
  بنام خدا

  نامه اسكان ميهمان در خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه كاشانآئين

رفاه افزايش بهداشت رواني دانشجويان و آشنايي خانواده دانشجو با محيط زندگي فرزند خود؛ و در راستاي به منظور 

صوص اسكان موقت حال بيشتر دانشجويان و لزوم مساعدت با ميهمانان دانشجويان ساكن خوابگاه موارد ذيل درخ

  :دانشجويان غيرخوابگاهي و يا ميهمانان ساكنين خوابگاه مصوب گرديد

 بر اساس ذيلباتوجه به درخواستهاي مكرر دانشجويان و بمنظور رفاه حال دانشجويان و خانواده هاي آنها،افراد  -1

ميزان هزينه براي .شجويي استفاده نمايندبه عنوان ميهمان از خوابگاههاي دان و پرداخت هزينه مي توانندضوابط تعيين شده 

  .گرددمي  و ابالغ  دانشجويي تعيينتو تاييد معاونهر گروه بطور ساالنه توسط مديريت دانشجويي 

 مربوط به تأييد نامه مي بايست  اين دانشجويان .دارندرا نامه تحصيلي خود دانشجوياني كه قصد دفاع از پايان 1-1

دريافت و تكميل نموده و آن را براي صدور مجوز به مديريت   آموزشي، معاونتسايت از طريق رااستاد راهنما 

   هفته مي باشد2مدت اقامت براي اين افراد  حداكثر  .دندانشجويي ارائه نماي

آموختگاني كه براي انجام اموري همچون تسويه حساب، دريافت مدرك و ساير موارد آموزشي مراجعه دانش 1-2

اين دانشجويان الزم است درخواست كتبي خود را به ،ه موقت از خوابگاه دارند و تمايل به استفادنموده 

معرفي ايشان به خوابگاه پس از انجام امور مربوطه توسط امور خوابگاهها  .مديريت دانشجويي ارائه نمايند

  شب مي باشد2 مدت اقامت براي اين دانشجويان .گيردصورت مي

بگاههاي براي خوا)  خواهريامادر (براي خوابگاههاي برادران و ) درراب ياپدر (بستگان درجه يك دانشجو   1-3

نين اعضاي اتاق همچموافقت امور خوابگاه ها و پس از درخواست كتبي دانشجو و  اين افراد ميتوانند ؛ خواهران 

  شب مي باشد2مدت اقامت براي اين افراد  حداكثر .در اتاق دانشجو اسكان يابند

و  پس از شناسايي، بادرخواست كتبي از مديريت دانشجويي  اين دانشجويان؛انشگاه ها دانشجويان ساير د  1-4

مدت  حداكثر  . ميتوانند از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايندموافقت ايشان و همچنين رضايت ساكنين اتاق

 . شب مي باشد2اقامت براي اين افراد 

)  در خوابگاه برادران و خانم ها در خوابگاه خواهراناقايان( اسكان همسران دانشجويان ؛همسران دانشجويان 1-5

 ايشانننده ازدواج كدانشجو به مديريت دانشجويي و ارائه مدارك معتبر كه گواهي  كتبي پس از درخواست 

 . شب مي باشد2مدت اقامت براي اين افراد  حداكثر . باشد امكان پذير است



 .شدخواهند  داده  اسكان  دانشجويي مديريت و مجوزميهمانان با شرايط خاص به تشخيص 1-6

 امكان پذير  مديريت دانشجويي با مجوز اسكان اين دانشجويان  ؛دانشجويان غير خوابگاهي دانشگاه كاشان 1-7

 .خواهد بود

دانشجويان دانشگاه كاشان كه قصد اقامت چند ساعته در طول روز در خوابگاه را داشته باشند مي توانندبا  1-8

 و چنانچه يك  خوابگاه و ارائه كارت شناسايي معتبر وارد محوطه خوابگاه شوندن  و نگهباهماهنگي متصدي

