
 "ی علوم پزشک انیارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجو"توافق نامه سطح خدمت 
 1806258403کد خدمت:  

عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه اي در ارتقاء نشاط معنوي، حفظ آرامش روحي    خوابگاه دانشجويي به  مقدمه :

منظور تسهيل و    به  توسعه فكر و انديشه، اعتالي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد.    و جسمي،

بهبود كيفيت زندگي در خوابگاه هاي دانشجويي، تدوين مقررات و ضوابط راه گشا و شفاف با هدف رعايت حقوق فردي  

پذيري و خودباوري، تأمين امنيت و قانونمند نمودن سكونت دانشجويان امري ضروري  و جمعي، تقويت روحيه مسئوليت

 . است

 .فيت و افزايش سطح رضايتمندي دانشجويان اين توافقنامه منعقد مي گرددبه منظور ارتقاي خدمات با كي  هدف :

 مسئولیت : 
  .گيردخوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي 

مجاور، دانشجويان  در صورت وجود ظرفيت، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهرها و روستاهاي   :1تبصره 

دانشجويان واجد شرايط اسكان الزم     .باشدكميته اسكان بالمانع مي   مازاد بر ظرفيت قبولي و در موارد خاص با نظر 

است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت  

 .نمايند به دريافت مجوز سكونت خود اقدام

دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان     :2تبصره  

،  (ره)دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني     .را ارايه نمايد

هاي ممتاز آزمون سراسري، املپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزش ي،  به اي كم درآمد، دارندگان رتفرزندان خانوادهه 

قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه، كشور، آسيا يا جهان، كاركنان مأمور به تحصيل و فرزندان كاركنان  

واگذاري خوابگاه قرار    ها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتيب در اولويتدانشگاه و وزارت كه در دانشگاه

باشنددانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي    .دارند از خوابگاه نمي  به استفاده  دانشجويان     .نمايند، مجاز 

سازمان  بورسيه  انتقالي،  جابجايي،  سازمان ميهمان،  ساير  و  انتظامي  نيروي  سپاه،  ارتش،  از  اعم  نظامي  و  هاي  ها 

باشند. در صورت وجود ظرفيت تقاضاي آنها در  ت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي از اولوي  phdدانشجويان رزيدنت و 

تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ    كميته اسكان طرح و بررس ي خواهد شد.

مان سكونت در خوابگاه ، بنا  اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت ز    .مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها ميسر خواهد بود

هايي به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره امور خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان 

مي  تعيين  وي  براي  نمايدكه  اقامت  مي    .گردد  ها  خوابگاه  امور  اداره  عهده  به  اتاق  هر  نفرات  تعداد  و تعيين  باشد 

ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده اند مخالفت  دانشجويان ساكن در اتاق اجازه  

حداكثر  )  نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي   .نمايند



ابر مقررات صندوق رفاه براي آنها  مندي از خوابگاه بر هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره  (ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي  

سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيالت تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء     .محاسبه خواهد شد

  .باشدكارورزان و دستياران ممنوع مي 

تيب: كارداني و  توانند از آغاز تحصيل حداكثر به تر در صورت وجود امكانات ، دانشجويان واجد شرايط مي  :3تبصره  

نيمسال،  5نيمسال، كارشناس ي ارشد ناپيوسته  8نيمسال، كارشناس ي پيوسته و دكتراي تخصص ي  4كارشناس ي ناپيوسته 

كميته اسكان مي تواند در صورت كمبود ظرفيت و   .نيمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند  14دكتراي حرفهاي  

چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيين شده توسط اداره   .دهد  امكانات زمان حداكثر مدت سكونت را كاهش

امور خوابگاه ها ، خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، رئيس يا  

نشجو به مراجع  سرپرست اداره خوابگاه ها و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دا

 .ذيصالح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

شخص ي كه بر اساس مقررات آموزش ي دانشگاه جهت تحصيل پذيرفته شده است    :تعهدات دستگاه اجرایی  - الف

از   تواند  باشد دانشجو محسوب مي شود كه مي  تاييد ساختار آموزش ي دانشگاه  نامبرده مورد  به تحصيل  اشتغال  و 

نمايد استفاده  شده  تعيين  سنوات  طبق  خوابگاهي  خوابگاه    .امكانات  فرهنگي  اداره  معاونت  دانشجويي  امور  هاي  و 

دانشجويي مسئوليت رسيدگي و پيگيري و اجراي امور مربوط به خوابگاهها را بر مبناي شاخص ها و استانداردهاي رفاهي  

  .تعيين شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت عهده دار مي باشد

زمان ثبت نام توسط  ثبت نام و ارسال درخواست از طريق تكميل فرم هاي اسكان در    : تعهدات خدمت گیرنده   -ب

هاي دانشجويان بايد انجام گردد و در زمان هاي مشخص شده  دانشجو طبق اعالم و اطالع رساني توسط اداره خوابگاه 

اتاق رزرو شده مختص دانشجو مي باشد و دانشجو حق   .دانشجو موظف به حضور و سكونت در خوابگاه مي باشد

را   سايرين  به  اتاق  اد)واگذاري  هماهنگي  هابدون  خوابگاه  عمومي     .ندارد  ( اره  مقررات  كليه  به  موظفند  دانشجويان 

  ( ورود و خروج، رعايت نظم، رعايت پوشش دانشجويي، حفظ اموال و بيت املال، عدم مصرف دخانيات و ....)ها  خوابگاه 

فند بسته به  دانشجويان موظ .پايبند باشند و در صورت تخطي برابر قانون و مقررات با فرد خاطي برخورد خواهد شد

انتخاب شرايط نقدي و غيرنقدي اعالمي از سوي وزارتخانه پس از پايان هر ترم تحصيلي و يا پايان فارغ التحصيلي نسبت  

 اقدام نمايند  srd.irPortal. به پرداخت هزينه خوابگاه از طريق سامانه صندوق رفاه كشوري

 هزینه ها و پرداخت ها :
ق رفاه دانشجويان، نرخ اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي ملكي تعيين و جهت اجرا  با تصويب هيات امناي محترم صندو 

به دانشگاه هاي سراسر كشور ابالغ مي گردد. دانشگاه در اين خصوص حق هيچ گونه دخل و تصرفي ندارد و هيچ گونه  

 . وجهي از دانشجويان دريافت نمي گردد



 دوره عملکرد : 
به آن   3از لحاظ آموزش ي و سنوات دانشجو محسوب مي شوند و در تبصره )ويان دانشگاه موظف است به كليه دانشج

خوابگاه ارائه دهد. دانشجويان نيز مي توانند طبق احراز شرايط در زمان مشخص شده و پرداخت   ( اشاره گرديده است 

 .نددر اتاق تعيين شده با هماهنگي اداره خوابگاه ها سكونت ياب (پس از فارغ التحصيلي)هزينه 

هاي دانشجويي مطابق  اين خدمت با تحويل اتاق به دانشجويان متقاض ي استفاده از خوابگاه  خاتمه توافقنامه :

 .با آيين نامه خاتمه مي يابد
 

 


