
  آئین نامه های خوابگاه
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 همذهِ

ػٌَاى خبًِ دٍم  ضًَذ ٍ خَاثگبُ داًطجَيي ثِ فشٌّگي ٍ اجتوبػي وطَس هحسَة هيداًطگبُ ٍ داًطجَ اص هحَسّبي تَسؼِ ػلوي، 

اي دس استمبء ًطبط هؼٌَي ، حفظ آساهص سٍحي ٍ جسوي ، تَسؼِ فىش ٍ اًذيطِ ، اػتالي ضخػيت ٍ افضايص  داًطجَ اّويت ٍيژُ

گبُ ّبي داًطجَيي، تذٍيي همشسات ٍ ضَاثظ هٌظَس تسْيل ٍ ثْجَد ويفيت صًذگي دس خَاث ويفيت تحػيلي داًطجَيبى داسد . ثِ

پزيشي ٍ خَدثبٍسي ، تأهيي اهٌيت ٍ لبًًَوٌذ  ساّگطب ٍ ضفبف ثب ّذف سػبيت حمَق فشدي ٍ جوؼي ، تمَيت سٍحيِ هسئَليت

 ًوَدى سىًَت داًطجَيبى اهشي ضشٍسي است.

 فصل اول

 تؼبسيف

داًطگبُ ٍ داًطىذُ ّبي ػلَم  -ذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضىيدس ايي آييي ًبهِ ثِ جبي روش وبهل ػٌبٍيي ٍصاست ثْ -1هبدُ 

 داًطگبُ ليذ ضذُ است. -پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي، دسهبًي ثِ اختػبس ٍصاست

هؼبٍى داًطجَيي ٍ فشٌّگي داًطگبُ ػْذُ داس ثبالتشيي سغح سبصهبًي پس اص سييس داًطگبُ دس سبهبًذّي ٍ ًظبست ثش  -2هبدُ 

 فشٌّگي داًطجَيبى هي ثبضذ . اًجبم اهَس داًطجَيي ٍ

خَاثگبُ داًطجَيي: ثِ فضبيي اعالق هي ضَد وِ ثِ هٌظَس اسىبى داًطجَيبى ٍاجذ ضشايظ ثب ّذف تأهيي ًيبصّبي فشٌّگي  -3هبدُ 

 ، سفبّي ، ثْذاضت سٍاًي ٍ جسوي ٍ اهَس فَق ثشًبهِ دسًظش گشفتِ ضذُ است .

 هؼبٍى داًطجَيي ، فشٌّگي ، هذيش داًطجَيي ٍ سييس اداسُ اهَسخَاثگبُ ّب است.اي هتطىل اص  وويتِ اسىبى : وويتِ -4هبدُ 

ثٌب ثِ تطخيع هؼبٍى داًطجَيي ، فشٌّگي داًطگبُ ثش حست ضشٍست اص هسئَل هشوض هطبٍسُ داًطجَيي داًطگبُ دس « : تجػشُ»

 وويتِ اسىبى دػَت ثِ ػول هي آيذ.

 ايي ػٌَاى ًبهجشدُ ضذُ است.  هتػذي خَاثگبُ تحت سشپشست ضيفت خَاثگبُ: ًبظن، ًبظوِ ٍ -5هبدُ 

ضَساي اًضجبعي داًطجَيبى: ضَسايي است وِ ثشسسي ٍ پيگيشي تخلفبت داًطجَيي سا ثِ ػْذُ داسد. ايي ضَسا اص دٍ ثخص  -6هبدُ 

ساي تجذيذ ًظش ضَساي ثذٍي ٍ تجذيذ ًظش تطىيل ضذُ است، سييس ضَساي ثذٍي هؼبٍى داًطجَيي ، فشٌّگي داًطگبُ ٍ سييس ضَ

 سيبست داًطگبُ است.

