نحوه درخواست اسکان در سراهای دانشجویی دانشگاه ایالم
ضمن عرض تبریک به مناسبت شروع سالتحصیلی جدید  1399به اطالع میرساند کلیه دانشجویان روزانه مقاطع
کارشناسی و دانشجویان دکتری (ورودیهای  96 ،97 ،98و بهمن  )95و دانشجویان کارشناسی ارشد (ورودیهای 98
و بهمن  )97میبایست بر اساس مراحل ذیل جهت درخواست و اسکان در سراهای دانشجویی اقدام نمایند:
 -1دریافت و تکمیل فرمهای شرایط و تعهد سراهای دانشجویی
فرم ثبت نام اولیه جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود؛ فرم ضمیمه (ویژه خواهران)؛ مقررات اسکان و اقامت در
سراهای دانشجویی
 -2مراجعه به سامانه اتوماسیون سراهای دانشجویی دانشگاه ایالم ( )https://housing.ilam.ac.irو
ثبت درخواست اسکان
 سراهای دانشجویی اندیشه (خواهران) و شهید مطهری (برادران) ویژه دانشجویان ورودی  1399میباشد.

 سراهای دانشجویی الغدیر (خواهران) و دانش (برادران) ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بوده و در شرایط
خاص ،دانشجویان کارشناسی با مجوز مدیریت دانشجویی در آنجا اسکان داده میشوند.

دانشجویانی که سرا به آنان تعلق نمیگیرد و مجاز به ثبت نام نیستند عبارتند از:

 دانشجویان دورههای شبانه ،مهمان ،انتقالی و دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری که تا حد مجاز ( 8ترم) و
کارشناسی ارشد که تا حد مجاز ( 4ترم) از سراها استفاده نمودهاند.

 بر اساس تصمیم کمیته سراها ،به دانشجویانی که مقررات سکونت سراها را رعایت نکردهاند در سالتحصیلی
آینده اتاق تعلق نخواهد گرفت.

 به دانشجویانی که اجاره بهاء سرا را پرداخت نکردهاند و یا بدهی معوقه دارند ،اتاق تعلق نخواهد گرفت (لذا
دانشجویان با ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه نسبت به پرداخت بدهی نیمسال گذشته اقدام کنند).
 -3مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشجویی ( )http://bp.swf.irجهت پرداخت مبلغ اجاره بهاء
 -4واریز ودیعه سراها (ویژه دانشجویان متقاضی جدید):
واریز مبلغ  2,۰۰۰،۰۰۰ریال به شماره حساب  1917۰68298به نام قرضالحسنه دانشجویان به عنوان ودیعه خوابگاه
(نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ایالم)
 -5تحویل فیش اجاره بهاء به سرپرستان سراها:
پس از تأیید و اسکان قطعی در سرا ،دانشجویان گرامی میبایست فیش اجاره بهارا به سرپرستان سراها تحویل دهند.
 -6تحویل فرمها و فیش واریزی ودیعه به اداره سراها

