
  

  اطالعیه و فرمها و تعهد هاي مخصوص اداره خوابگاه

  
اند یزد باستحضار می رس ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و قبولی دانشجویان گرامی در دانشگاه

ز انشجویان متقاضی خوابگاه اعم از روزانه و شبانه غیربومی که مسافت محل سکونت آنان تا محل تحصیل بیشتر کلیه دا
 . دنام خوابگاه اقدام نماین کیلومتر باشد می بایست در مهلت تعیین شده با عنایت به دستورالعمل ذیل جهت ثبت100

  کیلومتر خوابگاه تعلق نمی گیرد) 100(ضمناً به دانشجویان بومی با مسافت زیر 

  دستورالعمل ثبت نام خوابگاه :

  با ورود به سیستم جامع گلستان نشانیhttp://golestan.yazd.ac.ir ت نام خوابگاه که شامل دو جهت ثب
 : باشد از مسیرهاي ذیل  اقدام نمایندمرحله می 

  
  "اطالعات خوابگاهی دانشجو "انتخاب پردازش  اطالعات و درخواست ها خوابگاه  دانشجوییرحله اول  : م -1

  ز مجرد یا متأهل در قسمتلیه دانشجویان اعم امیل کلیه اطالعات موجود در صفحه ، کتک
ثبت نهایی    کلیک ) در دانشگاه یزد (به دلیل عدم وجود خوابگاه متأهلی

 با کلیک 
مطالعه "درخواست خوابگاه   "انتخاب پردازش  اطالعات و درخواست ها خوابگاه  مرحله دوم : دانشجویی -2

   دقیق مقررات خوابگاه و کلیک تأیید نهایی
ثبت نهایی  قسمت گزینه می باشم در  انتخاب

  درخواست با کلیک
 

  متقاضی خوابگاه عالوه بر ثبت نام در سایت گلستان می بایست در سیستم دانشجویان روزانه توجه : کلیه
نسبت به ثبت کلیه                              http://bp.swf.ir پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی 

 اطالعات فردي و تحصیلی خود اقدام نمایند .
 تشکیل پرونده

 



 مقطع  دانشگاه صندوق رفاهالزامی است با ده از تسهیالت خوابگاه ادانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري جهت استف
  .تسویه حساب نهایی انجام داده باشند اعم از خوابگاه و وام دانشجویی قبلی خود

 : پرداخت هزینه اجاره بهاي خوابگاه 
 000/000/3(دانشجویان روزانه تقریباً  تعریف گردیده، اجاره بهاي خوابگاه براساس نوع خوابگاه و ظرفیت اتاق نرخ

ت با اطالع رسانی که بعداً کلیه دانشجویان الزامی اس،  می باشد)ریال  000/000/4ریال و دانشجویان شبانه تقریباً 
  ورت الکترونیکی واریزنمایند.در مهرماه به صمی گردد  انجام 

 اسکان در برخی از شب ها در منزل اقوام یا آشنایان  خروج از خوابگاه به دلیل دانشجویان دختري که خواستار
 فرم مربوطه را ثبت گرفته،پرینت از صفحه اول گلستان ی بایست فرم تعهد اولیاء مداخل شهر یزد می باشند 

 : ه دانشجو از مسیر ذیل الصاق نمایندمحضري نموده وسپس در پروند
 ارسال و تأیید مدارك پرونده دانشجو مدارك  دانشجو مشخصاتدانشجو

    
ضمناً دانشجویانیکه متأهل هستند کلیه .  به مسئول خوابگاه تحویل نمایندرا یاء اصل تعهد نامه اولدر نهایت 

  صفحات شناسنامه دانشجو و شناسنامه همسر را اسکن نموده و سپس از مسیر فوق در پرونده دانشجو الصاق نمایند.
  