غٌذٍق سفبُ داًطجَيبى: تطىل سبصهبًي هستملي است وِ ثش اسبس لبًَى ايجبد ضذُ ٍ ثِ غَست سبصهبى ٍاثستِ ثِ ٍصاست  -7هبدُ 

اداسُ هي ضَد؛ ٍظيفِ آى ايجبد صهيٌِ هٌبست جْت سضذ استؼذادّب، ووه ثِ ٍضغ هؼيطتي ٍ تحػيلي داًطجَيبى ٍ اسايِ 



 ثبضذ. التي دس لبلت ٍديؼِ هسىي ٍ ٍاهْبي هختلف ثِ داًطجَيبى هيتسْي

 ثبضذ. داًطجَي غيش ثَهي: تؼشيف آى ثش حست ضشايظ الليوي ٍ جغشافيبيي ثِ ػْذُ ضَساي داًطجَيي داًطگبُ هي -8هبدُ 

ي است وِ اػضبي آى اص ضَساي غٌفي داًطجَيبى: سبختبسي هتطىل اص ًوبيٌذگبى هٌتخت داًطجَيبى ّش ٍاحذ داًطگبّ -9هبدُ 

 ضًَذ. ًبهِ ضَساي غٌفي داًطجَيبى اًتخبة هي عشيك اًتخبثبت ٍ دس چبسچَة آييي

  

 فصل دوم

 ًحَُ اداسُ خَاثگبُ ّبي داًطجَيي

اداسُ اهَس خَاثگبُ ّبي داًطجَيي ٍ هسئَليت اجشاي همشسات ٍ ًظبست ثش حفظ اهَال، اهبوي، تأسيسبت، ثْذاضت ٍ وليِ  -11هبدُ  

 ثِ ػْذُ هؼبًٍت داًطجَيي ، فشٌّگي داًطگبُ است.  س هشتجظ ثب خَاثگبُاهَ

: حَصُ هؼبًٍت داًطجَيي ، فشٌّگي داًطگبُ هَظف است ثب تذٍيي ًظبم ووي ٍ ويفي ثشاي اسصيبثي ػولىشد هسئَالى خَاثگبُ 11-1

 ًوًَِ خَاثگبُ ّبي داًطجَيي الذام ًوبيذ.ّب ًسجت ثِ ضٌبسبيي، هؼشفي ٍ تمذيش اص هذيشاى، هسئَالى ٍ سشپشستبى ضيفت خالق ٍ 

ّبي داًطجَيي سا  : حَصُ هؼبًٍت داًطجَيي ، فشٌّگي داًطگبُ هَظف است ّش ًيوسبل تحػيلي گضاسضي اص ٍضؼيت خَاثگب11-2ُ

 دس اثؼبد هختلف تْيِ ٍ ثِ حَصُ سيبست داًطگبُ ٍ حَصُ ريشثظ دس ٍصاست اسايِ ًوبيذ.

اي دس  ّبي سبصهبًي ثشاي ثِ وبسگيشي هطبٍساى هجشة ثِ هٌظَس اسايِ خذهبت هطبٍسُ ت ايجبد پستهسئَالى داًطگبُ جْ -11هبدُ 

ّبي ػلَم سفتبسي، اجتوبػي ، سٍاًطٌبسي ،  خَاثگبُ ٍ ّوچٌيي جزة افشاد هتؼْذ ٍ داساي تحػيالت داًطگبّي ) تشجيحبً دس سضتِ

ُ ّبي داًطجَيي سا تجشثِ وشدُ ثبضٌذ ( ثشاي تػذي ػٌبٍيي تشثيتي ٍ هذدوبس اجتوبػي وِ حتي االهىبى صًذگي دس خَاثگب

 سيضي ٍ پيگيشي ّستٌذ. سشپشست ضيفت خَاثگبُ ، هسئَالى ٍ سؤسبي اداسُ خَاثگبُ ّبي داًطجَيي ، هلضم ثِ ثشًبهِ

... لجل اص ثِ  استؼالم اص حشاست داًطگبُ جْت وليِ پشسٌل ثخص خَاثگبُ ، ضبهل : سشپشست ضيفت ، ًگْجبى ، خذهِ ٍ -12هبدُ 

 الومذٍس ضشط تأّل دس ًظش گشفتِ ضَد. وبسگيشي دس خَاثگبُ الضاهي ثَدُ ٍ حتي

يب سبل تحػيلي   اتبق ٍ اثبثيِ دسثذٍ ٍسٍد داًطجَ ثِ خَاثگبُ عجك غَستجلسِ تحَيل دادُ هي ضَد ٍ دس پبيبى ّش ًيوسبل -13هبدُ 

ٍاسدُ ثش اتبق يب وسش اهَال تحَيلي ثِ ػْذُ ضخع يب اضخبظ تحَيل هغبثك غَستجلسِ تحَيل گشفتِ هي ضَد. هسئَليت خسبسات 

 گيشًذُ خَاّذ ثَد.

