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 دانشجویی دانشگاه بناب  سرای در اسکاناطی مقررات و تعهد نامه انضب

 
.......... صممادره از .................  اینجانب .............................. فرزند ................. متولد ................... دارای شممماره شممناسممنامه ...............

.......................ته . منزل .......................  دانشممجوی رشممته ............... ورودی .......... و ممعل  تا.. .......... شممماره ته . .مراه ........

 .............................................شماره تماس مادر:......................................آدرس مح. سکون  ........................... :پدرشماره تماس 

را پذیرفته و خود را مهزم به رعای  آن می دانم. در غلر اینصمورت قبول می نمایم تا   ییسمرای دانشمجوکهله قوانل. و مقررات مربوط به  

 طبق قوانل. انضباطی با اینجانب برخورد گردد. سرای دانشجویی م. محرومل  از 

 

 :سرای دانشجوییقوانین و مقررات عمومی  -الف

 

چنانچه مح. سکون  دانشجو دارای اثاثله و تجهلزات باشد طبق صورتجهسه به   سرای دانشجوییدر ابتدای سکون  در  (4ماده 

شود و در موقع تخهله طبق .مان صورتجهسه تحوی. گرفته خوا.د شد و مسئولل  کسری لوازم آن به عهده  دانشجو تحوی. داده می

 شخص یا اشخاص تحوی. گلرنده خوا.د بود. 

.لچگونه   سرای دانشجوییدانشجو می باشد و مدیری  خود ح ه، تشک و بالش بر عهده  تامل. لوازم شخصی مانند پتو، مه (6ماده 

 مسئوللتی در ای. زملنه ندارد. 

 را در اتاق مسکونی خود ندارد. سرای دانشجوییدانشجو حق نگهداری واست اده از اشلاء و لوازم عمومی  (8ماده 

 در ای. رابطه .لچگونه مسئوللتی ندارد.  سرای دانشجوییمدیری  .ر دانشجو موظف به ح ظ اموال شخصی خود بوده و  (9ماده 

 مجردی حق طبخ غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد. سرای دانشجوییدانشجوی ساک. در  (10ماده

 ها ممنوع اس . سرای دانشجویل تغللر یا تعویض ق . و سایر وسای. مح. سکون  دانشجو بدون اجازه کتبی اداره امور  ( 11ماده 

 باشد. می سرای دانشجوییح ظ بهداش  و پاکلزگی معابر و اماک. عمومی رعای  قوانل. و به  مکهفدانشجو  (12اده م

 .دن یان حق است اده از وسای. برقی پر مصرف در محلط اتاق را نداردانشجو (13ماده 

ی ساختمان نظلر حمام، سرویس .ای  و اماک. عموم سرای دانشجوییدر صورتلکه در امور تاسلساتی اتاقهای مسکونی  (14ماده 

بهداشتی و آشپزخانه از قبل. مشکالت برقی، انشعابات آب و گاز و ... خههی پلش آید و نلاز به تعملر یا تعویض و جابجائی داشته  

آید، مسئولل   اطالع د.ند تا بررسی و اقدام الزم به عم.  سرای دانشجوییباشند، دانشجویان ساک. موظ ند مراتب را کتباً به مسئول 

عدم اطالع موارد فوق و یا دخال  مستقلم در اینگونه امور که موجب  ایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهده دانشجویان آن  
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 باشد.مح. می

موظ ند به منظور جهوگلری از گرفتگی فا الب، سرویسهای عمومی، آشپزخانه، حمام،   سرای دانشجوییساکنل.  (15ماده 

باشد و  پارچه و ... خودداری نمایند در غلراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی می ، کاغذ، ریخت. آشغالدستشویی، از 

 پرونده به کملته انضباطی ارجاع داده می شود. در صورت تکرار آن 

سرای  از سموی اداره امور   سرای دانشجوییبر حسب فصول سال و نوع  سرای دانشجوییساع  ورود و خروج مجاز در  (16ماده 

