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شتی  لرستان" ردمانی "دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 )برادران(دانشگاه علوم پزشکی لرستان فرم سکونت در خوابگاه های دانشجویی

 
: در صورتیکه به هر یک از سئواالت زیر به طور کامل و دقیق جواب داده نشود یاا باا متماب ماپاس  اساه داده ااود یاا ما ار          تذکر مهم

 .قص باا  به درخواسب اما ترتیب اثر داده نمی اودخواسته ا ه نا
 :مشخصات فردی

                                                مذهب :                                        نام:                  نام خانوادگی:                                    سال تول :               محل تول :        

 محل ص ور اناسنامه:                           محل اخذ دیپلس:                            قومیب:                    ک  ملی:

 ب: مشخصات تحصیلی:

 د واح  های گذران ه:تع ا ه:                   اماره دانشجویی:                        راته نحصیلی:                         دانشک
 دانشجوی ترم:

 آیا قبالً در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سکونت داشته اید؟ چند ترم؟

 اسامی خوابگاه ها ذکر اود:

 :نحوه ورود به دانشگاه

                          میامان                         جابجایی               انتقال                   قپول ا ه دانشگاه ملوم  زاکی لرستان 

 وضیعت اشتغال

 خیر                                        آیا از طریق سازمان یا ناادی بورسیه یا مامور به تحصیل هستی ؟ بلی  -1

 (               فصلی      نیمه وقب                         در صورت ااتغال به کار )تمام وقب     -2

 ادرس محل ،نوع ااتغال و میزان درآم  ماهانه خود را به تفکیک بنویس .

 وضعیت تاهل:

  متاهلمجرد                 

 آدرس دقیق محل سکونت دائمی خانواده:

 خیابان:                  کوچه:                        استان:                              اار :                          روستا:                               

 :کیلومتر تا خرم آباد فاصله با                           تلفن:                                ت :                        ک   ستی:

 :ان در خرم آبادکی . حتی االمبنویسرا آدرس و تلفن افرادی که در مواقع ضروری با آناا می توان تماس گرفب 

 مشخصات اعضای خانواده دانشجو)وضعیت اقتصادی(
 آدرس  وشماره تلفن محل کار درآمد ماهیانه شغل تحصیالت سن نام نام خانوادگی 

       پدر

       مادر

 

 

 برادران

      

      

      

      

      

 

 

 خواهران
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 جزء کدام یک از سهمیه های ذیل می باشید؟

 

 آزادگان             مفقودین             مناطق    ازان               رزمن گان         جانپ             اخانواده اا 

 

 از سازمانهای ذیل هستید؟ک تحت پوشش کدامی

 امام خمینی بازیستی                      کمیته ام اد

 :تعهد نامه

قیاق  اساه داده ودر ما ت اقاماب در     ا  می اوم که کلیه سوالت این درخواساب را صاادقانه ود  ع.............مت..............................اینجانب................

خوابگاه به منوان یک دانشجوی خوابگاه رمایب ضاوابط ومقاررات اارمی واختقای را      خوابگاه دانشجویان با توجه به  اعائر استمی در محیط

اساس مقررات ااورای  ر تعا ات خود کوتاهی کنس دانشگاه مجاز خواه  بود تصمیمات الزم را ب وجاه همب خود قرار دهس وچنانچه نسپب به

 ان خوابگاه ودیگر ضوابط دانشگاه در مورد اینجانب اممال نمایی .کین نامه اسانضپاطی وآی

 

 

 اداره امور خوابگاهها ارشناسکمهر وامضای                                              امضاء دانشجوی متقاضی                            

 
 
 

 و مقررات خوابگاه برادران دانشجو نامه انضباطی آیین

 مق مه:
مناوان خاناه دوم دانشاجو     اون  و خوابگاه دانشجویی باه  دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه ملمی، فرهنگی و اجتمامی کشور محسوب می

افازایش کیفیاب تحصایلی     ای در ارتقاء نشاط معنوی ، حفظ آرامش روحی و جسمی ، توسعه فکر و ان یشه ، امتتی اخصایب و  اهمیب ویژه