  

  راهنماي ثبت نام خوابگاه دانشجویان روزانه در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

  الف :مرحله ثبت مشخصات فردي وتحصیلی 

با انتخاب منوي     http://bp.swf.irدانشجویان ورودي جدید می بایست با ورود به سایت  -1
  وارد سایت شوند.تشکیل پرونده 

  

  



  

  با وارد کردن کد ملی ، گزینه جستجو را کلیک کرده  -1
  

  

  ثبت شود.دقیق وکامل مشخصات فردي وتحصیلی دانشجو در این قسمت به صورت 

 نکته : 
  دماییرا انتخاب نایجاد تحصیال ت جدید چنانچه قبال در پورتال پرونده داشته باشید می بایست گزینه  
  ، می باشد  )روزانه(نوع دوره تحصیل براي دانشجویان روزانه 
  یید  از منتظر تا حتما تلفن همراه خود دانشجو جهت ارسال پیامک ثبت شود . وبعد ازذخیره اطالعات

  شندطرف دانشگاه  با
 . در انتخاب مقطع تحصیلی دقت الزم بعمل اید 
  ی م دانشجویان ارشدمی باشد. دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی براي

 خاب نمایند .انت دکتري می بایست دکتري تخصصی ناپیوستهو  کارشناسی ارشد ناپیوستهبایست 
 می باشد. 24آن  مرکز آموزشی حتما بایستی دانشگاه یزد ثبت شود کد  

 



.  

می ایان  نم "مشخصات شما با موفقیت ذخیره  گردید در انتظار تایید دانشگاه باشید"پس از ثبت اطالعات پیغام 
  شود.

  مراحل ثبت نام  خوابگاه
و سامانه پورتال  golestan.yazd.ac.irطبق اطالعیه هاي مندرج در سایت دانشگاه به صورت اینترنتی در سامانه گلستان

افرادي که موفق به  مراجعه به محل ثبت نام (سالن فجر)  ثبت نام نموده (تشکیل پرونده) bp.swf.irصندوق رفاه
ثبت نام اینترنتی نشده اند با راهنمایی کابران خوابگاه مراحل ثبت نام فوق را در سیستم انجام داده و سپس فرم تأییدیه 

مراجعه به مدیریت مرکزي خوابگاه ها (پردیس  دریافت کارت دانشجویی چند منظوره (کارت خوابگاه)  دریافت نموده 
  و استقرار در اتاق و خوابگاه مربوط  خوابگاه برادران و خواهران) 

ونده روز شروع ترم می باشد بعد از تاریخ مذکورهزینه ترم خوابگاه در پر15حذف یا جابه جایی خوابگاه به مدت تذکر:
  دانشجو درج می گردد.

  انواع کلی خوابگاه 

  کلیه خوابگاه هاي دانشگاه یزد خوابگاه مجردي است و دانشگاه یزد خوابگاه متأهلی و خودگردان ندارد 



  قیمت هاي خوابگاه

گاه ، دانشجویان موظف به پرداخت هزینه خوابگاه خود در شروع ترم می باشند ، اجاره بهاي خوابگاه بر اساس نوع خواب
ظرفیت اتاق ، بومی بودن و روزانه یا شبانه دانشجو طبق مصوبه صندوق رفاه متفاوت می باشد . در صورت عدم پرداخت به 

ریال و دانشجوي 3000000موقع شامل حال جریمه می گردد .که طبق سنوات قبل هزینه خوابگاه دانشجوي روزانه حدود 
   ریال است . 4000000شبانه (نوبت دوم) حدود 

  هاي مربوط به خوابگاه مجوز

دانشجویان دختري که در یزد اقوام یا آشنایی دارند و خواستار استقرار در برخی از شب ها در منزل آشنایان می باشند ملزم 
  به تکمیل فرم تعهد والدین می باشند

د تکمیل فرم مربوطه و تأیی دانشجویانیکه خواستار اشتغال به کار یا کالس متفرقه اي در شهر یزد می باشند ملز م به
  محضرخانه می باشند 

  خوابگاه پسران

  مسئول : جناب آقاي منگلی

  خوابگاه برادران2پردیس  –خیابان استاد آرام  –میدان نعل اسبی  -صفائیه –نشانی : یزد 

  03538200141و03531232270تلفن : 

  خوابگاه خواهران 

  مسئول : سرکار خانم دانشور

  خوابگاه خوهران 1پردیس –درب دانش  –میدان عالم  –صفائیه  -نشانی : یزد

 03531233401و  03531232947تلفن : 

  لوازم مورد نیاز خوابگاه

  وسایل موجود در خوابگاه شامل یخچال ، گاز، کمد ، تخت خواب می باشد 

لوازم خواب اعم از لحاف، تشک،  -ي روزهاي تعطیل وسایلی که دانشجو باید همراه خود داشته باشد اعم از لوازم آشپزي برا 
  بالش و...