ّب هحبسجِ ٍ پس اص  : خسبست ايجبد ضذُ ثِ اهَال تحَيلي دس پبيبى ّش ًيوسبل يب سبل تحػيلي تَسظ اداسُ اهَس خَاثگب1ُتجػشُ 

ثبيذ دس خَاثگبُ ّبي  تؼييي ًوَدُ ٍاسيض ٍ ٍجَُ دسيبفتي  تأييذ هؼبٍى داًطجَيي ، فشٌّگي ثِ حسبثي وِ هذيشيت هبلي داًطگبُ

ّب فمظ دس غَست پشداخت خسبست ايجبد ضذُ ًسجت ثِ توذيذ وبست سىًَت داًطجَ  داًطجَيي ّضيٌِ گشدد. اداسُ اهَس خَاثگبُ

 الذام خَاّذ ًوَد.

 : تأهيي ٍسبيل ضخػي ضبهل پتَ، هلحفِ، ثبلص ثش ػْذُ داًطجَ هي ثبضذ.2تجػشُ 



ٍجِ تب آهذى  وبسي خَد دس خَاثگبُ حضَس داضتِ ٍ ثِ ّيچ  ثبضٌذ تب پبيبى ًَثت سشپشستبى ضيفت خَاثگبُ ّب هَظف هي -14بدُ ه

 فشد هسئَل ضيفت ثؼذي هحل وبس خَد سا تشن ًٌوبيٌذ.

داسي  حفظ اهبًتوليذ يذن وليِ اتبق ّب ٍ اهبوي ػوَهي خَاثگبُ جْت استفبدُ دس هَالغ ضشٍسي ، الصم است ثب  -15هبدُ 

 دساختيبس سشپشست ضيفت خَاثگبُ لشاس گيشد.

تَاًذ ثِ هٌظَس اداسُ هغلَة خَاثگبُ ّب دس حذ همذٍسات اص هطبسوت داًطجَيبى سبوي خَاثگبُ ّب ، ثشاي اجشا  داًطگبُ هي -16هبدُ 

 فبدُ ًوبيذ.ّبي هختلف فشٌّگي، اجتوبػي ٍ غٌفي دس لبلت وبس داًطجَيي است ّب ٍ عشح ٍ اًجبم ثشًبهِ

ضٌبسٌبهِ اتبق وِ هطتول ثشهَاسد ريل هي ثبضذ ، الصم است دس ّش ًيوسبل تحػيلي تَسظ اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب تْيِ ٍ  -17هبدُ 

 ضَد: ًگْذاسي   دس دفتش خَاثگبُ

اهَال تحَيل گشفتِ اي داًطجَ(، اعالػبت داًطجَيي)ضوبسُ داًطجَيي،سضتِ، همغغ ٍ دٍسُ(،  اعالػبت سجلي )هطخػبت ضٌبسٌبهِ

خَيطبًٍذاى داًطجَ دس ضْشّبي هجبٍس ٍ يب ضْش هحل داًطگبُ   ّبي تأييذ ضذُ )هطخػبت ٍ ًطبًي  ضذُ تَسظ ّش داًطجَ، ًطبًي

ًبم اػالم گشديذُ( ٍ ًطبًي ٍ ضوبسُ تلفي هٌضل ّش  وِ تَسظ ٍلي يب سشپشست لبًًَي داًطجَ ثِ غَست ثجت هحضشي دس ٌّگبم ثجت

 داًطجَ.

ضٌبسٌبهِ خَاثگبُ وِ هطتول ثش اعالػبت فٌي هشثَط ثِ سبختوبى، تؼذاد داًطجَيبى ثِ تفىيه دٍسُ، سضتِ ٍ سبل  -18ُ هبد

تحػيلي، اهَال، اهىبًبت سفبّي، آهبس ٍ هطخػبت پشسٌل ثخص خَاثگبُ هي ثبضذ، الصم است دس ّش ًيوسبل تحػيلي تَسظ اداسُ 

 ضَد. ًگْذاسي  اهَس خَاثگبُ ّب تْيِ ٍ دس دفتش خَاثگبُ

ّب هَظف است ضشح ٍظبيف پشسٌل ثخص خَاثگبُ ٍ تبثلَي ساٌّوبي سبختوبى سا ثشاي ّش خَاثگبُ تْيِ ٍ  : اداسُ اهَس خَاثگبُ 18-1

 دس هحل هٌبسجي جْت اعالع داًطجَيبى ًػت ًوبيذ.

