
منشور حقوق دانشجویی
در حوزه خدمات دانشجویی

ویرایش چهارم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
)پلی تکنیک تهران(





دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
)پلی تکنیک تهران(
معاونت فرهنگی و دانشجویی

منشور حقوق دانشجویی
در حوزه خدمات دانشجویی

شهریور 1398



منشور حقوق دانشجویی
)در حوزه خدمات دانشجویی(

پدیدآورنده: دفتر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی

تدوین: سمانه زرکوب

چاپ چهارم: شهریور 1398

نشــاني : تهــران، خيابــان حافــظ، روبــروي خيابــان ســميه، دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر 

)پلــي تكنيــك تهــران(، معاونــت فرهنگــي و دانشــجویي

تلفن : ٦٤٥٤٥٥89 



فهرست

1 بخش اول: اداره رفاه دانشجویان

1 بيمه

2 وام

23 بخش دوم: اداره امور تغذیه

27 بخش سوم: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

27 گروه بهداشت و درمان

٤٤ گروه مشاوره

٤7 بخش چهارم: اداره انجمن های علمی دانشجویی

٥1 ساختار سازمانی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی اميرکبير

٥7 آیين نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 
صنعتی اميرکبير

٦٥ آیين نامه حمایت از طرح ها و ایده های دانشجویی

70 آیين نامه برگزاری دوره، کارگاه ها و همایش های آموزشی و تخصصی

79 آیين نامه برگزاری گردهمایی های علمی

8٤ آیين نامه برگزاری مسابقات علمی

90 آیين نامه شرکت در مسابقات علمی

9٥ آیين نامه برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویی



100 آیين نامه نشریات دانشجویی

10٥ آیين نامه مالی

109 بخش پنجم: اداره امور خوابگاه ها

109 ليست خوابگاه های دانشگاه صنعتی اميرکبير

111 اولویت اسكان در خوابگاه مجردی

11٤ نحوه اسكان در خوابگاه مجردی

119 نحوه ی اسكان در خوابگاه متاهلی

123 آیين نامه تردد خوابگاه های دانشجویی

127 مسئولين خوابگاه ها

13٥ آیين نامه انضباطی خوابگاه ها

1٤2 روند تعطيل نمودن خوابگاه ها

1٤2 قواعد بررسی مشكالت دانشجویان در خوابگاه ها

1٤3 روند واگذاری بوفه ها و آرایشگاه های خوابگاه های دانشجویی

1٤٤  روند تحویل گرفتن مرسوالت پستی و اقالمی که توسط دانشجویان
سفارش داده می شود

1٤٥ اقدامات الزم در هنگام مواجهه با مشكل حشره ساس

1٤7 اقدامات الزم در هنگام مواجهه با مشكل حشره شپش

1٤8 بخش ششم: مرجع نظارت بر صحت اجرای منشور و نحوه اعالم شكایات 
مربوطه

فهرست



مقدمه
قانــون در هــر جامعــه ای، عنصــری اســت کــه پویایــی، نظــم و تــوان عملــی جامعــه را تاميــن 
ــت  ــزام آوری اس ــاری ال ــتورهای رفت ــد و دس ــه ای از قواع ــر مجموع ــی دیگ ــه بيان ــد. ب می کن
کــه هــدف آن حكومــت نظــم و عــدل در روابــط اعضــای جامعــه اســت. بــا ایــن تعریــف لــزوم 
ــی  ــه، روشــن اســت. از طرف ــارغ از شــكل و هــدف جامع ــه ای ف ــر جامع ــداری در ه ــون م قان
می تــوان معتقــد بــود کــه قانونمنــدی در جوامــع کالن منجــر بــه ایجــاد نظــم و قانون مــداری 
ــرد،  ــع خ ــون در جوام ــت قان ــود و بالعكــس حكوم ــد ب ــه ی آن خواه ــر مجموع ــع زی در جوام

قانونمنــدی جامعــه ی متشــكل از ایــن جوامــع را نتيجــه خواهــد داد.

مســلم اســت کــه  ایــن قانــون کــه عمومــا از طریــق مراجــع قانونگــذاری مســئول در جوامــع 
تاميــن می شــود، در درجــه ی اول ریشــه در نيازهــای جامعــه شــناختی، فرهنگــی، معيشــتی 
و ... اعضــای جامعــه خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه شــكل جامعــه ی مــورد مطالعــه، کميــت و 
عموميــت آن، شــكل قانونگــذاری متفــاوت خواهــد بــود امــا نقطــه ی اشــتراک تمامــی قوانيــن 
ایــن اســت کــه بــرای تابعــان خــود، ایجــاد حــق و تكليــف خواهنــد کــرد. بــا فــرض اصولــی 
ــرات  ــه ج ــی از آن، ب ــوق ناش ــودن حق ــه ب ــه عادالن ــذاری و در نتيج ــتم قانون گ ــودن سيس ب
می تــوان اعــالم کــرد کــه ایــن حقــوق و تكاليــف موجــب اعتــالی کيفيــت زندگــی و آســایش 

تابعــان خــود خواهــد شــد.

