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 به نام خدا 
 

 

 یفرهنگ ییدانشجو معاونت و دانشگاه استیر نظر ریز)السالمعلیه (صادق امام دانشگاه خواهران اقامتگاه
 در دانشگاه انیدانشجو به اسکان جهت در را یالتیتسه ، خاص طیشرا و نیقوان و اهداف با که شده اداره

 . دینما یم ارائه لیتحص طول
  

 :اقامتگاه اهداف

لیتحص به شاغل انیدانشجو یبرا مناسب یرفاه امکانات ارائه با امن سکونت محل نمودن فراهم 

 .یشهرستان

انیدانشجو یاخالق و یفرهنگ ی،علم ییشکوفا و رشد جهت آرام و مناسب یطیمح جادیا. 

یجمع یزندگ سازنده اتیتجرب کسب و یجسم و یروح یبالندگ جهت مناسب یبستر ابجاد. 

 (علیه السالم)در اقامتگاه امام صادق اسکان و پذیرش قوانین 

 

 در ،پذیرش و نام ثبت مراحل طی با توانند می ) تهران شهر از غیر ( شهرستانی دانشجویان تمامی 

 از تأیید و اقامتگاه ضوابط رعایت به منوط اقامتگاه در ایشان اسکان ادامه لیکن ؛شوند ساکن اقامتگاه

 .است شورای اسکان سوی

 اقامتگاه درخواستی مدارک تمامی ارائه و دانشجو ولی توسط اقامتگاه نامی ثبت پرونده تکمیل. 

 و کارشناسی اتاق ظرفیتو  است نفر 4 ظرفیت بر مبنای شده تعیین اتاقهای در دانشجو اسکان 
 توسط اقامتگاه، در موجود امکانات با متناسب اتاق هر در دانشجویان تعداد و دکتری و ارشد کارشناسی

 . شد خواهد اعالم و مشخص اسکان شورای

 از خاصی چینش اسکان شورای که مواردی در مگر است دانشجویان خود عهده بر اتاقی هم انتخاب 
 . بداند صالح را افراد

 خواهند را خود اتاق اعضای جابجایی فرصت ماه یک مدت به اول، ترم در جدید ورودی دانشجویان 

 . داشت خواهند جابجایی فرصت ترم آغاز از هفته یک دانشجویان ،بعد به دوم ترم واز داشت

 به و ذکر دالیل آن کتبی درخواست ارائه به منوط جابجایی هرگونه ، جابجایی مهلت پایان از پس 

 .است شورا موافقت و اسکان شورای

 است اقامتگاه سوی از شده تعیین های اتاق  همحدود در دانشجویان تعداد و اسکان محل . 
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 و ترم ابتدای در را خود اتاق اعضای اسامی لیست هستند موظف بعد به دوم ترم از دانشجویان 
 کمتر اتاقها ظرفیت چنانچه) .دهند ارائه اقامتگاه به ) بیشتر یا کمتر نه ( شده اعالم ظرفیت اساسبر

 در دانشجویان اسکان به اقدام ظرفیت تکمیل جهت اقامتگاه مسئولین ، باشد شده اعالم نصاب حد از

 .(نمود خواهند نظر مورد اتاق

 که توسط مسئولین  مجرد دانشجویان از مجزا سوئیتهای و ها اتاق درملزم هستند  متأهل دانشجویان
 (است رسمی عقد تأهل مالک ( یابند. اسکاناقامتگاه مشخص می شود 

خود را به مسئولین اقامتگاه  : دانشجویان که عقد رسمی می کنند موظفند تا بالفاصله مدارک 1تبصره 
 به جایی اتاق خود اقدام نمایند. تحویل داده و نسبت به جا

به مدت چنانچه معلوم شود که دانشجویی عقد رسمی کرده و به اقامتگاه اطالع نداده است،  : 2تبصره 
  یک ترم از اسکان در اقامتگاه محروم خواهد شد.