  
  
  
  
  
  
  



  * مقررات عمومی خوابگاههاي دانشگاه یزد*
 

                            خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می شود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه می باید کارت سکونت خود را  -1
در صورت لزوم آن را به نگهبانی درب ورودي و یا مسئول خوابگاه (کارت دانشجویی با الصاق برچسب خوابگاه) و باشد  همراه داشته 

  ارائه نماید.
                  در ابتداي سال تحصیلی اتاق و اثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود و در آخر سال طبق تعرفه تحویل گرفته 	 -2

 وصول آنانتحویل گیرنده خواهد بود که از  دانشجویانو یا دانشجو خسارت اتاق و یا کسر لوازم آن به عهده  یتمسئولخواهد شد و 
  خواهد شد.

ده و ) حق استفادیگر به هردلیلانتقالی ، مهمان و  دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و یا قطع ارتباط با دانشگاه ( -3
و باید جهت تسویه به امور خوابگاهها مراجعه نماید.بدیهی است مبناي واگذاري خوابگاه ،درخواست ابگاه را ندارندادامه سکونت در خو

دانشجو (فرم هم اتاقی)و اختصاص اتاق و صدور کارت خوابگاه می باشد. بدیهی است دانشجویانی که از خوابگاه انصراف می دهند قبل 
  یند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهی یک ترم منظور می شود.از تحویل اتاق باید کتباً اعالم نما

هردانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد. در زمان سرقت،  -4
  به مسئول خوابگاه گزارش نماید. بصورت کتبی دانشجو بایستی مراتب را جهت پیگیري

  تغیر یا تعویض قفل و سایر وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است.هرگونه  -5
  دانشجو حق استفاده و نگهداري اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد. -6
  باشد. دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد. استفاده از پیک نیک و هیتر برقی در خوابگاه ممنوع می -7
  دانشجو حق تعویض و یا واگذاري اتاق مسکونی خود را به دیگري (حتی مقیم همان خوابگاه) ندارد مگر با اجازه کتبی اداره خوابگاهها.  -8
در صورتیکه در امور تأسیساتی اتاق هاي مسکونی خوابگاه ازقبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و غیره خللی پیش آید و در نتیجه  -9

ر و یا جابجائی داشته باشد، دانشجویان ساکن آن اتاق ها موظفند مراتب را به مسئول خوابگاه اطالع دهند تا از طریق نیاز به تعمی
واحدهاي مربوطه اقدام الزم بعمل آید و مسئولیت دخالت مستقیم در امور تأسیساتی اتاق ها که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی 

  باشد.اتاق ها می بشود به عهده دانشجویان ساکن آن
  دانشجو موظف است هنگام خارج شدن از اتاق وسایل برقی را کامالً خاموش نماید. -10
به منظور پیشگیري از هرگونه پیش آمد ناگوار سرپرست خوابگاه مجاز است با استفاده از کلیدهاي اضافی اتاق ها که در اختیار دارد  -11

  و دانشجویان موظفند در این رابطه همکاري الزم را بعمل آورند. در مواقع ضروري به اتاق وارد شود و سرکشی نماید
  دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکونی و اماکن عمومی خوابگاه می باشند. -12
  تأمین لوازم شخصی مانند پتو، تشک و بالش برعهده دانشجو می باشد. -13
خوابگاه ممنوع می باشدو با متخلفین بر اساس آئین نامه  دراسکان شبانه مهمان اعم از دانشجوي غیرخوابگاهی یا غیردانشجو  -14

  انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.
  دانشگاه می تواند غیبت دانشجوي ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع دهد. -15
بدیهی است اجاره خوابگاه بدون  گاه می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند.در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانش -16

سکونت ، تخلف محسوب و دانشجوي خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد. اخذ مجوز غیبت در خوابگاه جهت دانشجویان دختر 
  الزامی است.

