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        مقررات عمومی

                                                       خوابگاههای دانشجویی
                                                              دانشگاه شیراز

با عرض خیرمقدم و تبریک قبولی شما در دانشگاه شیراز و آرزوی توفیق روزافزون، برای آسایش و آرامش بیشتر شما 
عزیزان و حفظ نظم و حقوق سایرین، قوانین و مقررات عمومی خوابگاهها به شرح زیر به اطالع میرسد.

 خواهشمند است موارد را به دقت مطالعه و رعایت فرمائید. ادعای عدم اطالع از مقررات موجب سلب مسئولیت نخواهد 
شد و هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت مقررات به عهده شخص دانشجو میباشد.

الف ـ مدت اسکان  (از تاریخ شروع به تحصیل):
حداکثر 4 نیمسال کارشناسی ارشد ناپیوسته 

کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی حداکثر 8 نیمسال
حداکثر 12 نیمسال کارشناسی ارشد پیوسته ـ دکتری حرفهای ـ دامپزشکی 

تبصره ۱: معاون دانشجویی دانشگاه میتواند در صورت کمبود امکانات حداکثر مدت استفاده از خوابگاه را کاهش دهد.
تبصره ۲: مجوز اقامت دانشجو در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی لغو میشود و تشخیص عدم 

صالحیت به عهده کمیته انضباطی یا معاون دانشجویی دانشگاه است.
تبصره ۳: اداره خوابگاهها وکالت دارد در صورتی که دانشجویی در موعد مقرر خوابگاه را تخلیه ننماید نسبت به تخلیه آن اقدام نماید. 

تبصره ۴: در صورتی که دانشجویی بعد از اخذ مجوز سکونت و اقامت در خوابگاه، به هر علت بیشتر از یک ماه در خوابگاه سکونت 
نداشته باشد، مجوز سکونت وی لغو و اتاق تخلیه خواهد شد. 

ب ـ مقررات اسکان:
طبق بخشنامهی وزارت بهداشت دانشجو بایستی کارت دیجیتال دریافت ۳ دوز واکسن کرونا را ارائه و در قسمت مربوطه در فرایند  .۱
تقاضای خوابگاه درج نماید. مسئولیت صحت اطالعات بر عهدهی دانشجو بوده و در صورت مغایرت، عالوه بر لغو مجوز سکونت طبق 

مقررات رفتار خواهد شد.
خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشود که دانشجو باید کلیه مقررات دانشگاهی و خوابگاهی را رعایت نموده و برای تردد   .۲

کارت دانشجویی خود را همراه داشته و به انتظامات درب ورودی یا مسئول خوابگاه ارائه نماید.
در ابتدای سکونت، اتاق و وسایل موجود در آن طبق فرم تحویل اتاق صحیح و سالم  به دانشجو تحویل داده میشود و در موقع تخلیه  .۳
طبق همان فرم صحیح و سالم تحویل گرفته خواهد شد. مسئولیت جبران کسری وسایل اتاق و ایجاد خسارت به عهدهی دانشجو است. 
جبران هزینه خرابی یا سوختن قطعات یخچال، جایگزینی المپ سوخته، هزینه خرابی قفل کمد و در، شکستن شیشه و آینه و سایر 

امکانات و تجهیزات اتاق بعهدهی دانشجو/ دانشجویان ساکن میباشد.
تاکید میگردد مسئولیت حفاظت و نگهداری از وسایل شخصی از جمله: موبایل، لپتاپ، وسایل قیمتی و ... به عهدهی شخص دانشجو  .۴

میباشد.
در صورتی که تجهیزات اتاق از قبیل: میز، صندلی، کمد، تخت و ... به تعداد ساکنان نباشد، اعضای اتاق بایستی به صورت توافقی و  .۵

دوره ای از آن استفاده کنند.
دانشجو بعد از انقضاء مهلت اسکان، فارغالتحصیلی، حذف ترم، مرخصی تحصیلی، انصراف و اخراج حق استفاده از خوابگاه را ندارد و  .۶
بایستی حداکثر ظرف ۳ روز به سامانهی دانشجوئی خود (sess) بخش خوابگاه مراجعه و برای ثبت تخلیهی اتاق اقدام نماید. بدیهی 

است در صورت عدم تخلیه، اداره خوابگاهها هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل دانشجو نخواهد داشت.
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دانشجو حق واگذاری اتاق خود به دیگران و جابجایی (حتی در همان خوابگاه) را ندارد و در صورت لزوم با اجازه کتبی اداره خوابگاهها،  .۷
جابجایی امکانپذیر است.