ىبى پزيش ثَدُ ٍ اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب هلضم : ًػت ّشگًَِ اعالػيِ دس هحيظ خَاثگبُ ّب فمظ ثب هجَص اداسُ اهَسخَاثگبُ ّب اه18-2

 ثِ جوغ آٍسي وليِ اعالػيِ ّبي فبلذ هجَص هي ثبضذ.

ػشضِ ٍ فشٍش هَاد دخبًي دس فشٍضگبُ ّب ٍ ثَفِ ّبي هستمش دس اهبوي داًطجَيي هغلمبً هوٌَع هي ثبضذ ٍ الصم است دس  -19هبدُ 

 د .لشاسداد اجبسُ ايي هىبى ّب ثِ هوٌَػيت آى اضبسُ گشد

 ّب الصم است ثِ ًحَ همتضي ثِ اعالع داًطجَيبى سسبًذُ ضَد. ًبهِ اص عشيك هسئَالى اداسُ اهَس خَاثگبُ هفبد ايي آييي -21هبدُ 

 فصل سوم

 ضشايظ ٍاگزاسي خَاثگبُ ٍ ًحَُ اسىبى

 گيشد. خَاثگبُ داًطجَيي ثِ داًطجَيبى غيشثَهي دٍسُ سٍصاًِ دس حذ اهىبًبت ٍ همذٍسات تؼلك هي -21هبدُ 

ّب ٍ سٍستبّبي هجبٍس، دٍسُ ضجبًِ ٍ دس هَاسد خبظ  تجػشُ: دس غَست ٍجَد ظشفيت ، ٍاگزاسي خَاثگبُ ثِ داًطجَيبى سبوي دس ضْش



 ثبضذ. ثب ًظشوويتِ اسىبى ثالهبًغ هي

اثگبُ ّب ٍ اسايِ ثشي داًطجَيبى ٍاجذ ضشايظ اسىبى الصم است دس اثتذاي ّش ًيوسبل تحػيلي ثب هشاجؼِ ثِ اداسُ اهَس خَ -22هبدُ 

 اًتخبة ٍاحذ ّوبى ًيوسبل ًسجت ثِ دسيبفت هجَص سىًَت خَد الذام ًوبيٌذ.

 تجػشُ: داًطجَ هَظف است دس ثذٍ ٍسٍد ثشاي اسىبى دس خَاثگبُ تؼْذ هحضشي هشثَط ثِ غٌذٍق سفبُ داًطجَيبى سا اسايِ ًوبيذ.

سبصهبى ثْضيستي ٍ وويتِ اهذاد اهبم خويٌي )سُ(، فشصًذاى  داًطجَيبى ضبّذ ٍ ايثبسگش، داًطجَيبى تحت پَضص -23هبدُ 

ّبي هوتبص آصهَى سشاسشي، الوپيبدّبي ػلوي، فشٌّگي، ٌّشي، ٍسصضي، لشآًي ٍ هوتبصاى  دسآهذ، داسًذگبى ستجِ ّبي ون خبًَادُ

سٌل ثخص داًطگبُ ٍ ٍصاست ػلوي ٍ فشٌّگي دس سغح داًطگبُ، وطَس، آسيب يب جْبى، پشسٌل ثخص هأهَس ثِ تحػيل ٍ فشصًذاى پش

 ّب ػلَم پضضىي دٍلتي پزيشفتِ ضذُ ثبضٌذ ثِ تشتيت دس اٍلَيت ٍاگزاسي خَاثگبُ لشاس داسًذ . وِ دس داًطگبُ

 ًوبيٌذ، هجبص ثِ استفبدُ اص خَاثگبُ ًوي ثبضٌذ . داًطجَيبًي وِ ٍديؼِ ٍ ٍام هسىي دسيبفت هي -24هبدُ 

