
 ی هاخوابگاهعمومی مقررات 
 دانشجویی دانشگاه شیراز

 
 

با عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبببببت فتیرشته شببببد  شببببما در دانشببببگاه شببببیرازو یوانی  و مقررات عمومی 
شرمائید. ادعای عدم اعالع از مقررات باشبدو خواهشبمند اسبت موارد را به دیت معا وه و رعایت ها به شبر  زیر میخوابگاه

 باشد.موجب سلب مسئو یت  نخواهد شد. و هرگونه عوایب ناشی از عدم رعایت مقررات به عهده شخص دانشجو می
 

 ا ف: مدت اسکا  )از تاریخ شروع به تحصیل(
 نیمسال   4حداکثر             کارشناسی ارشد ناپیوسته         

 نیمسال   8حداکثر                        کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی          
 نیمسال   12حداکثر   دامپزشکی(                -کارشناسی ارشد پیوسته )دکتری حرفه ای 

اوهام را کاهش تواند در صجور  کموود امکانا  مووود حداکثر مد  اسجتدادم از خو: معاون دانشجوویی دانشجهام می 1تبصبره 
 دهد.

تواند  شجدن دد  صجیحی  وی ورای ادامه سجکون  در هر م زم زمانی می ز: مووز اقام  دانشجوو در صجور  محر 2تبصبره
 دهدم کمیته انضوازی و یا معاون دانشوویی دانشهام اس .لغو شود و تشخیص دد  صیحی  وه

تواند نسجو  وه تخلیه محل تخلیه ننماید معاون  دانشجوویی میکه دانشجوویی در مودد م رر خواوهام را : در صجورتی 3تبصبره
 سکون  دانشوو اقدا  نماید.

سببکونت و ایامت در خوابگاهو به هر علت بیشببتر از یک ماه در که دانشججوویی وعد از اخم مووز : در صججورتی 4 تبصببره
 مووز سکون  وی لغو شدم و اتاق تخلیه خواهد شد. ،خوابگاه سکونت نداشته باشد

 
 ب : مقررات اسکا   

شججود که دانشججوو واید کلیه م ررا  دانشججهاهی و خواوهاهی را ردای   خواوهام قسججمتی از محوزه دانشججهام محسججو  می .1
وایسجج  کار  دانشججوویی خود را همرام داشججته و وه انتداما  در  ورودی یا مسججوول خواوهام  نمودم و ورای تردد می

 ارائه نماید.
شجود و در موقم تخلیه  ولسجه وه دانشجوو سجال  تحویل دادم میو وسجایل مووود در نن زو  صجور در اوتدای سجکون ، اتاق  .2

اتاق و ایواد خسجار   وسجایل شجخصجی، ولسجه سجال  تحویل فرفته خواهد شجد. مسجوولی  ووران کسجری زو  همان صجور 
 وعهدم دانشوو اس .

 تبصره:

تاق، هزینه خراوی قدل کمد و در اتاق وعهدم دانشججوو  ووران هزینه خراوی قزعا  یخچال، وایهزینی المپ سججوخته ا •
 می واشد.

از   دانشجوو وعد از ان ضجام مهل  اسجکان، فارل التحصجیلی، حمم تر ، مرخصجی تحصجیلی، انصجرام و اخرات ح  اسجتدادم  .3
ادارم  روز خواوهجام را تخلیجه وتحویجل نمودم و ورخ تخلیجه خواوهجام را وجه  3خواوهجام را نجدارد و وجایسجججججتی حجداکثر درم 

 ها ارائه نماید.خواوهام 

وایی )حتی در همان خواوهام( را ندارد و در صجججور  لزو  وا اوازم  دانشجججوو ح  وافماری اتاق خود وه دیهران و واوه .4
 پمیر اس .  وایی امکانها، واوهکتوی ادارم خواوهام 

 ی خود را ندارد.دانشوو ح  نههداری و استدادم از اشیام و لواز  دمومی خواوهام در اتاق مسکون .5

 واشد.نههداری حیوانا  در خواوهام ممنوع می .6
 اس . ها ممنوعتغییر یا تعویض قدل و سایر وسایل اتاق، ودون اوازم کتوی ادارم خواوهام  .7
 زوخ غما و استدادم از پیک نیک و وخاری ورقی در اتاق ممنوع اس . .8
خواوهام از قویل، اشجکاال  کلید و پریز و انشجعاوا  ن  و ورق و دانشجوو ح  دخال  در رفم اشجکاال  تاسجیسجاتی اتاق و  .9

فاز و امثاله  را ندارد و در صجور  مشاهدم خراوی، دانشوو مودم اس  موارد را وه مسوول خواوهام ازیع دادم تا از  
 زری  واحد فنی اقدا  شود.

