیرکا

  شدارشناسیرکا

 ي کترد

8 

 ر:پدم نا

 ر:شغل پد

9 

  ندارم  دارم   :سابقه بیماري 
 توضیحات:

 

 10 شته قبولی:ر 18

 م ورود:تر

 بهمن 

 مهر 

11 

 نشجو:اه داتلفن همرره شما

 ل:تلفن منزره شما

 12 محل سکونت:آدرس  19

 باشد.           تاریخ / امضاءمی............................................  ینجانبه ابه عهدق فوت طالعاامسئولیت صحت 

 رودلواجدید ن نشجویان داسکاالیه جهت م اوثبت نام فر
 

محل الصاق 

 عکس



 

 

 

 مشخصات فردي -الف

 ................................................................................محل تولد:  ...............................................................................................نام: 

 ..........................................................محل صدور شناسنامه:  .......................................................................... نام خانوادگی:

 .....................................................................محل اخذ دیپلم:  .......................................................................شمار شناسنامه: 

 ........................................................................وضعیت تأهل:  ....................................................................................کد ملی: 

 

ضعیت و تلفنره شماآدرس و 

 تأهل

 نسب گیادخانوم نام و نا شغل لشتغاامحل 

 رپد     

 درما     

     

 

 ادرانبر

     

 

 انهراخو

 همسر     

 

ها بعضی شب ،مربوطهرات عایت مقررند با اتونشجو میداکه  ایالمشهر در نشجو دایک دنزن بستگات مشخصاب : 

 .ها بماندند آنزدر 

 گیادخانوم نام و نا نسبت تلفنره شما قیق محل سکونتآدرس د

    

    

    

 

قامت ل دوران اطوم در ندزکه فردارم میم عالابدینوسیله ، نشجودالی و ...................................................................ینجانب ا

همچنین حق ر و مقرت ساعااز غیر را  سراهاوج از مسئولین حق خرزه جاون ابدسراهای دانشجویی دانشگاه ایالم، در 

ل منزوی در سکونت زه جا، اایالمشهر در جه یک ن دربستگاد جورت وصوو در شته اندرا کسی ل منزدر سکونت 

ینجانب نیز این بند از اتخلف رت صود. در هد بوانگشت خواثر ء و امضادرج اینجانب با اکتبی زه جاابه ط منون یشاا

 د.هم بواخو نشجوییی داهاسراعمومی رات تابع مقر

نشجودالی ونگشت اثر ء و امضاا  

 فرم ضمیمه درخواست سرای خواهران



 
 رم تقاضای سکونت در سراها ف

 (دانشجویان شبانه ،انتقالی، میهمانی و جابجایی )ویژه

 

 الف( مشخصات دانشجو
به شماره  ............................. رشتهدانشجوی  ................................................... اینجانب

لذا  ؛باشممی سرامتقاضی سکونت  در  ................ دوره ............................. مقطع ...................................... دانشجویی

های دانشجویی که در ذیل عنوان شده از اولویت اسکان در سراآیین نامه اسکان  23ماده  1 چون اینجانب مطابق با بند

صورت امکان نسبت به اسکان اینجانب اقدام مقتضی باشم خواهشمند است دستور فرمایید تا در برخوردار نمی سرا

 مبذول گردد.

 

 ب( شرایط واگذاری سرا مطابق با آیین نامه اسکان
 گیرد.دانشجویی به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات تعلق می سرای - 20ماده 

های نظامی، اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر نبورسیه سازما ،انتقالی دانشجویان میهمانی، - 1بند  23ماده 

 .باشندبرخوردار نمی سراهاها از اولویت سازمان

کاردانی  اکثر به ترتیب:تحصیلی حدتوانند از آغاز سالدر صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می - 28ماده 

دکترای  و نیمسال 5کارشناسی ارشد  ،نیمسال 8رای تخصصی دکت کارشناسی پیوسته و ،نیمسال 4و کارشناسی ناپیوسته 

 .دانشجویی استفاده نمایند سراهاینیمسال از  14ای حرفه

ستاد شاهد و ایثارگر، مرکز مشاوره و با تصویب شورای  ،به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه: افزایش دوره اسکان 1بند 

 .اسکان بالمانع خواهد بود

 

 )با ارائه گواهی و مدارک مورد نیاز(اطالعات تکمیلی  ج(
   خیر    بلی                                باشید؟آیا شما تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می -1

  خیر    بلی                               باشید؟جانبازان و ایثارگران می ،شما از خانواده شهدا آیا -2

  خیر    بلی    باشید؟فرهنگی می و قرانی ،های ورزشیهای ممتاز در زمینهیا شما دارای رتبهآ -3

  خیر    بلی                                                   ؟باشندآیا والدین شما در قید حیات می -4

 ؟تر(م)به کیلو مسافت شما تا شهر محل تحصیل -5

 ................................ شماره تلفن تماس:

 

 نام خانوادگی  نام و

 امضاء       



 

 سراهای دانشگاه ایالم فرم تقاضای سکونت در 

 )ویژه دانشجویان سنواتی(
      

 دانشجویی دانشگاه ایالمامور محترم  مدیر

 

 احترام با سالم و

 ............................... رشته تحصیلی .............................. دانشجویی شمارهبه ..................... .................... اینجانب

متقاضی ، امکه به دالیل ذیل موفق به اتمام تحصیالت خویش در موعد مقرر نگردیده ................................ مقطع

لذا خواهشمند ، باشم.............................. می تحصیلیسال ...نیمسال ...................... دانشگاه در سراهایاستفاده از 

 است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این رابطه مبذول گردد.

 

 تاییدیه آموزش                                                   استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات -1
 

 

 تحصیلی بدون احتساب سنوات                                               تاییدیه آموزشاستفاده از مرخصی  -2

 

 

      طوالنی شدن مدت پایان نامه، کارورزي و یا واحد درسی که دانشجو موفق به گذراندن آن نشده است -3

 تاییدیه آموزش                                                                                                                                                    
                                                                                            

                     

                            

 سراهای دانشجوییاداره امور  مدیر                                  دانشجو                    

 امضاء                                                                         امضاء              

 

 

 موافقت نشد       مورد موافقت قرار گرفت 

 

 اتاق شماره ..................... اسکان در سراي .................................