 .ای .ر دانشمممگاه یا موسمسه آموزش عالی تعلل. و اعالم می گردد.  دانشجویی

 ساع  بعد از نماز مغرب می باشد. 1صبح لغای  6دختران  سرای دانشجوییحداکثر ساعات تردد در -

 رات و قوانل. جمهوری اسالمی ایران الزامی اس . احترام به شعائر و رعای  مقر (22ماده  

 الزامی اس  .  سرای دانشجوییرعای  ادب و احترام متقاب. بل. دانشجویان و مسئولل.  (23ماده 

 ممنوع اس .  سرای دانشجوییورود خوا.ران و برادران دانشجو با ظا.ر و پوشش نامناسب به درون  (24ماده 

 ممنوع اس  . سرای دانشجوییسب در محلط معابر و اماک. عمومی ظا.رشدن با پوشش نامنا  (25ماده 

 دانشجویان موظ ند لباسهای زیر خود را بدور از انظار عمومی نگهداری و خشک نمایند.  (27ماده 

رای  سنگهداری وا ست اده از ابزارآالت غلرقانونی از قبل. )لوازم قمار، نوار.ای مبتذل، اسهحه سرد و گرم و...( در  (28ماده 

 های دانشجویی ممنوع اس .دانشجویل 

گردد از قبل. )ایجاد سروصدا، درگلری، بهند   سرای دانشجوییایجاد .رگونه مزاحم  که موجب سهب آسایش ساکنان  (29ماده 

 نمودن بلش از حد صدای رادیو و تهویزیون، نواخت. ابزار و آالت موسلقی، استعمال دخانلات و ...( ممنوع اس . 

 های دانشجویی الزامی اس .سرای دانشجویلعای  حقوق ساکنل. اماک. مسکونی مجاور و یا مشرف برر (30ماده 

مهزم   سرای دانشجوییسکوت عمومی اعالم ملشود و درای. ساعات ساکنل.  سرای دانشجوییبامداد در  6تا  24از ساعات  (31ماده 

در ای. ساعات از صدا زدن دانشجویان بوسلهه بهندگو خودداری    سرای دانشجوییبه رعای  سکوت و آرامش خوا.ند بود و مسئولل. 

 نمایند.می

  سرای دانشجوییها الزامی اس  ومسئول سرای دانشجویلرعای  موارد مندرج در ای. دستورالعم. برای کهله ساکنل.  (32ماده 

 گزارش نماید.  سرای دانشجوییالف را جه  رسلدگی و یا طرح در کملته انضباطی به اداره امور موظف اس  موارد خ 

مجاز اس  با است اده از کهلد.ای ا افی اتاقها   سرای دانشجوییبه منظور جهوگلری از .رگونه پلش آمد ناگوار, سرپرس   (33ماده

سرای  به اتاقهای و با حضور حداق. یکی از .مکار.ایش،  قع  روری می باشد در موا سرای دانشجوییکه در اختلار دفتر سرپرستی 

 بعم. آورند.  را  مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان موظ ند در ای. رابطه .مکاری الزم دانشجویی

   چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطالعات نادرس  داده اس   م. معرفی به کملته انضباطی دانشجویان، سکون  -

یا جه  تصملم گلری   دریاف  خوا.د شد سرای دانشجوییسکون  در وی لغو و جریمه مدت سکون  با احتساب پنج برابر .زینه 

   درمورد اسکان و یا عدم اسکان، پرونده آن دانشجو به کملته انضباطی ارجاع داده می شود.
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 قوانین پذیرش و ثبت نام: -ب
 

دانشجو حق واگذاری مح. مسکونی خود را به دیگری ندارد ولی در صورت لزوم تعویض مح. سکون  دانشجو با اجازه  (17ماده 

 ها امکان پذیر خوا.د بود. سرای دانشجویل کتبی اداره امور 

سکان تحوی. گرفته  ، اموال و لوازم موجود در اتاق را که در بدو اسرای دانشجوییها موظ ند .نگام تخهله سرای دانشجویلساکنل.  -