 

 خواهران پردیس) لیه السالمع (صادق امام دانشگاه اقامتگاه باطیضان نامه آئین 
 و معنوی جو و قداست حفظ نیز و دانشجویان جسمی و روحی آرامش و آسایش حفظ منظور به

 :است االجرا الزم اقامتگاه ساکنین کلیه برای ذیل مقررات و قوانین رعایت اقامتگاه مذهبی

 و علوم وزارت انضباطی های نامه آئین و اسالمی جمهوری قوانین و مقررات رعایت و شعائر به احترام 
 (.لیه السالم)عصادق  امام دانشگاه

 

 جبران،  خسارت هرگونه آمدن وارد صورت در ( اقامتگاه در موجود وسایل و اموال از نگهداری و حفظ 

 .)بود خواهد خاطی افراد یا فرد عهده به آن
 

 

 ها اتاق و اقامتگاه در موجود اموال و وسایل جابجائی هرگونه و خروج از خودداری . 
 

 یا اتاق کلید و قفل :نظیر اتاقها و اقامتگاه موجود وسایل تعویض ویا تغییر هرگونه ایجاد از خودداری 

 ...و کمد
 

 و راهروها ، ها اتاق دیوارهای به ...و عکس ،بروشور، اطالعیه ، اعالمیه هرگونه نصب از پرهیز... 
 اقامتگاه مسئولین اطالع و هماهنگی بدون

 درصورت وقت دراسرع مسئولین به رسانی اطالع و تجهیزات و وسایل تعمیرات انجام از خودداری 

 .خرابی هرگونه یجادا

 خوابگاه مقرراتو اخالقی شئون و موازین چارچوب در ... و ، رایانه ، بصری  سمعی وسایل از استفاده 

 .دانشگاه و

 و  ها اتاق دیگر ساکنین برای مزاحمت و صدا و سر ایجاد از خودداری و دانشجویان حقوق عایتر
 .اقامتگاه مجاور اماکن
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 دانشجویان شخصی وسایل قبال در مسئولیتی هیچگونه اقامتگاه ( شخصی اموال نگهداری و حفظ 

 .)نیست دار عهده

 پوشش و حجاب:  مسئولین و دانشجویان با متقابل احترام در دانشگاه شئونات و اسالمی شعائر رعایت، 
 . ...و رفتار و اخالق 

 و ها اتاق در دانشگاه، های سیاست و ها ارزش با منطبق غیر و نامناسب لباسهای پوشیدن از خودداری 
 ، شلوارک و ...() عدم استفاده از لباس های نامناسب نظیر آستین حلقه ای .دیگر مکانهای

 های شوخی از خودداری و اسالمی شئون مخالف و آمیز توهین کلمات و الفاظ بردن بکار از پرهیز 
 .دیگر دانشجویان با آزاردهندهزننده و

 اقامتگاه از خروج هنگام به دانشگاه شئون مناسب و کامل پوشش از استفاده. 

 اتاق در همراه تلفن از دراستفاده مزاحمت ایجاد از خودداری . 

 و است مجاز ،سخنرانی و دعا جلسات،  مراسم برگزاری نماز، اقامه جهت به تنها نمازخانه از استفاده 
 .بود خواهد امکانپذیر شده اعالم مقررات رعایت با و امتحانات ایام در تنها ، آن در مطالعه

در سخنرانی ها و پخش از تجهیزات جانبی برای استفاده  تلویزیون نمازخانه به جهت برخورداریتبصره : 
 از تلویزون های موجود در طبقات استفاده نمایند.. لذا دانشجویان برای دیدن فیلم باید فیلم است

 درنمازخانه استراحت وسایل و غذائی مواد هرگونه استفاده و داشتن همراه ممنوعیت. 

  استفاده از رخت خشکن ها در تراس، در صورتی که با پوشاندن لباس زیر همراه باشد، بالمانع است و باید
 . بالفاصله بعد از خشک شدن جمع شوند

 آن ترک هنگام و روز روشنائی زمان در مختلف اماکن روشنائی های المپ بودن ازخاموش اطمینان 

 .ها کانم

 اقامتگاه ترک هنگام به ... و (کولر) سرمایشی وسایل بودن خاموش از اطمینان . 