  
  *دانشگاه یزدگزیده اي از مقررات اخالقی و فرهنگی خوابگاههاي *

  
  احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران الزامی است. -17



ظاهرشدن با سرو وضع و لباس نامناسب و نامتعارف ( تنگ، کوتاه، بدن نما، زیرپیراهن و...) که مغایر با شئون و آداب اسالمی باشد  -18
  عرض انظار عام باشد ممنوع است.در محیط و اماکن عمومی اطراف خوابگاه که در م

و خالف شئونات فرهنگی  لباس نامناسبدر موقع ورود و خروج از خوابگاه داشتن پوشش مناسب الزامی است. استفاده از پوشش  -19
  دانشگاه ممنوع است.

 دانشجویان و خوابگاه   محیط داخلی  از  فیلمبرداري  یا  عکس تهیه  خوابگاه  ت دانشجویی، در محیط  به منظور حفظ شئونا -20
  و تصویربرداري با تلفن همراه داراي فناوري عکس و فیلم ممنوع است.  استفاده از دوربین عکاسی

  دانشجویان موظفند لباس هاي زیر خود را به دور از انظار عمومی نگهداري و خشک نمایند. -21
مشروبات الکلی و مواد روان گردان، نوارهاي مبتذل، اسلحه سرد  .)(سیگار، قلیان و.. نگهداري و استفاده از ابزارآالت قمار،مواد افیونی -22

  و گرم و... به طور کلی ممنوع و با متخلفین بر اساس آئین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.
مد، بازرسی کدرصورت مشاهده مواد مشکوك، مسئول خوابگاه با هماهنگی نماینده حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازدید اتاق و  -23

  ساك و... در اتاق دانشجو اقدام نمایند.
اه خوابگ به استثناء کار دانشجویی در (از قبیل اجناس مجاز و غیر مجاز) فعالیت در شرکت هاي هرمی وهرگونه فعالیت اقتصادي -24

  باشد.می       ممنوع 
  باشد. می عشرکت در جلسات خارج از شئونات دانشگاهی در داخل و یاخارج از دانشگاه ممنو -25
ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل (ایجاد سروصدا و درگیري، بلند نمودن بیش از حد صداي 	 -26

  رادیو، تلویزیون و غیره...) ممنوع می باشد.
داره خوابگاه هاي دانشجویی ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوي ا -27

  دانشگاه تعیین و اعالم می شود.
و در محل هاي اعالم شده از سوي ولی  شب 4در صورت اعالم کتبی ولی دانشجو، اقامت دانشجویان در خارج از خوابگاه، صرفا براي  -28

  دانشجو بالمانع است.
عات ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش بامداد سکوت عمومی اعالم می شود و در این سا 6الی  22شب ها از ساعت -29

  خواهند بود.
  رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.	 -30

  
  

  *شرایط واگذاري و نحوه و مدت اسکان در خوابگاههاي دانشگاه یزدگزیده اي از *
  
  

خوابگاه الزامی است. چنانچه فرد یا افراد متخلف به تذکرات سرپرست  رعایت مواد مندرج در این آئین نامه براي کلیه ساکنین -31
خوابگاه توجه ننماید، سرپرست خوابگاه موظف است موارد خالف را جهت ارجاع به کمیته انضباطی به امور دانشجویی دانشگاه گزارش 

  .نماید
 شرح به تحصیل به شروع تاریخ از توانند می قاضیانمت تعدادظرفیت خوابگاهها و  و امکانات به توجه با شرایط واجد دانشجویان -32

  :شوند برخوردار دانشجویی خوابگاههاي از زیر
 نیمسال 5 حداکثر  ناپیوسته ارشد کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی و کاردانی دورههاي دانشجویان.  
 نیمسال 9 حداکثر تخصصی دکتراي و پیوسته کارشناسی هاي دوره دانشجویان.  

