ضوابط و مقررات عمومي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه قم
تذكر مهم :واگذاري خوابگاه منوط به مطالعه و امضاء تعهد نامه ذيل توسط دانشجوي متقاضي خوابگاه مي باشد:
 -1كليه دانشجوبان واجد شرايط برخورداري از خوابگاه ملزم هستند هزينه اجاره بهاي خوابگاه را در ابتداي هر ترم و در بازه زماني تعيين شده توسط صندوق رفاه دانشجويان
واريز نمايند.
 -2تعيين خوابگاه ،اتاق و تعداد ساكنين اتاق به عهده اداره خوابگاه ها مي باشد و امكان دارد بنا بر ضرورت و مصلحت در طول مدت تحصيل و حتي در طول سال تغيير يابد.
 -3بعد از واگذاري اتاق امكان جابجايي اتاق در طول سال تحصيلي وجود ندارد مگر در موارد بسيار خاص و بنا به تشخيص اداره خوابگاه ها.
 -4دانشجويان در صورت (انصراف ،انتقال ،ميهماني و )...مي بايست موضوع را در اسرع وقت به اداره خوابگاه ها اعالم نمايند در غير اينصورت به منزله استفاده از خوابگاه تلقي
شده و هزينه كامل برابر مقررات صندوق رفاه دانشجويان محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -5تجهيزات موجود در اتاق طبق صورتجلسه به دانشجويان ساكن اتاق تحويل داده مي شود .و در موقع تخليه برابر همان صورتجلسه تحويل گرفته خواهد شد .و مسئوليت
ناشي از هر گونه نقص و تلف و خسارات به عهده شخص و يا اشخاص تحويل گيرنده مي باشد.
 -6كليه دانشجويان س اكن درخوابگاه ها بايد قبل از ايام تعطيالت و در پايان سال تحصيلي وسايل شخصي خود را جمع آوري و مرتب نموده و اتاق و يخچال را نظافت شده به
سرپرست خوابگاه تحويل دهند در پايان سال تحصيلي نيز اتاق را بطور كامل تخليه و كليد اتاق را نيز تحويل انتظامات خوابگاه دهند.
 -7مراقبت و حفاظت از اموال شخصي ،به عهده دانشجو بوده و هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص برعهده خوابگاه ها نخواهد بود.
 -8در صورتي كه دانشجو قبل از تعطيالت و در پايان سال تحصيلي وسايل خود را بصورت اماني به انبار دانشگاه تحويل ندهند ،فرصت دارند به مدت  01روز از شروع نيمسال
بعد جهت دريافت آن مراجعه نمايد .درغيراينصورت خوابگاه مسئوليتي در قبال نگهداري از وسايل مدكور را نخواهد داشت.
 -9دانشجو حق نگهداري و استفاده از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه در اتاق مسكوني خود و استفاده اختصاصي از آن را ندارد.
 - 01واگذاري اتاق به غير و هرگونه جابجايي اتاق و تعويض توپي قفل اتاق بدون مجوز و بدون هماهنگي با اداره خوابگاه ها ممنوع مي باشد.
 -00استعمال دخانيات براي دانشجويان از جمله سيگار ،قليان و  ...اكيدا ممنوع بوده و در صورت احراز طبق مقررات با افراد خاطي برخورد خواهد شد.
 -02پذيرش ميهمان در اتاق دانشجو و مهماني دوستان و اقوام درجه دو دانشجو و ورود دانشجويان بومي به خوابگاه ها ممنوع مي باشد و در صورت حضور مهمان بدون مجوز
در اتاق دانشجو ،تخلف براي دانشجوي ميزبان محسوب مي شود در ايام امتحانات هيچ مهماني پذيرش نمي شود.
 -03تردد دانشجويان با پوشش نا مناسب در اماكن عمومي خوابگاه ممنوع مي باشد.