 اقامتگاه. در ( ...و ، قناری ، جوجه) خانگی حیوانات نگهداری از خودداری 

   22 طول سال ساعت تمامیخاموشی در  )ساعت خاموشی ساعتقوانین  رعایتدانشجویان ملزم به    
 به اتاق در ساکن افراد تمامی آنکه مگر) .اتاقها چراغ نمودن خاموش، سکوت : برقراریهستند (است

 (.کامل آرامش و سکوت رعایت باالبته  باشند داشته رضایت اتاق چراغهای بودن روشن

 خاموشی ساعت از بعد ، اتاق در دیگر دانشجویان پذیرش عدم. 

 خاموشی ساعت از بعد اتاقها در مراسم و جشن ، اجتماعات برگزاری از خودداری. 

 خاموشی ساعت از بعد اماکن کلیه در صدا سرو با همراه تردد از خودداری. 

 اجازه کسب بدون ... و اجتماعات سالن اتاقها، در ... و جشن ، مراسم هرگونه برگزاری از خودداری 

 . مقررات چارچوب از خارج یا و سرپرستی از قبلی

 انشجویاند و مسئولین اطالع بدون دانشجویان و اقامتگاه محیط از برداری فیلم و عکس ممنوعیت. 
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 .ارائه خدمات ویژه و اتاق اختصاصی به دانشجویان بنابرنظر شورای اسکان خواهد بود 

 دراقامتگاه غیاب و حضور و خروج و ورود مقررات 

 

 شد خواهد ثبت نیز اقامتگاه مسئولین توسط ، زنی برکارت عالوه هرمقصد با اقامتگاه از خروج. 

 کرده و الزامیست.برای خروج از اقامتگاه به مقصد دانشگاه زدن کارت کفایت : 1تبصره 
دانشجویان از دانشگاه به مقصد دیگری رفته و سپس به اقامتگاه بیایند الزم است در صورتیکه :  2تبصره 

تا  اول سالماهه  6در  سایر دانشجویانو  اذان مغربتا  ورودی جدیدتا دانشجویان 

که به رویت نگهبان حاضر  آژانسهمراه با  12تا ساعت  سال ماهه دوم 6 و در 12ساعت 

 رسیده باشد، در اقامتگاه حضور یابند.
 

 است. 11ساعت تا  ؛ زمان مراجعه به اقامتگاه فقط: در صورتیکه دانشجو همراه با اقوام باشد2تبصره 

 اقامتگاه شبانه غیاب و حضور : 

 حضوری صورت به آنها منتخب نمایندگان یا اقامتگاه مسئولین توسط شبانه منظم غیاب و حضور. 
 حضوروغیاب هنگام به خود اتاق در دانشجویان حضور الزام. 
 حضوری صورت به شده تعیین ساعت در اتاق در حضور عدم صورت در حاضر مسئول به اطالع لزوم. 

 شد خواهد برخورد قوانین مطابق نمایند ترک را اقامتگاه ، خروج ثبت و اطالع بدون که افرادی با. 

به مدت یک ساعت(، بار تاخیر داشته باشند )هر بار حداکثر  2تبصره : افرادی که در یک ترم بیش از 
 وضعیت اسکان آنها برای ترم آینده، در شورای اسکان اقامتگاه تصمیم گیری خواهد شد.

 

 دانشجویان با مالقات مقررات 

 ثبت پرونده در ایشان توسط که ودانشج ولی اجازه اساس بر دانشجویان با آقا کننده مالقات پذیرش 

 .است پذیر امکان شده ذکر نامی

 است اهاقامتگ حراست به معتبر شناسائی کارت ارائه به ملزم کننده مالقات فرد. 