 کاهش هاي دانشجویی را خوابگاه از استفاده مدت حداکثر موجود امکانات کمبود صورت در میتواند دانشگاه دانشجویی معاون - 1 تبصره
  .دهد



 سکونت محل مجوزتخلیه صدور به نسبت میتواند دانشگاه  دانشجویی معاون مقرر، موعد در خوابگاه تخلیه عدم صورت در  -2 تبصره
  .نماید اقدام دانشجو
 مربوط واجاره بهاي واگذارکرده خوابگاه شرایط واجد دانشجویان به تابستان ایام آموزشی برنامه وجود صورت در میتواند دانشگاه  -3 تبصره

  .کند دریافت نقدي صورت به را
  نماید.خسارت مبلغ خسارت وارده از وي اعاده میایجاد  صورت در دانشجو، حساب تسویه هنگام در دانشگاه - 4تبصره

(حداکثر یک ماه از شروع کالسها)  تحصیلی ترم يدرابتدا نقدي بصورت ها خوابگاه بهاي اجاره پرداخت به ملزم دانشجویان کلیه  -33
 .باشندمی

 فضاي بر وجود مبنی دانشجویی محترم معاون تشخیص (به اسکان درصورت مشاغل و بورس ویا مهمان شبانه، دانشجویان بهاي اجاره – 
  .بود خواهد نقدي صرفاً پرداخت و باشند می شرایط همان داراي روزانه دانشجویان از بیشتر % 50 میزان به مازاد)
سنوات ( باشندمی خوابگاه از استفاده متقاضی تحصیل، مدت شدن طوالنی دلیل به که دانشجویان خوابگاه بهاء اجاره نرخ مبناي -34

 %150و دو ترم  %100معاون دانشجویی، یک ترم نیمسال اضافی  ، با تشخیصمازاد خوابگاهی ظرفیت صورت در ، گذشته اموزشی)
  خواهد بود.

 فراغتیا و دانشجویی ارتباط قطع تحصیلی، سال هر پایان از پس که میباشند متعهد دانشجویی خوابگاههاي از بهره مند دانشجویان -35
 ده به پرداخت موظف استنکاف زمان از اینصورت غیر در .نمایند تخلیه را دانشجویی دوران سکونت محل خوابگاه تحصیل، از

  بود و دانشگاه مسئولیتی در حفظ اموال دانشجو نخواهد داشت. خواهند یکجا طور به خوابگاه بهاي اجاره برابر
  
  
  
  
  
  

  ضوابط انتظامات خوابگاه 

داخل 30/20ساعت  ونیمه دوم سال قبل از 21دانشجوبایددرنیمه اول سال قبل از ساعت اعالن حضور در خوابگاه:-1
خوابگاه باشد ودر صورت مراجعه بعد از این ساعت به خوابگاه براي دانشجو تاخیر ثبت میشود  ودانشجو باید از طریق دستگاه 

صبح بدون هماهنگی حق خروج 6موجود در مدیریت هر خوابگاه حضور خود راثبت کرده وپس ازثبت حضور تاساعت 
  ازخوابگاه راندارند

دانشجویانی که قصد رفتن به شهرستان را دارند باارائه بلیط به انتظامات خوابگاه 30/20ن بعداز ساعت خروج شهرستا-2
وثبت خروج شهرستان اجازه خروج از خوابگاه رادارند درصورت نداشتن بلیط باید قبل از مراجعه به انتظامات به مدیریت 

نگ شود وبعد مدیریت به انتظامات اطالع دهدواجازه خروج خوابگاه خود مراجعه کنند که اگر نیاز بود باخانواده هماه
  صادرشود



(الزم بذکراست که تاریخ خروج دانشجو وتاریخ ورود دانشجو نسبت به مسافت شهرباید متناسب وهمخوانی داشته باشد 
خوابگاه  ورود به7خروج شهرستان ثبت کند ومجدد فردا صبح  روزبعد ساعت 22براي مثال دانشجو نمیتواند شب ساعت 

  ثبت کند)

دانشجویانی که از شهرستان می آیند میتوانند باارائه بلیط به انتظامات خوابگاه :30/20ورود ازشهرستان بعد از ساعت -3
وثبت ورود از شهرستان اجازه ورود به خوابگاه رادارند درصورت نداشتن بلیط قبل از مراجعه به انتظامات باید هماهنگیهاي 