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ایالم-مهرماه 1399

مقررات عمومی سراهای دانشگاه ایالم
 -1سراهای دانشجویی قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشوند و دانشجو هنگام ورود به سرا میبایستی کارت
سکونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبانی درب ورودی و یا مسئول سرا ارائه نماید.
 -2در ابتدای سالتحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود و در آخر سال طبق تعرفه تحویل
گرفته خواهد شد و مسئولیت خسارت اتاق و یا کسر لوازم آن به عهده دانشجو و یا دانشجویان تحویل گیرنده خواهد
بود که از آنان وصول خواهد شد.
 -3دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل ،انصراف ،اخراج و یا قطع ارتباط با دانشگاه (انتقالی ،مهمان و به هر دلیل دیگر)
حق استفاده و ادامه سکونت در سرا را ندارند و باید جهت تسویه به امور سراهای دانشجویی مراجعه نمایند .بدیهی
است مبنای واگذاری سرا ،درخواست دانشجو (فرم هم اتاقی) و اختصاص اتاق می باشد .دانشجویانی که از سرا انصراف
میدهند قبل از تحویل اتاق باید کتباً اعالم نمایند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهی یک ترم منظور میشود.
 -4هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست سرا در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
در زمان سرقت ،دانشجو بایستی مراتب را جهت پیگیری بصورت کتبی به مسئول سرا گزارش نماید.
 -5هرگونه تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست سرا ممنوع است.
 -6دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی سرا را در اتاق مسکونی خود ندارد.
 -7دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد .استفاده از پیک نیک و هیتر برقی در داخل سراها ممنوع میباشد.
 -8دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری (حتی مقیم همان سرا) ندارد مگر با اجازه کتبی
اداره سراها.
 -9در صورتیکه در امور تأسیساتی اتاقهای مسکونی سراها از قبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و غیره خللی
پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابجایی داشته باشد ،دانشجویان ساکن آن اتاقها موظفند مراتب را به مسئول
سرا اطالع دهند تا از طریق واحدهای مربوطه اقدام الزم بعمل آید و مسئولیت دخالت مستقیم در امور تأسیساتی اتاقها
که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهده دانشجویان ساکن آن اتاقها میباشد.
 -10دانشجو موظف است هنگام خارج شدن از اتاق وسایل برقی را کامالً خاموش نماید.
 -11به منظور پیشگیری از هرگونه پیشآمد ناگوار ،سرپرست سرا مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی اتاقها که
در اختیار دارد در مواقع ضروری به اتاق وارد شود و سرکشی نماید و دانشجویان موظفند در این رابطه همکاری الزم
را بعمل آورند.
 -12دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکونی و اماکن عمومی سراها میباشند.
 -13تأمین لوازم شخصی مانند پتو ،تشک و بالش برعهده دانشجو میباشد.
 -14اسکان شبانه مهمان در سراها ممنوع میباشد و با متخلفین بر اساس آئیننامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد
شد.

 -15دانشگاه میتواند غیبت دانشجوی ساکن در سرا را به خانواده دانشجو اطالع دهد.
 -16در صورت غیبت مستمر دانشجو ،دانشگاه میتواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند .بدیهی است
اجاره سرا بدون سکونت ،تخلف محسوب و دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد .اخذ مجوز غیبت
در سرا جهت دانشجویان دختر الزامی است.

گزیده ای از مقررات اخالقی و فرهنگی سراهای دانشگاه ایالم
 -17احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران الزامی است.
 -18ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ ،کوتاه ،بدننما ،زیر پیراهن و )...که مغایر با شئون و
آداب اسالمی باشد در محیط و اماکن عمومی اطراف سراها که در معرض انظار عام باشد ممنوع است.
 -19در موقع ورود و خروج از سراها داشتن پوشش مناسب الزامی است .استفاده از پوشش نامناسب و خالف شئونات
فرهنگی دانشگاه ممنوع است.
 -20به منظور حفظ شئونات دانشجویی ،در محیط سراها تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی و استفاده از دوربین
عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم ممنوع است.
 -21دانشجویان موظفند لباسهای زیر خود را به دور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.
 -22نگهداری و استفاده از ابزارآالت قمار ،مواد افیونی (سیگار ،قلیان و ،)...مشروبات الکلی و مواد روانگردان ،اسلحه
سرد و گرم و ...به طور کلی ممنوع و با متخلفین بر اساس آئیننامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.
 -23در صورت مشاهده مواد مشکوك ،مسئول سراها با هماهنگی نماینده حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازدید اتاق
و بازرسی کمد ،ساك و  ...در اتاق دانشجو اقدام نمایند.
 -24فعالیت در شرکتهای هرمی و هرگونه فعالیت اقتصادی (از قبیل اجناس مجاز و غیر مجاز) به استثناء کار دانشجویی
در سراها ممنوع میباشد.
 -25شرکت در جلسات خارج از شئونات دانشگاهی در داخل و یا خارج از دانشگاه ممنوع میباشد.
 -26ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان سراها گردد از قبیل (ایجاد سر و صدا و درگیری ،بلند
نمودن بیش از حد صدای رادیو ،تلویزیون و غیره )...ممنوع میباشد.
 -27ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در سراها و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوی اداره
سراهای دانشجویی دانشگاه تعیین و اعالم میشود.
 -28در صورت اعالم کتبی ولی دانشجو ،اقامت دانشجویان در خارج از سراها ،صرفا برای  4شب و در محلهای اعالم
شده از سوی ولی دانشجو بالمانع است.
 -29شبها از ساعت  23الی  6بامداد سکوت عمومی اعالم میشود و در این ساعات ساکنین سراها ملزم به رعایت
سکوت و آرامش خواهند بود.
 -30رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین سراها الزامی است.

اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در سراهای دانشجویی
 .1رعایت قوانین و مقررات عمومی ،اخالقی و انضباطی سرا.
 .2حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه.
 .3رعایت شئونات اسالمی.
 .4عدم ایجاد مزاحمت و سر و صدا در سراها و احترام به حقوق دیگران.
 .5استفاده صحیح از امکانات سراها.
 .6همکاری نزدیک و صمیمانه با مسئولین سراها.
 .7تأمین لوازم شخصی از قبیل پتو ،ملحفه و بالش.
 .8تخلیه سراها بر اساس اعالم معاونت دانشجویی دانشگاه در مهلت تعیین شده.
 .9کلیه دانشجویان در طول تعطیالت تابستان ،موظف به تخلیه سراها هستند .مگر در شرایط استثنایی و در صورت
وجود برنامههای آموزشی در طول تابستان که حدود و شرایط آن از سوی معاونت دانشجویی اعالم میشود.

فرم ثبت نام اوﻟیه ﺟﻬت اسکان دانشجویان ﺟدید اﻟورود
ﻣﺤﻞ اﻟصﺎق
ﻋﮑس

داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را در ورود ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾالم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮاهﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ هﺴﺘﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺳﮑﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎهﻞ :ﻣﺠﺮد 

ﻣﺘﺎهﻞ 

1

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

13

2

ﻧﺎم:

 14رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن (ﮐﻨﮑﻮر):

3

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

4

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

5

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ:

6

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:

ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

ارائه معرفینامه از ارگان مربوطه الزامی است.

 7ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:

15

ﻧﻮع ﺳﻬﻤﯿﻪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا  اﯾﺜﺎرﮔﺮان 
ارائه معرفینامه از امور ایثارگران دانشگاه الزامی است.

 16ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:

17

وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل:
ﺑﯿﮑﺎر 

 8ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﯽ:
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد 

ﺷﺎﻏﻞ 

آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ 
دﮐﺘﺮي 
9

ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﺷﻐﻞ ﭘﺪر:
(تاییدیه اشتغال یا عدم اشتغال از مراجع ذیربط اخذ خواهد شد)

 10رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ:

18

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري :دارم 

ﻧﺪارم 

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

 11ﺗﺮم ورود:
ﺑﻬﻤﻦ 
ﻣﻬﺮ 
 12آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ:

19

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮ:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل:

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﻃالﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  ............................................ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ  /اﻣضﺎء

فرم ضمیمه درخواست سرای خواهران
اﻟف -ﻣﺸخصﺎت ﻓﺮدي
ﻧﺎم............................................................................................... :

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

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ.......................................................................... :

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.......................................................... :

ﺷﻤﺎر ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ....................................................................... :

ﻣﺤﻞ اﺧذ دﯾپﻠﻢ..................................................................... :

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ.................................................................................... :

وﺿﻌﯿﺖ ﺗأهﻞ........................................................................ :

ﻧﺴﺐ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل

وﺿﻌﯿﺖ

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

ﺗأهﻞ
ﭘﺪر
ﻣﺎدر
ﺑﺮادران

ﺧﻮاهﺮان

هﻤﺴﺮ

ب  :ﻣﺸخصﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻬﺮ اﯾالم ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻌضﯽ ﺷﺐهﺎ
در ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺴﺒﺖ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