 .خودداری از پذیرش اقوام و آشنایان در اتاق ها و محیط داخلی اقامتگاه 

  صبح  9تعطیل عالوه بر ساعت مذکور از و در روزهای  22الی  11تلفن خانواده ها همه روزه از ساعت
 به شماره های داخلی دانشجویان وصل می شود . 12الی 

  خواهد بود.  22و در فصل بهار تا ساعت  22ساعت مجاز مالقات در فصل پاییز و زمستان تا ساعت
 است.حداکثر مدت مالقات نیز یک ساعت 

ه ای دوبار می توانند از اتاق مالقات استفاده تبصره : دانشجویان متاهل برای مالقات با همسر خود هفت
 نمایند.
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 نظافتی و بهداشتی قوانین و مقررات : 

 که دانشجویانی و هستند اقامتگاه نقاط تمامی در نظافتی و بهداشتی نکات رعایت به ملزم دانشجویان 
آینده در شورای ، وضعیت اسکان آنها در ترم  نمایند انگاری سهل و کوتاهی محوله وظایف انجام در

 اسکان بررسی خواهد شد.

 است دانشجو خود برعهده اسکان محل بهداشتی و نظافتی امور انجام. 

 دانشجویان به ترم ابتدای در گیرد انجام بایست می دانشجویان توسط که نظافت انجام نحوه و مکان 
 .شد خواهد رسانی اطالع

 در آنها منتخب نماینده یا و اقامتگاه مسئولین بازدید طی دانشجویان به محوله های نظافت کیفیت 
 .گیرد می قرار ارزیابی مورد ، شده تعیین های زمان

 به صدمات و لطمات آمدن وارد باعث موقع به و مناسب نظافت و بهداشت رعایت عدم چنانچه 
 عهده به وارده خسارات جبران ، گردد اقامتگاه در موجود وسایل استهالک و تخریب و دانشجویان
 .بود خواهد خاطی دانشجوی

 و ... بعد از استحمام از سرویس بهداشتی خارج  وسایل بهداشتی شخصی نظیر: لباس، حوله، مسواک
 گردد.

 نگهداری از پرهیز و یخچال از خارج و اتاق داخل شدنی فاسد غذائی مواد نگهداری از خودداری 
 . یخچالها درون فاسدشدنی غذاهای مدت طوالنی

 اتاقها در کثیف غذاخوری ظروف نگهداری از خودداری . 

 شسته لباسهای کردن ازپهن وخودداری شوئی لباس سینگهای درون کثیف لباسهای خیساندن از پرهیز 
 .رادیاتورها و تراسها نرده روی شده

 و بهداشتی های سرویس وکف فاضالب و ها حمام آب راه در دیگر وسایل و مو ریختن از پرهیز 
 .ها روشوئی درون

 بهداشتی سرویس سطلهای در پوشش بدون بهداشتی های زباله انداختن از خودداری. 

 ها آبدارخانه و اتاقها زباله های سطل و ظرفشوئی سینگهای در نان و غذا باقیمانده ریختن از خودداری 

 بالعکس و یافتی باز های سطل و ها اتاق زباله های سطل در تر های زباله ریختن از خودداری . 

 جهت دانشجویان از یک هر برای حاد روحی مشکالت و مسری های بیماری بروز صورت در، 
باید در  و است بهداشتی مسائل تمامی رعایت به ملزم بیمار فرد ، دراقامتگاه بیماری شیوع از جلوگیری

 اسرع وقت به مسئولین اطالع رسانی نماید.

 به مسئول حاضر در اقامتگاه مراجعه  باشد، داشته درمانی مراکز به مراجعه به نیاز دانشجو که صورتی در
 .او بررسی گرددنماید تا نحوه رسیدگی به 
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 برگزار شده از سوی اقامتگاه هستند. کارگاه هایدانشجویان ورودی جدید ملزم به شرکت در  تذکر:

   

 1الی  00412521 شماره تلفن های اقامتگاه :

 00412522فکس اقامتگاه : شماره 

 

 قوانین و مقررات بتوانید سال های خوب و امید است با رعایت دقیق

 را در کنار ما و دوستان خود بگذرانید. خوشی 

 

 

 موفق باشید.                                                         


