
 
 ایالمدانشگاه  سراهایمقررات عمومي 

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

 ارائه نماید. سرا در صورت لزوم آن را به نگهبانی درب ورودی و یا مسئولو  خود را همراه داشته باشدسكونت 

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

تحویل گيرنده  دانشجویانو یا دانشجو خسارت اتاق و یا كسر لوازم آن به عهده  يتتحویل گرفته خواهد شد و مسئول

 وصول خواهد شد. آنانخواهد بود كه از 

 دليل به هرمهمان و  ،انتقالیدانشجویان بعد از فراغت از تحصيل، انصراف، اخراج و یا قطع ارتباط با دانشگاه ) -3

 د.نمراجعه نمای سراهای دانشجوییو باید جهت تسویه به امور  ندارندرا  سرا( حق استفاده و ادامه سكونت در دیگر

و اختصاص اتاق می باشد. دانشجویانی كه از  درخواست دانشجو )فرم هم اتاقی( ،سرابدیهی است مبنای واگذاری 

ی یک ترم دهند قبل از تحویل اتاق باید كتباً اعالم نمایند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهانصراف می سرا

 شود.منظور می

در این رابطه هيچگونه مسئوليتی  سرادانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست  هر -4

 گزارش نماید. سرابه مسئول  بصورت كتبی ندارد. در زمان سرقت، دانشجو بایستی مراتب را جهت پيگيری

 ممنوع است. سرار یا تعویض قفل و سایر وسایل بدون موافقت كتبی سرپرست يهرگونه تغي -5

 را در اتاق مسكونی خود ندارد. سرادانشجو حق استفاده و نگهداری اشياء و لوازم عمومی  -6

 باشد. ممنوع می داخل سراهادانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد. استفاده از پيک نيک و هيتر برقی در  -7

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

 . سراهاكتبی اداره 

قبيل كليد و پریز برق و انشعابات آب و غيره خللی  از سراهاهای مسكونی كه در امور تأسيساتی اتاقدر صورتی -9

ها موظفند مراتب را به مسئول ته باشد، دانشجویان ساكن آن اتاقی داشییا جابجا نتيجه نياز به تعمير و پيش آید و در

-لت مستقيم در امور تأسيساتی اتاقاطالع دهند تا از طریق واحدهای مربوطه اقدام الزم بعمل آید و مسئوليت دخا سرا

 باشد.ها میبه عهده دانشجویان ساكن آن اتاق ها كه موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود

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

ها كه مجاز است با استفاده از كليدهای اضافی اتاق سراسرپرست  ،آمد ناگواربه منظور پيشگيری از هرگونه پيش -11

و دانشجویان موظفند در این رابطه همكاری الزم در اختيار دارد در مواقع ضروری به اتاق وارد شود و سركشی نماید 

 را بعمل آورند.

 باشند.میسراها دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكونی و اماكن عمومی  -12

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



نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد ينبا متخلفين بر اساس آئو  باشدممنوع می سراها دراسكان شبانه مهمان  -14

 شد.

 را به خانواده دانشجو اطالع دهد. سراتواند غيبت دانشجوی ساكن در دانشگاه می -15

بدیهی است  تواند در مورد ادامه سكونت دانشجو تجدید نظر كند.در صورت غيبت مستمر دانشجو، دانشگاه می -16

، تخلف محسوب و دانشجوی خاطی به كميته انضباطی معرفی خواهد شد. اخذ مجوز غيبت سكونتسرا بدون اجاره 

 جهت دانشجویان دختر الزامی است. سرادر 

 

 ایالمدانشگاه  سراهایو فرهنگي گزیده ای از مقررات اخالقي 
 احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانين جمهوری اسالمی ایران الزامی است. -17

پيراهن و...( كه مغایر با شئون و  نما، زیرتنگ، كوتاه، بدنوضع و لباس نامناسب و نامتعارف )و  شدن با سر ظاهر -18

 كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است. سراهاآداب اسالمی باشد در محيط و اماكن عمومی اطراف 

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

 شئونات فرهنگی دانشگاه ممنوع است.

تهيه عكس یا فيلمبرداری از محيط داخلی و استفاده از  سراهابه منظور حفظ شئونات دانشجویی، در محيط  -20

 دوربين عكاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عكس و فيلم ممنوع است.

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

گردان، اسلحه مشروبات الكلی و مواد روان، )سيگار، قليان و...( د افيونیموا نگهداری و استفاده از ابزارآالت قمار، -22

 نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.ممنوع و با متخلفين بر اساس آئينسرد و گرم و... به طور كلی 

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

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

به استثناء كار  )از قبيل اجناس مجاز و غير مجاز( هرگونه فعاليت اقتصادی های هرمی وفعاليت در شركت -24

 باشد.ممنوع می سراها دانشجویی در

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

صدا و درگيری، بلند  و گردد از قبيل )ایجاد سر سراهاایجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسایش ساكنان  -26

 باشد.نمودن بيش از حد صدای رادیو، تلویزیون و غيره...( ممنوع می

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

 شود.دانشجویی دانشگاه تعيين و اعالم می سراهای

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

 است.اعالم شده از سوی ولی دانشجو بالمانع 

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

 سكوت و آرامش خواهند بود.

 الزامی است. سراهارعایت ادب و احترام متقابل بين دانشجویان و مسئولين  -30



 اهم وظایف دانشجو در زمان سكونت در سراهای دانشجویي

 رعایت قوانين 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 صحيح از امكانات سراها.  -5

 مسئولين سراها. همكاری نزدیک و صميمانه با -6

 تأمين لوازم شخصی از قبيل پتو، ملحفه و بالش.  -7

 تخليه سراها بر اساس اعالم معاونت دانشجویی دانشگاه در مهلت تعيين شده. -8

ها هستند. مگر در شرایط استثنایی و در صورت كليه دانشجویان در طول تعطيالت تابستان، موظف به تخليه سرا -9

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

  