ّب اص  ّبي ًظبهي اػن اص استص، سپبُ، ًيشٍي اًتظبهي ٍ سبيش سبصهبى تمبلي، ثَسسيِ سبصهبى: داًطجَيبى هيْوبى، جبثجبيي، ا24-1ً

 تمبضبي آًْب دس وويتِ اسىبى عشح ٍ ثشسسي خَاّذ ضذ .  ثبضٌذ. دس غَست ٍجَد ظشفيت اٍلَيت استفبدُ اص خَاثگبُ ثشخَسداس ًوي

اخشاج اص داًطگبُ ّوچٌيي داًطجَيبًي وِ ثِ ّش دليل لغغ استجبط : ثِ داًطجَيبى پس اص فشاغت اص تحػيل ، اًػشاف يب 24-2

آهَصضي داسًذ )هشخػي تحػيلي، تؼليك اًضجبعي( هجَص استفبدُ ٍ اداهِ سىًَت دس خَاثگبُ دادُ ًخَاّذ ضذ ٍلي دس ضشايظ خبظ 

 تمبضبي داًطجَ دس وويتِ اسىبى ثشسسي ٍ تػوين گيشي خَاّذ ضذ.

تَاًٌذ حذاوثش ثِ هذت دٍ ّفتِ ثِ  التحػيلي ثب اخز هجَص وتجي اص اهَس داًطجَيي هي اًجبم اهَس فبسؽآهَختگبى ثشاي  : داًص24-3

 غَست هيْوبى اص خَاثگبُ استفبدُ ًوبيٌذ.

تؼَيض اتبلي وِ داًطجَ ثِ آى هؼشفي ضذُ است فمظ دس هَاسد ضشٍسي ثب اخز هجَص وتجي اص اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب هيسش  -25هبدُ 

 ثَد.خَاّذ 

اتبق يب خَاثگبُ داًطجَ دسهذت صهبى سىًَت دس خَاثگبُ ، ثٌب ثِ ضشٍست ٍ هػلحت ثِ تطخيع اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب  -26هبدُ 

 گشدد البهت ًوبيذ. ّبيي وِ ثشاي ٍي تؼييي هي هوىي است تغييش يبثذ ، داًطجَ هَظف است دس هىبى

ثبضذ ٍ داًطجَيبى سبوي دس اتبق اجبصُ ًذاسًذ ثب ٍسٍد افشاد  َس خَاثگبُ ّب هي: تؼييي تؼذاد ًفشات ّش اتبق ثِ ػْذُ اداسُ اه26-1

 اًذ هخبلفت ًوبيٌذ. جذيذي وِ هجَص سىًَت دس اتبق سا دسيبفت ًوَدُ

ًوبيٌذ دس غَست ػذم اًػشاف دس هَػذ همشس)حذاوثش دُ سٍص پس  داًطجَيبًي وِ هجَص سىًَت دس خَاثگبُ سا دسيبفت هي -27هبدُ 

 هٌذي اص خَاثگبُ ثشاثش همشسات غٌذٍق سفبُ ثشاي آًْب هحبسجِ خَاّذ ضذ. بص تشم تحػيلي ( ّضيٌِ وبهل ًيوسبل تحػيلي ثْشُاص آغ

سىًَت داًطجَيبى دس خَاثگبُ دس تؼغيالت تبثستبى، ثيي دٍ ًيوسبل ٍ ايبم ًَسٍص ثِ استثٌبء وبسٍسصاى ٍ دستيبساى هوٌَع  -28هبدُ 

 ثبضذ. هي

ّب هجَص البهت  الزوش ٍاحذ دسسي داسًذ الصم است ثب اسايِ هذاسن الصم، اص اداسُ اهَس خَاثگبُ بًي وِ دس ايبم فَق تجػشُ: داًطجَي



 ضَد سىًَت ًوبيٌذ. ّب تؼييي هي دسيبفت ًوَدُ ٍ دس خَاثگبُ ٍ اتبلي وِ ثشاي آى

ػيل حذاوثش ثِ تشتيت: وبسداًي ٍ وبسضٌبسي تَاًٌذ اص آغبص تح دس غَست ٍجَد اهىبًبت ، داًطجَيبى ٍاجذ ضشايظ هي -29هبدُ 

 14اي  ًيوسبل، دوتشاي حشفِ 5ًيوسبل، وبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ  8ًيوسبل، وبسضٌبسي پيَستِ ٍ دوتشاي تخػػي  4ًبپيَستِ 

 ًيوسبل اص خَاثگبُ داًطجَيي استفبدُ ًوبيٌذ.