در غلر اینصورت  مسئولل. تحوی. نمایند.  واحد مربوطه را به .ای نموده .مچنل. کهلد سرای دانشجوییاند به .مان نحو تحوی. مسئول 

 تا پایان سال تحصلهی محاسبه می گردد.  سرای دانشجوییاجاره بهای 

 

 

 دختران : سرای دانشجوییقوانین و مقررات ویژه  -ج
 

 دختران :  سرای دانشجوییشرایط مالقات در  (18ماده  

 .ا تعلل. و پس از آن مالقات ممنوع می باشد.  سرای دانشجوییاوقات مالقات دانشجویان به تناسب فص. از طرف اداره امور  ( 1-18

 . ممنوع اس  " یا محوطه آن اکلدا  سرای دانشجوییمالقات برای دیدار کننده مرد در اتاق .ای  ( 2-18

سرای  مالقات کننده مرد باید از بستممگان درجه یک دانشجو )پدر، برادر، .مسر و عمو( بوده و شناسنامه خود را به مسئول  ( 3-18

 ارائممممه و فرم مخصموص مالقات ) یا دفتر مربوطه ( را تکمل. و امضاء نماید.  دانشجویی

مرد را قب. از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگان محرم  موظف اس  مشخصات مالقات کننده  سرای دانشجوییمسئول  ( 4-18

 در فرم مخصوص قلد شده اس ( تطبلق د.د و در صورت مغایرت از مالقات جهوگلری به عم. آورد.   "دانشجو )که قبال

 خوا.ران: سرای دانشجوییاخلر و غلب  در  وابط و مقررات ت ( 20ماده 

  سرای دانشجوییبه مسئممول  " را حداکثر یک روز قب. کتبا 20-1ب مندرج در ماده دانشجمموی متقا ی موظممف اس  مراتم ( 1-20

 اطالع د.د و مشخصات خویشاوند خود را در فرم مربوطه ) یا دفتر ( ثب  نماید. 

می تواند  م. اطالع   سرای دانشجوییدر صورت عدم تطبلق درخواس  دانشجو با مشخصات و آدرس بستگان، مدیری   ( 2-20

 به اوللای قانونی دانشجو، برابر مقررات رفتار نماید.رسانی 

دانشجوی دختری که مای. باشد در ایام تعطل. به شهر.ای مح. اقام  بستگان نزدیک خود مسافرت کند نلز مشمول موارد   (20 -3

 فوق الذکر می باشد. 

اعالم نموده و یا در دفتر   رای دانشجوییسموظف اس  حضور خود را به مسئول  سرای دانشجوییدانشجو پس از مراجع  به  (4-20

 ) یا فرم مربوطه ( ثب  نماید . 
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، دانشجو موظف اس  مدارک الزم مبنی بر موجه بودن  سرای دانشجوییدر صورت غلب  یا تاخلر غلرموجه در ورود به  ( 5-20

 . ارائه نماید سرای دانشجوییغلب  یا تاخلر خود را به مسئول 

یا غلب  غلرموجه داشته باشند برابر مقررات   سرای دانشجوییبا دانشجویانی که ما.لانه بلش از سه مورد تاخلر در مراجعه به   ( 20 -6 

 محروم خوا.د شد. سرای دانشجوییجو از انضباطی برخورد و نهایتاً دانش

 

 

 

 

را مطالعه نمودم و متعهد می گردم طبق مقررات فوق عم. نموده و   سرای دانشجوییاینجانب .............................. کهله م اد مقررات 

، اختلار تصملم گلری  سرای دانشجوییاز .رگونه سرپلچی حتی یک مورد با .ر عنوان خودداری نمایم و در صورت تخطی مدیری  

 در مورد اینجانب را خوا.د داش . 

 

 

 

 سرای دانشجویی اریخ وامضاء مسئول امضاء و اثر انگش  دانشجو                                                                                                    ت

 

   