واشد  می 21:00هه دو  سال ساد  ، شش ما21:30سجاد  ورود و خروت مواز در خواوهام شجش ماهه اول سجال سجاد   .10
 شود. )ویژم دختران(واشد. پس از سادا  ممکور حضور و غیا  انوا  میکه دانشوو مودم وه ردای  نن می

و در این سجادا  سجاکنین خواوهام ملز  وه ردای  سجکو  و نرامش   بامداد سببکوت عمومی اسببت 6 ا ی 23از سبباعت  .11
 واشند.خواوهام می

وسججایل وه انوار، اتاق را   اتاق خود را تخلیه و وا انت ال توعیالت نوروز و تابسببتا دانشججوو مودم اسجج  در زول مد   .12
 تحویل نماید.



نمد نافوار، مسجوولین خواوهام در  ولوفیری از وقوع پیشدر شجرایز اضجزراری و وه مندور حدد ند  و انضجواز وهتر و  .13
 دمل نورند.های الز  را وهتوانند وه اتاق دانشوو سرکشی نمایند و دانشوویان موددند همکاریصور  صیحدید می

فردان، اسججکان میهمان و دانشججووی غیر  اسججتعمال و نههداری سججیهار، قلیان، مواد مخدر، مشججرووا  الکلی، مواد روان .14
مواز و سجججایر موارد خیم قانون، در خواوهام اکیدام ممنوع و در صجججور  مشجججاهدم یا فزارش مسجججتند، دیوم ور لغو 

 مووز سکون  دانشوو وه کمیته انضوازی معرفی و زو  م ررار  رفتار خواهد شد.

ل خواوهام یا انتداما   هر یک از سجاکنین اتاق و فل  موددند در صجور  مشجاهدم موارد ممکور، ویفاصجله وه مسجوو تبصبره:
 شوند.ازیع دهند. در غیر اینصور  کلیه ساکنین اتاق و فل  م صر شناخته می

نههداری و اسجتدادم هرفونه فیل  و نوار موتمل و غیر مواز در خواوهام و نصج  تصجاویر غیر مواز ور در و دیوار اتاق   .15
 ممنوع اس .

 فردد.منی  اخیقی مووز سکون  دانشوو لغو میدر صور  اقدا  وه خودکشی یا دستهیری توسز پلیس ا .16
 

 شرایع ایامت میهما  در خوابگاه: .17

ورای ردجایج  ح وق و نسجججججایش ه  اتجاقی و وجا تووجه وجه محجدودیج  م ررا  دانشجججججهجام و خواوهجام، اقجامج  میهمجان در  -1-17
 واشد.  خواوهام ممنوع می

ها و مووز مسجوول خواوهام  دانشجوو وا رضجای  کتوی سجایر ه  اتاقیدر مواقم ضجروری وسجتهان دروه یک یا دوسجتان  -2-17
 ش  میهمان دانشوو واشند. 3توانند حداکثر وه مد  و وا مسوولی  شخص دانشوو می

   شرایع مالیات در خوابگاه دخترا : .18
د را وه مسججوول میقا  کنندم مرد واید از وسججتهان محر  دانشججوو وودم و شججناسججنامه یا کار  شججناسججایی معتور خو -1-18

 انتداما  فی  ورودی ارائه نماید.
 شود.میقا  در خارت از محوزه خواوهام و ون  فی  ورودی و حداکثر تا قول از وسته شدن در خواوهام انوا  می -2-18

 شرایع ایامت شبانه خارج از خوابگاه )ویژه دخترا (:            .19
وا ازیع وه خانوادم خود، ف ز در منزل خویشجاوندان سجاکن در شجیراز، که قویم مشجخصجا ، ندرس و تواند دانشجوو می -1-19

 اقام  نماید.   حداکثر دو شب در هفتهنسو  ننها وا دانشوو در فر  مرووزه قید شدم و وه تایید اولیای قانونی او رسیدم اس  
م فر  مرووزه را تکمیل و وه مسجوول خواوهام  همان ر 19دانشجووی مت اضجی مودم اسج  حداکثر تا سجاد   -19-2 وز، کتوا

 ارائه دهد و مشخصا  خویشاوند خود را در فر  مرووزه )یا دفتر( ثو  نماید.
تواند با اعالع خانواده به شببهرهای محل ایامت بسببتگا  نزدیک که یبال مشببخصبباتو فدرثو تلف  ثابت و دانشببجو می .20

 )ویژه دخترا ( شده و به تایید او یای یانونی رسیده است مساشرت کند. نسبت فنها با دانشجو در شرم مربوعه یید

دانشوو مودم اس  فر  مرووزه را تکمیل و وه مسوول خواوهام ارائه دادم و ندرس و مشخصا  خویشاوند خود را  -1-20
م در فر  مرووزه )یا دفتر( ثو  نماید.  دقی ا

وازفشجته و حضجور خود را وه مسجوول خواوهام ادی  نمودم و یا در  دانشجوو مودم اسج  در مودد م رر از مسجافر  -2-20
 دفتر )یا فر  مرووزه( ثو  نماید.