 حذاوثش هذت سىًَت سا وبّص دّذ. : وويتِ اسىبى هي تَاًذ دس غَست ووجَد ظشفيت ٍ اهىبًبت صهبى1 -29

: افضايص دٍسُ اسىبى ثِ پيطٌْبد ضَساي آهَصضي داًطگبُ، ستبد ضبّذ ٍ ايثبسگش، هشوض هطبٍسُ ٍ ساٌّوبيي داًطجَيي ٍيژُ 2 -29

 ثبضذ. ثيوبساى ٍ دس هَاسد خبظ ثب تػَيت وويتِ اسىبى ٍ ثب سػبيت همشسات غٌذٍق سفبُ داًطجَيبى هيسش هي

چٌبًچِ داًطجَي سبوي خَاثگبُ دس هَػذ تؼييي ضذُ تَسظ اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ، خَاثگبُ سا تخليِ ًٌوبيذ اتبق ٍي ثب  -31هبدُ 

حضَس ًوبيٌذُ هؼشفي ضذُ اص عشف حشاست داًطگبُ ، سئيس يب سشپشست اداسُ خَاثگبُ ّب ٍ هسئَل ضيفت خَاثگبُ عي غَستجلسِ 

 ِ هشاجغ ريػالح جْت پيگيشي ّبي ثؼذي گضاسش هي ضَد.اي تخليِ ٍ هشاتت هَسد تخلف داًطجَ ث

 فصل چهارم

 همشسات ػوَهي

 داس سىًَت دس خَاثگبُ ثشاي داًطجَيبى خَاثگبّي ضشٍسي هي ثبضذ . ّوشاُ داضتي وبست ػىس -31هبدُ 

سبل ثِ ضشح ريل  هبِّ اٍل ٍ دٍم 6صهبى ٍسٍد ٍ خشٍج هجبص دس خَاثگبُ ّب ٍ ثستِ ضذى دسة ٍسٍدي خَاثگبُ دس  -32هبدُ 

تَاًذ صهبى تؼييي ضذُ سا وبّص  ثبضذ. الجتِ ثش حست ضشايظ الليوي، فشٌّگي، اجتوبػي ٍ هَلؼيت خَاثگبُ ّب، وويتِ اسىبى هي هي

 يب افضايص دّذ.
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خَاثگبُ ٍسٍد ٍ : داًطجَ هَظف است ٌّگبم ٍسٍد ٍ خشٍج خَاثگبُ ثش اسبس همشسات ٍ سيستن حضَس ٍ غيبة هَجَد دس آى  32-1

 خشٍج خَد سا ثجت ًوبيذ .

: ٍسٍد يب خشٍج دس سبػبت غيش هجبص هبًٌذ ػضيوت ٍ يب ثشگطت اص هسبفشت، اسدٍّب ٍ فؼبليتْبي آهَصضي ـ تحميمبتي، هَاسد 32-2

الهبًغ خَاّذ خبظ ٍ يب ضشايغي وِ خبسج اص اسادُ داًطجَ ثِ ٍجَد آهذُ ثبضذ ثب ثجت دس دفتش هخػَظ خَاثگبُ ٍ اسايِ هذاسن ث

 ثَد.

: الصم است سبػبت غيش هجبص ٍسٍد ٍ خشٍج داًطجَ ٌّگبم ٍسٍد ثِ خَاثگبُ يب خشٍج اص آى ، ثب روش ػلت ٍ همػذ دس دفتش 32-3

هخػَظ خَاثگبُ ثجت ضَد ٍ سشپشست ضيفت هَظف است دس پبيبى ّش ًَثت وبسي وليِ هَاسد سا ثِ اعالع سييس ) هسئَل ( اداسُ 

 بًذ.خَاثگبُ ّب ثشس

: دس غَست گضاسش سشپشست اهَس خَاثگبُ ّب ، هجٌي ثش ػذم سػبيت سبػبت تؼييي ضذُ ٍ غيجت غيش هَجِ اص خَاثگبُ ، وويتِ 32-4

گيشي  اسىبى ضوي اعالع ثِ خبًَادُ داًطجَ هغبثك همشسات ًسجت ثِ اداهِ سىًَت يب لغَ سىًَت داًطجَ دس خَاثگبُ تػوين

 خَاّذ ًوَد.