دانشجو بيش از سه بار در هر ماه از خوابگاه استفاده نمايند مي بايست از مديريت دانشجويي مجوز الزم را 

  . دكسب نماي

 

: شامل(يابند افراد غيرخوابگاهي كه به نوعي طبق بندهاي فوق در خوابگاه اقامت مياطالعات مربوط به كليه - 2

  .در دفتر نگهباني خوابگاه بطور دقيق ثبت خواهد شد) مشخصات فردي ميهمان و ميزبان، زمان ورود و خروج

ه و متصديان خوابگاههاي  درب ورودي خوابگاننامه با هماهنگي كامل بين نگهبانا در اين آيينذكرشده تمامي موارد -3

  .دانشجويي انجام خواهد پذيرفت

نامه بصورت ماهيانه توسط متصديان خوابگاهها به امور خوابگاهها و توسط نگهبان  گزارش اسكان مشمولين اين آيين-4

  .ددگر كليه گزارشات به مديريت دانشجويي ارسال مي،بندي خوابگاه به مديريت حراست ارائه مي گردد و براي جمع

-نامه درج نشده تصميم و استثناء در خصوص اسكان ميهمان موقت در خوابگاهها كه در اين آيين در شرايط خاص-5

  .گيري بر عهده مديريت دانشجويي خواهد بود

 . تعداد نفرات ميهمان براي موارد فوق حداكثر دو نفر مي باشد-6

خالقي مي باشند، نمي توانند بعنوان ميهمان در خوابگاه ها اسكان  دانشجوياني كه داراي سابقه و يا پرونده انضباطي و ا-7

  .يابند

من معرفي به مراجع قانوني ضچنانچه دانشجويي بدون مجوز و طي نمودن مراحل قانوني در خوابگاه حضور يابد، -8

  . برابري هزينه خوابگاه خواهد شد10مشمول جريمه 

ه در اين آيين نامه قصد اقامت در خوابگاه را داشته باشد هزينه اسكان  چنانچه دانشجويي بيش از زمان پيش بيني شد-9

  . برابر خواهد شد2براي ايشان 



 و دانشجوياني كه در ساعات غير اداري مراجعه نمايند چنانچه داراي شرايط الزم باشند با هماهنگي متصدي - 10

وارد خوابگاه شده و روز بعد نسبت به كسب مجوز  بربا ارائه كارت شناسايي معت و  مي توانند به صورت موقت انتظامات 

  .اقدام نمايند

نظير ايام امتحانات ( از خوابگاهها در صورت نبودن محدوديت ) چند ساعت( موقت استفادهدانشجويان متقاضي- 11

ه استفاده امكانات خوابگا كارت شناسايي معتبر از تحويلو مي توانند  با هماهنگي متصدي خوابگاه و انتظامات ...)و

  .نمايند 

 دانشگاه مطرح و به تصويب رسيد و پس از دانشجويي شوراي 1391/../..  بند در جلسه مورخ11نامه در  اين آيين- 15

  .باشداالجرا مي الزمفوقتاريخ 

  : به شرح جدول ذيل مي باشد92-91ميزان اجاره بهاي دانشجويان ميهمان براي سال تحصيلي 

  )ريال(اجاره بهاء   انشجونوع د  نوع ميهمان  رديف

  دفاع از پايا ن نامه  1
  روزانه

  شبانه

25000  

50000  

  دانش آموختگان  2
  روزانه

  شبانه

25000  

50000  

3  
  بستگان درجه يك

  )1-3بند(

  روزانه

  شبانه

  بدون پرداخت

  بدون پرداخت

  50000  شبانه/روزانه  )1-4بند  (دانشجويان ساير دانشگاهها  4

  50000  شبانه/انهروز  )1-5بند(همسران  5

  50000  شبانه/روزانه  )1-6بند(ميهمانان با شرايط خاص  6

  

  