  مدیریت خوابگاه انجام شودالزم باخانواده و

خانواده دانشجو میتواند باتکمیل کردن فرم مربوط به رفتن به منزل اقوام وذکر نام اقوام واعالم محدودیتها منزل اقوام:-4
  به دانشجواجازه رفتن به منزل اقوام رابدهند

یک یاچند شب رامنزل اقوام بمانند (الزم به ذکراست که دانشجو باثبت گزینه خروج به منزل اقوام روي دستگاه میتواند 
ازخوابگاه خارج یاوارد شوند حتما باید یکنفر از اقوامی که در فرم درج شده  همراه 30/20ولی اگر خواستند بعد از ساعت 

  دانشجوباشند ودانشجونمیتواند خودش  به تنهایی باآژانس از خوابگاه خارج یاباتاخیروارد شود)

ل دانشجو میتوانندباارائه کارت شناسایی بادانشجو مالقات کنند آقایان مثل پدر. فقط اقوام درجه اومالقات:-5
  برادر.دایی.عمو.همسر وبراي مالقات باخانمها محدودیتی نیست 

دانشجوتازمانی که همراه خانواده خود هستند(از جمله پدر یامادر یاخواهر یا برادریاهمسر) باارائه کارت تردد باخانواده:-6
  )24هماهنگی قبلی بامدیریت خوابگاه میتواند باتاخیر به خوابگاه مراجعه کنند(حداکثر تاساعت شناسایی با

دانشجوباید یک هفته زودتر باتکمیل کردن فرم (بررسی مشکالت درخواست ورود باتاخیر براي یک شب:-7
براي یک یادو شب باتاخیر به  دانشجو)وارائه آن به معاونت دانشجویی ودرصورت تائید آن وهماهنگی باخانواده میتواند

خوابگاه مراجعه کند (براي مثال رفتن به عروسی یادعوتی یامنزل دوست یاحضور درنمایشگاها  یاکارهاي پژوهشی وعلمی 
  وتحقیقی وغیره

دانشجو  باارائه سند رسمی محضري وذکر کامل توضیحات ونحوه تردد ازطرف اشتغال یاشرکت درکالس زبان:-8
  نت دانشجویی وحراست   جهت اشتغال یاشرکت در کالس زبان میتواندباتاخیربه خوابگاه مراجعه کندپدروتائید معاو

دانشجو جهت تردداز ورودیهاي دانشگاه فقط میتنواند از تاکسی یاآژانسهاي داراي آرم مشخص استفاده تردد باخودرو:-9
میباشد ودانشجویانی که ازخودشان خودرو دارند کنند وتردد با خودروهاي کرایه شخصی وهمکالسی پسروغیره.... مجاز ن

ضمن اعالم به واحد ترافیک انتظامات  دانشگاه میتوانند از پارکینگ جنب ورودي خوابگاه استفاده کنند  وبه هیچ وجه اجازه 
  توقف وپارك درمحوطه خوابگاه راندارند(حتی پرسنل خوابگاه)

ممنوع میباشدوراننده زن هم صرفا درمواقع ضروري باهماهنگی وتشخیص  ورود آژانس باراننده مرد به داخل محوطه خوابگاه
انتظامات خوابگاه امکان پذیر میباشد(مواردي مثل سنگین بودن وسایل ویابیمار بودن دانشجو) ضمن اینکه دانشجو باید 

  تردد خود راروي دستگاه موجود دراتاق انتظامات  ثبت نماید



بایددرطول هفته به جز ایام تعطیل به علت تردد پرسنل مرد (تاسیسات.خدمات دانشجو پوشش مناسب درخوابگاه:-10
باپوشش وحجاب کامل داخل  خوابگاه ومحوطه خوابگاه تردد نمایند 16صبح الی 6فنی .فضاي سبز .فروشگاه .وغیره)ازساعت 

شد دانشجوموظف است رعایت ضمنا بعد ازاین ساعت بنا به هردلیلی اگراز طریق بلندگو خوابگاه اعالم (حجاب اسالمی)
  حجاب  نماید 