م حضَس غيش هَجِ داًطجَ دس اتبق خَاثگبُ ثِ هذت دٍ ّفتِ هتَالي دس ّش تشم ، هجَص سىًَت ٍي دس خَاثگبُ : دسغَست ػذ 32-5

هٌذي اص خَاثگبُ ثشاثش همشسات غٌذٍق سفبُ ثشاي  دس آى ًيوسبل تحػيلي لغَ خَاّذ ضذ ٍ ّضيٌِ وبهل ًيوسبل تحػيلي ثْشُ

 داًطجَ هحبسجِ خَاّذ ضذ.

ُ الصم است ثِ هٌظَس حفظ ًظن ٍ اهٌيت، دس پبيبى صهبى تؼييي ضذُ ٍسٍد ٍ خشٍج، ثِ توبم عجمبت ٍ : سشپشست ضيفت خَاثگب32-6

ّب سا دس دفتش هشثَعِ ثجت ٍ هَاسد غيجت سا پس اص  اتبلْب هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ثب سػبيت احتشام ضوي سؤيت داًطجَيبى حضَس ٍ غيبة آى

 ثِ همبهبت هبفَق گضاسش ًوبيذ. ثشسسي ٍ دس غَست لضٍم پيگيشي اص خبًَادُ داًطجَ ،

تَاًٌذ ثؼضي ضجْب فمظ دس هٌضل خَيطبًٍذاى سبوي دس ضْش هحل تحػيل ٍ يب ضْشّبي  داًطجَيبى سبوي دس خَاثگبُ هي -33هبدُ 

ٍ  ّب ثب داًطجَ دس فشم خَيطبًٍذاى ليذ ضذُ هجبٍس ثِ عَس هَلت البهت ًوبيٌذ. الصم است لجالً هطخػبت، آدسس، تلفي ٍ ًسجت آى

 ثِ تأييذ ٍلي لبًًَي داًطجَ سسيذُ ثبضذ.

 تجػشُ: اهضبي ٍلي يب سشپشست لبًًَي داًطجَ دس فشم خَيطبًٍذاى دس ثذٍ ٍسٍد ثِ خَاثگبُ ثبيذ ثجت هحضشي ضذُ ثبضذ.

: ثشگِ هشخػي داًطجَ اص خَاثگبُ پس اص تغجيك ثب فشم ًطبًي ٍ هطخػبت خَيطبًٍذاى تىويل ٍ دس غَست غحت، ضوي 33-1

 گشدد. ثجت دس دفتش هشثَعِ ثِ داًطجَ تحَيل ٍ هشاتت ثِ اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ٍ خبًَادُ داًطجَ اػالم هي

: هذت هسبفشت يب ػذم حضَس داًطجَ ثبيذ لجالً تؼييي ضذُ ثبضذ ٍ داًطجَ هَظف است پس اص اًمضبي هذت ٍ ثبصگطت اص 33-2

م ًوبيذ ٍ ثشگِ هشخػي سا وِ ثِ تأييذ ٍلي )هشاجؼِ ثِ هٌضل پذسي( يب هسبفشت، حضَس خَد سا ثِ سشپشست ضيفت خَاثگبُ اػال

خَيطبًٍذ )هشاجؼِ ثِ هٌضل خَيطبًٍذاى( سسيذُ ثِ سشپشست ضيفت خَاثگبُ تحَيل ًوبيذ. دس غيش ايٌػَست الصم است سشپشست 

 ضيفت هشاتت سا وتجبً ثِ اعالع سييس )هسئَل( اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ثشسبًذ.

تَاًذ اص عشيك توبس تلفٌي حضَس داًطجَ سا دس هٌضل خَيطبًٍذ استؼالم ٍ  شست خَاثگبُ يب هسئَل اهَس خَاثگبُ ّب هي: سشپ33-3



 دس غَست لضٍم پس اص ّوبٌّگي ثب هسئَالى ريشثظ ثب هشاجؼِ ثِ هحل ، حضَس داًطجَ سا ثشسسي ًوبيذ.

 ثب تَجِ ثِ ضأى داًطجَ ، سػبيت پَضص هٌبست  -34هبدُ 

 