 واشد.مسوولی  خروت از خواوهام و اقام  در منزل خویشاوندان وه دهدم شخص دانشوو و خانوادم می توجه:

 

 ج : اهم وظایف دانشجو در زما  سکونت در خوابگاه  

ردای  ند  و انضجواز و شجعائر و شجئونا  اسجیمی و دانشجوویی و ردای  قوانین و م ررا  دمومی، اخیقی و انضجوازی   .1
اوعجه مر http://shirazu.ac.ir/fa/node/1312دانشجججججهجام و خواوهجام.)ورای ازیع از قوانین و م ررا  وجه سجججججایج  

 نمایید(  

 های مناس  در راهروها و فضاهای دمومی خواوهام و محیز دانشهام.ردای  پوشش و پوشیدن لواس  .2
ورای حدد حری  دانشجهام و دانشجوو، دانشجوویان دختر ملز  وه ردای  داهر و پوشجش متناسج  از قویل )پوشجیدن م نعه،   .3

 واشند. ، وورا  و دد  استدادم از لواز  نرایشی و ...( میمانتوی ولند و راح
 حداد  از اموال شخصی و اهتما  در حدد و نههداری اموال دانشهام و استدادم صحیح از امکانا  خواوهام. .4
...  دد  ایواد مزاحم  و سجر و صجدا در خواوهام از قویل درفیری، ولند کردن صجدای ضجوز و رادیو، نواختن موسجی ی و   .5

 و احترا  وه ح وق دیهران و ردای  ح وق و نسایش ساکنین مواور.
 همکاری نزدیک و صمیمانه وا مسوولین خواوهام.  .6
 تامین لواز  شخصی از قویل: پتو، ملحده و والش و تشک و...  .7
 نداف  اتاق، والکن، ردای  وهداش  فردی و محیز خواوهام.  .8

نمایند و عدم رعایت بهداشببت منجر به تجدید نظر در  نظاشت اتاق دانشببجوو بازدید میتتکر: مسببوو ی  مربوعه از ویببویت 
 گردد.مجوز سکونت می
 بهای خوابگاه:د: فرداخت اجاره

http://shirazu.ac.ir/fa/node/1312


  سجال تحصجیلیوهای خواوهام خود را در اوتدای هر نی  زو  م ررا  صجندوق رفام دانشجوویان، دانشجوو مودم اسج  اوارم  •
 پرداخ  نماید.

 مراوعه فردد.  bp.swf.irسای   وه  پرداخ  وه •

 :1تبصره 
دانشجوویان محتر  تح  پوشجش کمیته امداد حضجر  اما  )رم( و سجازمان وهزیسجتی مشجروز وه داشجتن ضجامن و سجپردن تعهد  

وهای خود را در پایان تحصججیل وه صججور  اقسججاز پرداخ  نمایند. این دزیزان وعد از حضججور در  توانند اوارم محضججری می
 دانشهام وه مسوول خواوهام مراوعه نمایند.

 شوم که:باشم و متوهد میاینجانب کلیه یوانی  و مقررات خوابگاه را معا وه کرده و متقایی خوابگاه می
 بومی و مقیم  شیراز نبوده و محل سکونتی در شیراز ندارم. .1
 در فایا  مهلت سکونتو ایدام به تخلیه خوابگاه نمایم. .2

مقررات متکور را دییقا" رعایت نموده و در صورت نقض هر یک از موارد متکور بالشاصله اتاق خود را تخلیه و کلیه  .3
 نمایم.تحویل می

در صورت عدم نیاز به خوابگاه به هر د یل حتما از عریق اتوماسیو  فموزشی انصراف از خوابگاه خود را ثبت نموده   .4
 خوابگاه مراجوه نمایم.و جهت تایید نهایی ف  به مسوول 

 
ها و اخبار خوابگاهی  ی از اعالعیهببر و فگهبات مستمبرای کسب اعالعبا ببز  عفبوی عزیباری شما دانشجبر از همکبا تشکبب

و یببببا کببببانببببال سببببببببرو  بببببه نشببببببببانببببی   http://shirazu.ac.ir/fa/node/1312بببببه سببببببببایببببت 
 https://sapp.ir/shirazukhabghah.مراجوه شرمایید 

http://shirazu.ac.ir/fa/node/1312
https://sapp.ir/shirazukhabghah