درصورتی دانشجو شب داخل خوابگاه دچار بیماري شدضمن اطالع به مدیریت خوابگاه   به انتظامات گواهی پزشک:-11
خوابگاه مراجعه میکند وفرم مربوط به رفتن به مراکز درمانی که (شامل ساعت و ورود وساعت خروج ومهر مرکز درمانی ونام 

  لت بیماري)دریافت میکندهمراه وع

ضمنا دانشجوبیمار حتمابایدبه همراه یکی از دوستان خود ازخوابگاه خارج شود وفقط در صورت لزوم وتشخیص مدیریت 
میتواند دونفر از دوستان دانشجوبیمار راهمراهی کنن و  همراه بیمار ضمن اعالم شماره تلفن خود به مدیریت جهت پیگیري 

  بیمارهمچنین  بایددرصورت بستري شدن بیمار موضوع راسریعابه اطالع مدیریت خوابگاه برساند وکسب اطالعات ازوضعیت

دانشجویانی که قبل از ساعت مقرر خوابگاه وقت مراجعه به مطب پزشک رادارند واحتمال دارد باتاخیر به خوابگاه برسند 
ومهر پزشک میباشد دریافت کنند وهنگام میتوانند از منشی مطب گواهی حضور در مطب که شامل ساعت ورود وخروج 

  مراجعه به خوابگاه به انتظامات خوابگاه تحویل دهند

حتمابه مدیریت ویاانتظامات اطالع دهید تااینکه هماهنگیهاي 115اما درمورد بیماران اورژانسی ضمن تماس سریع باشماره  
  الزم مبنی بر ورود هرچه سریعتر آمبوالنس به خوابگاه انجام شود 

دانشجو متاهل با ارائه مدارك الزم (کپی شناسنامه دانشجووهمسر یاکپی سند ازدواج) به مدیریت دانشجویان متاهل:-12
خوابگاه وثبت نمودن نام دانشجو در لیست متاهلین  می تواند باهمسرخود مالقات ویاهمرا با همسر 

  ) به خوابگاه مراجعه کند 24باتاخیر(حداکثرتاساعت

صیغه موقت و........................... –باهماهنگی خانواده ها -شیرینی خورده–(مالقات وتردد در دانشگاه با مواردي همچون نامزد 
  ممنوع میباشد)

دانشجو اجازه دارددرصورت نیاز از هر رستوران یافست فوت که بخواهد سفارش غذابدهد  ویادرخواست کاال سفارشات:-13
ارسال ویا دریافت موبایل و لب تاپ جهت تعمیر ومواردي همچون دریافت نسخه یا دارویا انتقال وسیله  ویاخدماتی همچون

به باربري وترمینال و....... ........ میتوانددرهرساعت ازشبانه روز باهر پیک موتوري یاآژانس که داراي مجوز میباشد ارسال 
  ودریافت نماید

الزم به ذکر است که دانشجو میتواندضمن اطمینان حاصل ازمورد ارسالی ازلحاظ امنیتی وهماهنگی باانتظامات خوابگاه  
  (جلوي ورودي خوابگاه)باپوشش وحجاب کامل  جهت تحویل گرفتن  یاارسال سفارش خود مراجعه نماید

مانع است و خارج از محوطه خوابگاه ممنوع استفاده از دوچرخه شخصی درمحوطه خوابگاه بالاستفاده از دوچرخه:-14
  میباشد 



  

  لیاء دانشجوي دختر مقیم خوابگاهتعهدنامه او
  مبنی براطالع ورعایت آیین نامه حضور درخوابگاه ،ضوابط مالقات ومجوز خروج شبانه

  

  مشخصات ولی دانشجو :
دانشجو  ولی  ......................................صادره از.......................................................................... . به شماره شناسنامه................................................فرزند………..……………………………اینجانب

 مشغول به تحصیل است، دانشگاه یزد که در.......................................................................................به شماره دانشجویی..............................................................  رشته ....................................................................................
آیین نامه اداره خوابگاههاي دانشجویی مصوب  ............................................................................................. اینجانب و فرزندم قانونی می گردم  شرعی وبدینوسیله متعهد 