رعایت بهداشت فردی و اماکن عمومی خوابگاه و نظافت مرتب اتاق و فلت و تجهیزات مربوطه .۸
دانشجو حق نگهداری و استفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه در اتاق مسکونی خود را ندارد. .۹

نگهداری هرگونه حیوان و پرنده در خوابگاه ممنوع میباشد. .۱۰
تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل اتاق، بدون اجازه کتبی اداره خوابگاهها ممنوع است. .۱۱

طبخ غذا و استفاده از پیکنیک و بخاری برقی در اتاق ممنوع است. .۱۲
دانشجو حق دخالت در رفع اشکاالت تاسیساتی اتاق و خوابگاه از قبیل: اشکاالت کلید و پریز و انشعابات آب و برق و گاز و امثالهم را  .۱۳

ندارد و در صورت مشاهده خرابی، دانشجو موظف است موارد را به مسئول خوابگاه اطالع داده تا از طریق واحد فنی اقدام شود.
ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه، شش ماهه اول سال ساعت ۲۱/۳۰، شش ماهه دوم سال ۲۱ میباشد که دانشجو موظف به  .۱۴

رعایت آن میباشد. پس از ساعات مذکور حضور و غیاب انجام میشود. (ویژه دختران)
از ساعت ۲۳ الی ۶ بامداد سکوت عمومی است و در این ساعات ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خوابگاه میباشند. .۱۵

دانشجو موظف است در طول مدت تعطیالت نوروز و تابستان اتاق خود را تخلیه و با انتقال وسایل به انبار، اتاق را تحویل نماید. .۱۶
در شرایط اضطراری و به منظور حفظ و انضباط بهتر و جلوگیری از وقوع پیشآمد ناگوار، مسئولین خوابگاه یا انتظامات در صورت  .۱۷

صالحدید میتوانند به اتاق دانشجو سرکشی نمایند و دانشجویان موظفند همکاریهای الزم را به عمل آورند.
استعمال و نگهداری سیگار، قلیان، مواد مخدر، مشروبات الکلی، مواد روانگردان، اسکان میهمان دانشجوی غیرمجاز و سایر موارد خالف  .۱۸
قانون، در خوابگاه اکیدا ممنوع و در صورت مشاهده یا گزارش مستند، عالوه بر لغو مجوز سکونت، دانشجو به کمیته انضباطی معرفی 

و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره: هر یک از ساکنین اتاق و فلت موظفند در صورت مشاهده مورد مذکور، بالفاصله به مسئول خوابگاه یا انتظامات اطالع دهند. در 

غیراینصورت کلیه ساکنین اتاق و فلت مقصر شناخته میشوند.
۱۹. نگهداری و استفاده هرگونه فیلم و موسیقی مبتذل و غیرمجاز در خوابگاه و نصب هرگونه تصاویر، بر در و دیوار اتاق ممنوع است.

۲۰. در صورت اقدام به خودکشی یا دستگیری توسط پلیس امنیت اخالقی، به خانواده دانشجو اطالعرسانی میشود و برحسب مورد، مجوز 
سکونت لغو میشود.

شرایط اقامت مهمان در خوابگاه: .۲۱
۱۷-۱- برای رعایت حقوق و آسایش هماتاقی و باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی در وضعیت کرونا و برای حفظ سالمت و حقوق 

هماتاقی، اقامت مهمان در خوابگاه ممنوع است.
۱۷-۲- بعد از رفع شرایط کرونایی و در مواقع ضروری، بستگان درجه یک یا دوستان دانشجو با رضایت کتبی سایر هماتاقیها و مجوز 
مسئول خوابگاه و با مسئولیت شخص دانشجو با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت هزینه، میتوانند حداکثر به مدت ۳ شب میهمان دانشجو 

باشند.
شرایط مالقات در خوابگاه دختران: .۲۲

۱۸-۱- مالقاتکننده مرد باید از بستگان محرم دانشجو بوده و شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر خود را به مسئول انتظامات گیت ورودی 
ارائه نماید.