 -04نگهداري و استفاده از وسايل غير قانوني از قبيل (لوازم قمار ،پاسور ،تصاوير و كليپ هاي ويدئويي مبتذل و غير اخالقي و … ) همچنين نگهداري و همراه داشتن اسلحه
گرم و سرد و همچنين نگهداري و نواختن ابزار آالت موسيقي) در خوابگاه هاي دانشجويي ممنوع مي باشد.
 -05ساعت مجاز تردد به خوابگاه همچنين ساعت خاموشي و بسته شدن درب خوابگاه بر حسب فصول سال توسط اداره خوابگاه ها تعيين و اعالم مي گردد.
 -06دانشجويان مي بايست همواره موقع ورود به خوابگاه كارت دانشجويي خود را همراه داشته باشند تا در صورت لزوم آن را به نگهباني خوابگاه ارائه نمايند.
 -07استفاده از وسايل سمعي و بصري در صورت رضايت ساكنين اتاق و عدم تجاوز به حقوق ديگران بالمانع است .هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ديگران گردد از
قبيل (ايجاد سروصدا ،درگيري ،بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون ،بويژه پس از ساعت خاموشي (ساعت  )23:31ممنوع مي باشد.
 -08به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي دانشجويان موظف هستند در موقع خروج از اتاق كليه وسايل و تجهيزات برقي خود را خاموش نمايند .استفاده از تجهيزات برقي
پرمصرف مانند چاي ساز  ،قهوه جوش و پلو پز و  ...در خوابگاه ها ممنوع مي باشد و در صورت رويت جمع آوري و ضبط و به انبارها منتقل مي گردد .
 -09طبخ غذا در داخل اتاق هاي مسكوني ممنوع مي باشد.
 -21انجام نظافت اتاق به عهده ساكنين اتاق بوده و كليه دانشجويان ساكن خوابگاه موظف هستند در حفظ بهداشت عمومي خوابگاه كوشا بوده و در اين خصوص با نيروهاي
خدمات همكاري نمايند و در صورت عدم رعايت نظافت براي دانشجويان ساكن اتاق خسارت عدم رعايت نظافت لحاظ مي گردد .
 -20دانشجويان ملزم هستند براي خشك نمودن لباس هاي زير خود از محل هايي بدور از انظار عمومي و محل هايي كه توسط اداره خوابگاه ها تعيين مي گردد استفاده نمايند
و در صورت مشاهده لباس هاي رها شده در حمام ها و .....جمع آوري و دور ريخته خواهد شد.
 -22دانشجويان موظف هستند موارد تأسيساتي خوابگاه را به سرپرست خوابگاه اطالع دهند و از دخالت مستقيم در اين امور اكيداً اجتناب نمايند.
 -23چنانچه مشخص گردد دانشجو در مورد خود اطالعات نادرست ارائه نموده است ضمن معرفي به مراجع قانوني ذي صالح ،سكونت وي لغو و جريمه مدت سكونت با احتساب
پنج برابر هزينه سكونت درخوابگاه دريافت خواهد شد
 -24در مواقع حوادث غير مترقبه بنا به ضرورت امر و به منظور جلوگيري از خسارات احتمالي سرپرست و يا انتظامات خوابگاه مجاز هستند با استفاده از كليدهاي مادر وارد اتاق
شوند.
 -25دانشجويان (خواهران) موظف هستند هر شب حضوري خود را به انتظامات اعالم نمايند در غيراينصورت غيبت لحاظ شده و به اطالع خانواده ميرسد و در صورت تكرار
غيبت ،به مراجع قانوني اعالم و برابر مقررات با آنها برخورد خواهدشد.
 -26ساعت مجاز خروج دانشجويان خوابگاه (خواهران)  6صبح و ساعت مجاز ورود ايشان در شش ماه اول سال ساعت  20:31و شش ماه دوم سال  21:31مي باشد.
 -27در صورت ورود به خوابگاه پس از ساعت اعالم شده و تاخير غيرموجه  ،به اطالع خانواده ميرسد و در صورت تكرار تاخير  ،به مراجع قانوني اعالم و برابر مقررات با آنها
برخورد خواهد شد.
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