منظور تسایل و باپود کیفیب زن گی در خوابگاه های دانشجویی، ت وین مقررات و ضوابط راهگشا و افاف با ه ف رمایب  دانشجویان دارد . به

 وری اسب. ذیری و خودباوری ، تأمین امنیب و قانونمن  نمودن سکونب دانشجویان امری ضر حقوق فردی و جمعی ، تقویب روحیه مسئولیب

 تعاریف

دانشاگاه و دانشاک ه هاای ملاوم  زااکی و       -در این آیین نامه به جای ذکر کامل مناوین وزارت با ااب ، درمان و آموزش  زااکی  -1ماده 

 دانشگاه قی  ا ه اسب. -خ مات با ااتی، درمانی به اختصار وزارت

سازمانی  س از رییس دانشگاه در ساامان هی و نظاارت بار انجاام اماور       معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ما ه دار باالترین سطح -2ماده 

 دانشجویی و فرهنگی دانشجویان می باا  .

ای از فضای دانشگاه اطتق می اود که به منظور اسکان دانشاجویان واجا  اارایط باا ها ف تاأمین        خوابگاه دانشجویی: به مح وده -3ماده 

 ی و جسمی و امور فوق برنامه درنظر گرفته ا ه اسب .نیازهای فرهنگی ، رفاهی ، با ااب روان

 ای متشکل از معاون دانشجویی ، فرهنگی ، م یر دانشجویی و رییس اداره امورخوابگاه ها اسب. کمیته اسکان : کمیته -4ماده 

 این منوان نامپرده ا ه اسب.  سر رسب ایفب خوابگاه: ناظس، ناظمه و متص ی خوابگاه تحب -5ماده 

اورای انضپاطی دانشجویان: اورایی اسب که بررسی و  یگیری تخلفات دانشجویی را به ما ه دارد. ایان ااورا از دو بخاش ااورای      -6ماده 

ب وی و تج ی  نظر تشکیل ا ه اسب، رییس اورای ب وی معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه و رییس اورای تج ی  نظر ریاساب دانشاگاه   

   اسب.

یا ساال تحصایلی مطاابق      ثاثیه درب و ورود دانشجو به خوابگاه طپق صورتجلسه تحویل داده می اود و در  ایان هر نیمسالاتاق و ا -13ماده 

صورتجلسه تحویل گرفته می اود. مسئولیب خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به ما ه اخص یا ااخاص تحویال گیرنا ه خواها     

 بود.
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ها محاسپه و  س از تأیی  معااون   به اموال تحویلی در  ایان هر نیمسال یا سال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه: خسارت ایجاد ا ه 1تپصره 

بای  در خوابگاه هاای دانشاجویی هزیناه گاردد.      دانشجویی ، فرهنگی به حسابی که م یریب مالی دانشگاه تعیین نموده واریز و وجوه دریافتی 

 صورت  رداخب خسارت ایجاد ا ه نسپب به تم ی  کارت سکونب دانشجو اق ام خواه  نمود. ها فقط در اداره امور خوابگاه

 : تأمین وسایل اخصی اامل  تو، ملحفه، بالش بر ما ه دانشجو می باا .2تپصره 

ه هاا تایاه و در دفتار    اناسنامه اتاق که مشتمل برموارد ذیل می باا  ، الزم اسب در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگا -11ماده 

ای دانشجو(، اطتمات دانشجویی)اماره دانشجویی،راته، مقطاع و دوره(، اماوال    اود:اطتمات سجلی )مشخصات اناسنامه نگا اری   خوابگاه

حال  خویشاون ان دانشاجو در ااارهای مجااور و یاا ااار م       های تأیی  ا ه )مشخصات و نشانی  تحویل گرفته ا ه توسط هر دانشجو، نشانی

نام امتم گردی ه( و نشانی و اماره تلفن منازل هار    دانشگاه که توسط ولی یا سر رسب قانونی دانشجو به صورت ثپب محضری در هنگام ثپب

 دانشجو.

ه جماع  : نصب هرگونه اطتمیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امکان  ذیر بوده و اداره امور خوابگاه هاا ملازم با   11-2

   آوری کلیه اطتمیه های فاق  مجوز می باا . 