۱۸-۲- مالقات در خارج از محوطه خوابگاه و جنب گیت ورودی و حداکثر تا قبل از بسته شدن در خوابگاه انجام میشود.
۲۳. شرایط اقامت شبانه خارج از خوابگاه (ویژه دختران):

۱۹-۱- دانشجو میتواند با اطالع به خانواده خود، فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شیراز، که قبال مشخصات، آدرس و نسبت آنها با 
دانشجو در فرم مربوطه قید شده و به تائید اولیای قانونی او رسیده است حداکثر دو شب در هفته اقامت نماید.

۱۹-۲- دانشجوی متقاضی موظف است حداکثر تا ساعت ۱۹ همان روز، کتبا فرم مربوطه را تکمیل و به مسئول خوابگاه ارائه دهد و 
مشخصات خویشاوند خو را در فرم مربوطه (یا دفتر) ثبت نماید.

۲۴. دانشجو میتواند با اطالع خانواده به شهرهای محل اقامت بستگان نزدیک که قبال مشخصات، آدرس، تلفن ثابت و نسبت 
آنها با دانشجو د رفرم مربوطه قید شده و به تائید اولیای قانونی رسیده است مسافرت کند. (ویژه دختران)



3

۲۰-۱- دانشجو موظف است فرم مربوطه را تکمیل و به مسئول خوابگاه ارائه داده و آدرس و مشخصات خویشاوند خود را دقیقا در فرم 
مربوطه (یا دفتر) ثبت نماید.

۲۰-۲-دانشجو موظف است در موعد مقرر از مسافرت بازگشته و حضور خود را به مسئول خوابگاه اعالم نموده و یا در دفتر (یا فرم مربوطه) 
ثبت نماید.

توجه: مسئولیت خروج از خوابگاه و اقامت در منزل خویشاوندان به عهده شخص دانشجو و خانواده میباشد.

ج ـ اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه:
مطالعه و آگاهی کامل از شعائر و شئونات اسالمی و دانشجوئی و قوانین و مقررات عمومی، اخالقی و انضباطی دانشگاه و تعهد به رعایت  .۱

آن
رعایت پوشش و پوشیدن لباسهای مناسب در راهروها و فضاهای عمومی خوابگاه و محیط دانشگاه. .۲

برای حفظ حریم دانشگاه و دانشجو، دانشجویان دختر ملزم به رعایت ظاهر و پوشش متناسب از قبیل: (پوشیدن مقنعه، مانتوی بلند و  .۳
راحت، جوراب و عدم استفاده از لوازم آرایشی و ...) میباشند. همچنین دانشجویان پسر موظف به رعایت ظاهر و پوشش و اصالح موی 

سر مناسب شأن دانشجو و دانشگاه میباشند.
حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه و استفاده صحیح از امکانات خوابگاه. .۴

عدم ایجاد مزاحمت و سروصدا در خوابگاه از قبیل درگیری، بلند کردن صدای ضبط و رادیو،  نواختن موسیقی و ... احترام به حقوق  .۵
دیگران و رعایت حقوق و آسایش ساکنین مجاور.
همکاری نزدیک و صمیمانه با مسئولین خوابگاه. .۶

تامین لوازم شخصی از قبیل: پتو ـ ملحفه ـ بالش ـ تشک و ظروف مختص پخت وپز در ایام تعطیل غذاخوری و سایر اقالم شخصی  .۷
بعهده دانشجو است. 

نظافت اتاق، بالکن، رعایت بهداشت فردی و عمومی و محیط خوابگاه .۸
تذکر: مسئولین مربوطه از وضعیت نظافت اتاق دانشجو، بازدید مینمایند و عدم رعایت بهداشت منجر به تجدیدنظر در مجوز 

سکونت میگردد.

د ـ پرداخت اجاره بهای خوابگاه:
طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان برای حفاظت از اتاق، وسایل و تجهیزات خوابگاه و حُسن امانتداری بیتالمال در ابتدای  

ورود به خوابگاه مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت میشود که هنگام فارغالتحصیلی مجددا با دانشجو تسویه میگردد.
طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان، دانشجو موظف است اجاره بهای خوابگاه خود را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت  

نماید.
جهت پرداخت به سایت bp.swf.ir مراجعه گردد. 

تبصره ۱: دانشجویان محترم تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی مشروط به داشتن ضامن و سپردن تعهد 
محضری میتوانند اجاره بهای خود را در پایان تحصیل به صورت اقساط پرداخت نمایند. این عزیزان بعد از حضور در دانشگاه به مسئول 

خوابگاه مراجعه نمایند.

 مقررات خوابگاه را به دقت مطالعه و متعهد به رعایت آن میباشم.