آدرس دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

اینجانب  ...................................................................ولی دانشجو ،بدینوسیله اعالم میدارم که فرزندم در طول دوران اقامت
در سراهای دانشجویی دانشگاه ایالم ،بدون اجازه مسئولین حق خروج از سراها را غیر از ساعات مقرر و همچنین حق
سکونت در منزل کسی را نداشته و در صورت وجود بستگان درجه یک در شهر ایالم ،اجازه سکونت وی در منزل
ایشان منوط به اجازه کتبی اینجانب با درج امضاء و اثر انگشت خواهد بود .در صورت تخلف از این بند اینجانب نیز
تابع مقررات عمومی سراهای دانشجویی خواهم بود.
اﻣضﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ وﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ

فرم تقاضای سکونت در سراها
(ویژه دانشجویان شبانه ،انتقاﻟی ،میﻬمانی و ﺟابجایی)
اﻟف) مشخصات دانشجو
اینجانب

...................................................

دانشجوی

رشته

.............................

به

شماره

دانشجویی  ......................................مقطع  .............................دوره  ................متقاضی سکونت در سرا میباشم؛ لذا
چون اینجانب مطابق با بند  1ماده  23آیین نامه اسکان سراهای دانشجویی که در ذیل عنوان شده از اولویت اسکان در
سرا برخوردار نمیباشم خواهشمند است دستور فرمایید تا در صورت امکان نسبت به اسکان اینجانب اقدام مقتضی
مبذول گردد.
ب) شرایط واگذاری سرا مطابق با آیین نامه اسکان
ماده  - 2۰سرای دانشجویی به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات تعلق میگیرد.
ماده  23بند  - 1دانشجویان میهمانی ،انتقالی ،بورسیه سازمانهای نظامی ،اعم از ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و سایر
سازمانها از اولویت سراها برخوردار نمیباشند.
ماده  - 28در صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط میتوانند از آغاز سالتحصیلی حداکثر به ترتیب :کاردانی
و کارشناسی ناپیوسته  4نیمسال ،کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی  8نیمسال ،کارشناسی ارشد  5نیمسال و دکترای
حرفهای  14نیمسال از سراهای دانشجویی استفاده نمایند.
بند  :1افزایش دوره اسکان به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه ،ستاد شاهد و ایثارگر ،مرکز مشاوره و با تصویب شورای
اسکان بالمانع خواهد بود.
ج) اطالعات تکمیلی (با ارائه گواهی و مدارک مورد نیاز)
 -1آیا شما تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی میباشید؟

بلی  خیر 

 -2آیا شما از خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران میباشید؟

بلی  خیر 

 -3آیا شما دارای رتبههای ممتاز در زمینههای ورزشی ،قرانی و فرهنگی میباشید؟ بلی  خیر 
 -4آیا والدین شما در قید حیات میباشند؟

بلی  خیر 

 -5مسافت شما تا شهر محل تحصیل (به کیلومتر)؟
شماره تلفن تماس................................ :
نام و نام خانوادگی
امضاء

فرم تقاضای سکونت در سراهای دانشگاه ایالم
(ویژه دانشجویان سنواتی)
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾالم
با سالم و احترام
اینجانب  .........................................به شماره دانشجویی  ..............................رشته تحصیلی ...............................
مقطع  ................................که به دالیل ذیل موفق به اتمام تحصیالت خویش در موعد مقرر نگردیدهام ،متقاضی
استفاده از سراهای دانشگاه در نیمسال  .........................سالتحصیلی  ..............................میباشم ،لذا خواهشمند
است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این رابطه مبذول گردد.
 -1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧصﯽ ﺗﺤصﯿﻠﯽ ﺑﺎ احﺘﺴﺎب ﺳﻨﻮات

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آﻣﻮزش

 -2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧصﯽ ﺗﺤصﯿﻠﯽ ﺑﺪون احﺘﺴﺎب ﺳﻨﻮات

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آﻣﻮزش

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

دانشجو

مدیر اداره امور سراهای دانشجویی

امضاء

امضاء

ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪ 

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