 گیرد. خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در ح  امکانات و مق ورات تعلق می -21ماده 

رد خااص باا   هاا و روساتاهای مجااور، دوره ااپانه و در ماوا      تپصره: در صورت وجود ظرفیب ، واگذاری خوابگاه به دانشجویان سااکن در ااار  

 باا . نظرکمیته اسکان بتمانع می

دانشجویان واج  ارایط اسکان الزم اسب در ابت ای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به اداره امور خوابگاه هاا و ارایاه بارن انتخااب      -22ماده 

 واح  همان نیمسال نسپب به دریافب مجوز سکونب خود اق ام نماین .

  و ورود برای اسکان در خوابگاه تعا  محضری مربوط به صن وق رفاه دانشجویان را ارایه نمای .تپصره: دانشجو موظف اسب در ب

هاا از اولویاب    های نظامی امس از ارتش، سپاه، نیاروی انتظاامی و ساایر ساازمان     : دانشجویان میامان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان24-1

 تقاضای آناا در کمیته اسکان طرح و بررسی خواه  ا  .  ورت وجود ظرفیبباان . در ص استفاده از خوابگاه برخوردار نمی

: به دانشجویان  س از فراغب از تحصیل ، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع ارتپاط آموزاای دارنا    24-2

اه داده نخواه  اا  ولای در اارایط خااص تقاضاای دانشاجو در       )مرخصی تحصیلی، تعلیق انضپاطی( مجوز استفاده و ادامه سکونب در خوابگ

 کمیته اسکان بررسی و تصمیس گیری خواه  ا .

نماین  در صورت م م انصراف در موم  مقرر)ح اکثر ده روز  س از آغاز ترم  دانشجویانی که مجوز سکونب در خوابگاه را دریافب می -21ماده 

 من ی از خوابگاه برابر مقررات صن وق رفاه برای آناا محاسپه خواه  ا . هتحصیلی ( هزینه کامل نیمسال تحصیلی بار

 باا . سکونب دانشجویان در خوابگاه در تعطیتت تابستان، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع می -21ماده 

ها مجوز اقامب دریافب نموده و  الذکر واح  درسی دارن  الزم اسب با ارایه م ار  الزم، از اداره امور خوابگاه تپصره: دانشجویانی که در ایام فوق 

 اود سکونب نماین . ها تعیین می در خوابگاه و اتاقی که برای آن

ی موازین استمی ، مرف و هنجارهای اجتمامی برای تماامی دانشاجویان   با توجه به اأن دانشجو ، رمایب  واش مناسب و بر مپنا -34ماده 

قوانین و مقررات جااری کشاور و بخشانامه هاا و       بای  در مح وده نمای   الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می

 آئین نامه های مصوب باا  .

امتعارف )تنگ، کوتاه، زیر یراهن و ...( که مغایر با آداب استمی، ائونات دانشجویی و مارف جامعاه   نامناسب و ن  ظاهر ا ن با لپاس«: تپصره»

ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد ب  حجاب و باا  وااش نامناساب جلاوگیری باه ممال        باا  به طورکلی در فضاهای ممومی خوابگاه می

 خواه  آم .

 اموال ممومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع اسب.هرگونه جابجایی یا انتقال  -35ماده 

هاا   تپصره : هرگونه تغییریا تعویض قفل در اتاق ، تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واح  مربوطه با ون اخاذ مجاوز از اداره اماور خوابگااه     

 یاسر رسب خوابگاه ممنوع اسب .

وتر توسط دانشجو در اتاق با رمایب ارایط تعیین ا ه و کساب مجاوز از طارف اداره    ، وی ئو و... و کامپیVCDاستفاده از وسایلی نظیر  -36ماده 

 باا .  ذیر می امور خوابگاه ها امکان

های ااورای فرهنگای آن    ها با توجه به ارایط و امکانات هر دانشگاه و بر اساس سیاسب تپصره : نحوه استفاده از امکانات اینترنب در خوابگاه

دد . هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاسب ها به ما ه معاونب دانشجویی ، فرهنگای و واحا  هاای تابعاه آن     دانشگاه تعیین می گر