  رارعایت نماید. به مورد اجرا گذاشته وموارد ذیل صندوق رفاه دانشجویان دقیقاٌ مطالعه کرده ومفاد آنرا
فرزندم موظف است ساعت ورود وخروج مجاز دانشجویان به خوابگاه و اوقات مالقات را که برحسب فصول سال ازسوي اداره  -1

  خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه تعیین می گردد رعایت نماید.
  رأس ساعت مقررحضورخودرا درخوابگاه دردفترمدیریت خوابگاه ثبت نماید. -2
  به حضورفرزندم درخوابگاه هاي دیگر ،قبالٌ بامدیریت خوابگاه خود هماهنگی نماید.درصورت تمایل  -3
مسافرت به محل نیز  درصورت شرکت درمراسم ها،اردوهاي ورزشی وعلمی که توسط واحدهاي دانشگاه برگزارمی گرددو -4

  ماید.شبانه درخوابگاه تکمیل ومجوز کسب ن عدم حضورسکونت خانواده با ارائه بلیط قبالٌ فرم 
  دانشجوموظف است دراولین فرصت نسبت به مجاز کردن غیبت هاي خوداقدام نماید. -5
  به منظورمالقات با افرادخارج ازدانشگاه ،موظف به تکمیل فرم مالقات کننده ورعایت شئونات دانشگاه می باشد. -6
به غیرازآن را ندارد به شرح  شاوندانی که دخترم حق ایاب وذهاب ومراجعهیخو اسامی ومشخصات کامل مکانهاي بستگان و -7

شب 4ذیل است.ضمناٌ اینجانب و دخترم مطلع هستیم که پس ازتکمیل فرم خروج شبانه ازخوابگاه وکسب مجوز، حداکثر
  درماه امکان غیبت مجازشبانه رادارد.

  ثابت و همراه : دانشجو                   شماره تلفن نسبت وي با         نام و نام خانوادگی                -1

  نشانی کامل :
  

  ثابت و همراه : نسبت وي بادانشجو                     شماره تلفن     نام ونام خانوادگی                   -2

  نشانی کامل :
  

  ثابت و همراه : نسبت وي بادانشجو                      شماره تلفن      نام ونام خانوادگی                  -3

  نشانی کامل :

  موارد فوق وآنچه که درآیین نامه پیش بینی شده بادانشگاه است ودانشجو حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت . احراز

  .نام وامضاءولی دانشجو                                                   درحضورمدیریت خوابگاه تکمیل شد

 نام وامضاء متصدي خوابگاه                                                                                                               



  

  

  تعهدنامه، اقرار و رضایت نامه( مخصوص متقاضیان کالس زبان یا کار)

  

  مشخصات دانشجو
    

  پدر:نام   نام خانوادگی:  نام :  شماره ملی :
  شماره تلفن:  محل صدور شناسنامه:  شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:

  کدپستی:                                                                                                            نشانی:
  مشخصات ولی/همسر دانشجو

    
  نام پدر:  نام خانوادگی:  نام :  شماره ملی :
  شماره تلفن:  محل صدور شناسنامه:  شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:

  کدپستی:                                                                                                          نشانی:
  :شرایط و متون حقوقی

  
  

دانشجو                            بدینوسیله در کمال صحت عقلی و روانی اینجانب                        و ولی دانشجو/همسر 
اعالم می نماییم که نسبت به اشتغال دانشجوي نامبرده در خارج از دانشگاه تا ساعت........      اطالع و رضایت کامل داشته 

به خوابگاه را به دانشجوي نامبرده بدهد  و از حراست دانشگاه یزد درخواست می نمایم که اجازه رفت و آمد در ساعت مذکور
و همچنین اینجانبان توامان در صورتی که هرگونه خسارت، صدمه و یا آسیبی در ساعات مذکور براي دانشجو پیش آید 

  اي را علیه دانشگاه یزد و کلیه مسئوالن آن از خود ساقط می نماییم.حق هرگونه شکایت یا مطالبه

  

  نام و امضاء متعهد

 

 