 می باا .  
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اود ) از قپیل ایجاد سر و ص ا، درگیری، بلن  نماودن بایش از حا       ایجاد هرگونه مزاحمب که سپب سلب آسایش ساکنان خوابگاه -31ماده 

 باا .   واختن موسیقی و ...( ممنوع میص ای رادیو ، تلویزیون ون

باان  ، بای   رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به ملب وضعیب خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور می -31ماده 

 طوری باا  که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

در محیط خوابگاه تایه مکس یا فیلمپارداری از محایط داخلای خوابگااه دانشاجویان و      به منظور حفظ امنیب ائونات دانشجویی ،  -33ماده 

 ها ممنوع اسب.    استفاده از دوربین مکاسی و تصویربرداری یا تلفن همراه دارای فناوری مکس و فیلس ب ون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه

ربین و ... درخوابگاه های دانشجویی متوه بر  یگارد قاانونی برابار مقاررات ااورای      تپصره : با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دو

 انضپاطی دانشجویان رفتار خواه  ا .  

اسراف و زیاده روی در مصرف آب ، برق و گاز ااکال ارمی دارد همچنین هر نوع استفاده از وساایلی نظیار: کتاری برقای، ساماور       -44ماده 

ان ازن ، طپه یا گارم نماودن غاذا در داخال      های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اضافه کردن المپ برقی،  لو ز، فریزر، هیتر،

آوری لوازم مربوطه ، هزینه برق مصرفی اضاافی وکلیاه خساارات احتماالی وارده مترتاب بار آن        اتاق به طور کلی ممنوع بوده و متوه بر جمع

 ... به ما ه دانشجو یا دانشجویان استفاده کنن ه خواه  بود.   سوزی، تخریب موکب و همچون: آتش

: دانشجویان موظفن  هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سارمایش اتااق خاود را خااموش     1تپصره 

 نماین .

یل موجود درآن)خصوصا یخچال( به ما ه دانشاجویان سااکن   : رمایب با ااب محیط و نظافب اتاق یا واح  اسکان دانشجویی و وسا 2تپصره

 ان اتاق یا واح  خواه  بود و نحوه نظارت بر آن به ما ه اداره امور خوابگاه ها می باا .

دانشجویان اجازه دخالب در امور تأسیساتی را ن ارد و در صورت بروز مشکل به منظور  یشاگیری از خساارت احتماالی الزم اساب      -41ماده 

ها یا دخالب مستقیس در امور تأسیساتی کاه   امتم نمای . مسئولیب م م امتم نیازمن ی  اتب را به صورت کتپی و افاهی به  مسئول خوابگاهمر

 باا .   موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی اود به ما ه ساکنان اتاق می

اخصی داخل اتاق دانشاجو نا ارد و دانشاجو مسائول حفاظ اماوال        گونه مسئولیتی در قپال وسایل و لوازم سر رستی خوابگاه هیچ -42ماده 

 باا . اخصی خود می

 نمای  تا برابر ضوابط به موضوع رسی گی اود. تپصره: در صورت بروز سرقب، دانشجو بای  مراتب را به سر رسب ایفب خوابگاه کتپا ً گزارش 

 دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع اسب. استعمال دخانیات و نگا اری وسایل مرتپط با استعمال  -43ماده 

های غیرمجاز،  اسلحه سارد و گارم،   CDنگا اری ،توزیع،خری  و فروش و استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قپیل لوازم قمار، نوارها و  -44ماده 

ناماه و   گردان، به طور کلی ممنوع اسب و با متخلفین بر اساس آیین انتوزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و موادو داروهای رو

 های صادره از سوی اورای انضپاطی دانشجویان رفتار خواه  ا . دستورالعمل

 استفاده از ابزار آالت موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باا  . -45ماده 

ق و با حضور نماین ه معرفی ا ه از طرف حراسب دانشگاه ، در صاورت لازوم   رییس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافو -46ماده 

و گزارش موارد مشکو  مجازن  نسپب به بازدی  اتاق و بازرسی کم  ، سا  ، کیف ، چم ان و لوازم موجود اخصای در اتااق دانشاجو اقا ام     

 نماین .

یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظای یاا فیزیکای باا وی نمای       ، هیچ نامه و مقررات رفتار نمای  چنانکه دانشجویی برختف آیین -41ماده 

 باان  و بای  موضوع را جاب رسی گی به مسئوالن مربوطه گزارش نماین .

تپصره : هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به اورای انضپاطی دانشجویان منجر باه محرومیاب مقصار یاا مقصارین دانشاجو از       

 ه  ا .خوا  خوابگاه

توان  لغو گردد،  مجوز اقامب دانشجو در خوابگاه در صورت محرز ا ن م م صتحیب وی برای ادامه سکونب، در هر مقطع زمانی می -41ماده 

 تشخیص م م صتحیب بر ما ه کمیته اسکان و اورای انضپاطی دانشگاه اسب.

بوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکب دانشجویان در امور صنفی خود نامه و مقررات مر اورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین -43ماده 

 نمای . رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیب می و کمک به باپود خ مب

 باان . بگاه نمیتپصره: اوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیتاای فرهنگی ، ملمی و سیاسی در محیط خوا

 باا . ورود و اقامب افراد غیردانشجو تحب منوان میامان ، معلس یا ااگرد خصوصی و ... در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می -54ماده 
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ه صاورت  : اقامب دانشجوی غیر ساکن در خوابگاه فقط با رضایب هس اتاقی های میزبان و دریافب مجوز کتپی از اداره امور خوابگاه هاا با  54-1

 مح ود مجاز اسب.

ما ت بساتگان درجاه یاک       : در صورت وجود ضرورت و امکانات معاونب دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه در ارتپااط باا حضاور کوتااه    54-2

ی  به تأییا   کنن گان درابت ای ورود به خوابگاه حتماً با گیری خواه  نمود. )فرم مربوط به متقات دانشجو در خوابگاه به صورت میامان تصمیس

 اولیای دانشجو رسی ه و در دفتر خوابگاه نگا اری اود.(

 منظور تعیین ا ه و در سامات امتم ا ه قابل انجام خواه  بود . : متقات در اتاق ممومی و یا محلی که به همین51-4

 گردد. ین و امتم میسامب سکوت ممومی در خوابگاه به تناسب فصول و ارایط، توسط اداره خوابگاه ها تعی -52ماده 

بااان  و   ناماه مای   کلیه ساکنین خوابگاه ها امس از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رمایب منا رجات ایان آیاین    -53ماده 

 چنانچه فرد یا افرادی ختف آن اق امی نماین  موارد ختف در مراجع ذیصتح قانونی دانشگاه قابل  یگرد خواه  بود.

 
       

 تعهد دانشجو
به اماره دانشاجویی....................................... ماوارد فاوق را    اینجانب .........................................فرزن  .........................دانشجوی راته ................................

رد امتم ا ه را به صورت دقیق و کامل رمایب نمایس.در غیر اینصورت اداره امور خوابگاه ها مای  دقیقاً مطالعه نموده و متعا  میگردم کلیه موا

 توان  اقامب اینجانب را از خوابگاه لغو نمای .

 

 امضاء دانشجو

 تاریخ

 

 تعهد ولی / قیم دانشجو

...........بااااااه اااااااماره اناساااااانامه.......................ولی   قاااااایس آقای خااااااانس   اینجانااااااب ................................................فرزن ...................

 .....................................................................دانشجوی راته.................................به اماره دانشجویی..............

می دهس در صورت نیاز به بستری، امزام، جراحی و ارائاه هرگوناه اقا ام تشخیصای و درماانی در       الف: به دانشگاه ملوم  زاکی لرستان وکالب

ت خصوص فرزن م با صتح ی  کادر  زاکی اق ام نموده و رضایب نامه های موجود را امضاء نمای . دانشگاه دارای اختیارات فوق بوده و اقا اما 

 باا . آن دانشگاه به نیابب از اینجانب صحیح و نافذ می

 ب: در صورت دااتن بیماری خاص که نیاز به مراقپب های ویژه  و اورژانس دارد توضیح دهی .

 

 امضاء ولی دانشجو