بــا ایــن وجــود، گرچــه رونــد ایجــاد یــك حــق و شــخص قانونگــذار اهميــت فراوانــی دارد، اما 
اگــر بــه درســتی و یــا توســط مجریــان صالــح اجــرا نشــود و همچنيــن اگــر آگاهــی الزم جهــت 
ــك  ــن اســت ی ــد، ممك ــاری نباش ــه ج ــای جامع ــن اعض ــور در بي ــدی از حــق مذک ــره من به
قانون گــذاری »خــوب« بــه یــك وضعيــت »نادرســت« بيانجامــد و ایــن بــه معنــی ناتوانــی در 
ــود.  ــه هــدف مــورد انتظــار قانون گــذار و در نتيجــه ایجــاد هــرج و مــرج خواهــد ب رســيدن ب
در هميــن راســتا آگاهــی تابعــان و مجریــان از حقــوق و قوانيــن موجــود و همچنيــن نحــوه ی 

ــد. ــا می کن ــع ایف ــرد جوام ــه ســزایی را در پيش ب ــن حقــوق ، نقــش ب حصــول ای

بنابرایــن اگــر اعضــای جامعــه ای کالن بــه نــام »کشــور« از ابتــدای حضورشــان در جوامــع 
کوچــك تــری همچــون خانــواده، مدرســه، دانشــگاه و ... نســبت بــه حقــوق خــود آگاه شــوند و 
در نتيجــه از تخطــی مجریــان و قانونگــذاران جلوگيــری نماینــد ، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
در جامعــه ی اصلــی خــود نيــز در قالــب قانون گــذار، مجــری و یــا تابــع قانــون، نقــش بزرگــی 

در رســيدن بــه نظــم و عــدل در جامعــه داشــته باشــند.

ــر  ــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر ب ــه، معاون ــن نظری ــر مبنــای ای ب
ــود  ــوق خ ــگاه از حق ــن دانش ــجویان ای ــی دانش ــت آگاه ــش رو را  جه ــند پي ــا س ــد ت آن ش
تدویــن نمــوده و همچنيــن رویــه ی اجرایــی احقــاق ایــن حقــوق را در اختيــار دانشــجویان قــرار 
ــاه  ــای موجــود در »اداره رف ــوق دانشــجویی و رویه ه ــه حق ــن ســند بطــور خــاص ب ــد. ای ده
ــی« و »اداره  ــای علم ــان«، »انجمن ه ــت و درم ــز بهداش ــه«، »مرک ــجویی«، »اداره تغذی دانش

ــت. ــد پرداخ ــا« خواه ــور خوابگاه ه ام
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بخش اول:
اداره رفاه دانشجویان

معرفی: 
ــوده و  ــاه دانشــجویان ب ــدوق رف ــن دانشــگاه و صن ــل ارتباطــي بي ــاه دانشــجویان پ اداره رف
بــه بيانــی دیگــر نماینــده صنــدوق رفــاه دانشــجویان در دانشــگاه اســت. وظيفــه ایــن مرکــز، 

اعطــاي حقــوق تعييــن شــده از ســوي صنــدوق بــه دانشــجویان مــي باشــد.
دانشــجو حــق دارد طبــق قوانيــن ذیــل از تســهيالت صنــدوق رفــاه دانشــجویان دانشــگاه کــه 

شــامل وام هــا و بيمه هــای دانشــجویی اســت اســتفاده نمایــد.
مدت مجاز استفاده از تسهيالت رفاهی:

مدتدوره تحصيل

حداکثر ٤ سال )8 نيم سال تحصيلی( از بدو ورودکارشناسی

حداکثر 2 سال ) ٤ نيم سال تحصيلی( از بدو ورودکارشناسی ارشد ناپيوسته

حداکثر ٤ سال )8 نيم سال تحصيلی( از بدو وروددکترای تخصصی

حداکثر 8 سال )1٦ نيم سال تحصيلی( از بدو وروددکترای پيوسته

بیمه:
الف. بیمه حوادث

دانشــگاه موظــف اســت کليــه دانشــجویان فعــال را هــر ســاله تحــت پوشــش بيمــه حــوادث 
قــرار دهــد. ایــن بيمــه تمامــی حــوادث، فــارغ از زمــان و مــكان وقــوع آن را شــامل خواهــد 

شــد.
نحوه دریافت خسارت بيمه حوادث:

مبلــغ خســارت پــس از تحویــل و تكميــل مــدارک پزشــكی بــه اداره خدمــات رفاهــی توســط 
دانشــجو و در ادامــه بــا تحویــل و تكميــل فــرم درخواســت خســارت، ارائــه مــدارک پزشــكی 
ممهــور بــه مهــر بيمارســتان و گــزارش حادثــه توســط مراجــع ذیصــالح بــا بررســی نماینــده 

بيمــه، بــه حســاب دانشــجو واریــز خواهــد شــد.
ب. بیمه خدمات درمانی:

دانشــجویاني کــه فاقــد پوشــش بيمــه مــي باشــند مــي تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه بيمــه 
ســالمت  ) www.bimesalamat.ir( نســبت بــه  ثبــت نــام بيمــه ســالمت همگانــی، اقــدام 

. یند نما

اداره رفاه دانشجویان
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وام:
تخصيــص بودجــه وام دانشــجویی یكــی از تســهيالتی اســت کــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
ــا توجــه  ــن اداره ب ــرار می دهــد و ای ــاه دانشــگاه ق ــار اداره رف ــوم هــر ســاله در اختي وزارت عل
بــه ســقف مجــاز تعييــن شــده بــرای انــواع وام هــای پرداختــی و همچنيــن تعــداد متقاضيــان، 

موظــف اســت شــرایط اســتفاده از ایــن وام هــا را بــرای دانشــجویان فراهــم ســازد.
شرایط عمومی برای دریافت وام:

1. اولویت نياز مالي
2. اعتقاد به دین اسالم و یا یكي از ادیان رسمي کشور

3. صالحيت اخالقي و رعایت شئون دانشجویي
٤. عدم استفاده از وام یا بورس تحصيلي

٥. عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویي ) به استثناي کار دانشجوئي(
٦. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر

7. ثبــت نــام در حداقــل تعــداد واحدهــاي مــورد لــزوم طبــق مقــررات آموزشــي )دانشــجوي 
تمــام وقــت(

8. مشروط نبودن در دو نيم سال قبل
9. اشتغال به تحصيل در سنوات تحصيلی مجاز 

10.داشــتن حســاب بانــك تجارت)ترجيحــا در بانــك تجــارت داخــل دانشــگاه افتتــاح حســاب 
) د شو
تبصره:

ــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صــورت  ــف- تایيــد احــراز بنــد 1 و 3  توســط معاون ال
می گيــرد.

ب- تایيد احراز بند 7 و 8 توسط معاونت آموزشی دانشگاه صورت می گيرد.
ج- مرخصــی تحصيلــی مجــاز تایيــد شــده توســط اداره خدمــات آموزشــی دانشــگاه، جــزء 

ــردد. ــبه نمی گ ــجوی محاس ــی دانش دوره تحصيل
د- اختصــاص وام بــه دانشــجویان ورودی جدیــد در دو نيــم ســال اول و دوم بــدون احتســاب 

معــدل انجــام می شــود.
ه- دانشــجویانی کــه در یــك نيــم ســال تحصيلــی مشــروط اعــالم شــوند، می تواننــد حداکثــر 
از نصــف وام تحصيلــی اســتفاده نماینــد امــا وام مســكن و حــق اوالد بــه طــور کامــل پرداخــت 

ــد. خواهد ش
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ــر بالمانــع  و- در صــورت تشــخيص کميســيون مــوارد خــاص یــا شــورای آمــوزش مبنــی ب
ــی،  ــی متوال ــال تحصيل ــم س ــروطی در دو ني ــس از مش ــجو پ ــل دانش ــه تحصي ــودن ادام ب

ــت. ــع اس ــكن بالمان ــی و مس ــت وام تحصيل پرداخ
سقف وام های دانشجویی:

ــاه دانشــجویان  ــی توســط صنــدوق رف ــغ ســرانه وام هــا در هــر ســال تحصيل ــر مبال حداکث
ــه  ــاه ب ــایت اداره رف ــق س ــت از طری ــود و می بایس ــالغ می ش ــگاه اب ــه دانش ــوم ب وزارت عل

ــود. ــانی ش ــالع رس ــجویان اط دانش
مدارک الزم:

کليــه دانشــجویان می تواننــد بــا تحویــل مــدارک زیــر، در اداره رفــاه تشــكيل پرونــده داده 
و از تســهيالت رفاهــی صنــدوق رفــاه دانشــجویان اســتفاده نماینــد.

1. سند تعهد محضری*
2. کپی کارت ملی

3. کپی کارت دانشجویی
٤. کپی از صفحات اصلی و تاهل شناسنامه و سند ازدواج )زوج و زوجه( ویژه متاهلين

اداره رفاه دانشجویان

* رجوع شود به صفحه 21
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وام تحصیلی

ــذ وام  ــه اخ ــدام ب ــت وام، اق ــه دریاف ــه ســقف ماهيان ــه ب ــا توج ــی ب ــرم تحصيل ــر ت ــد در ه دانشــجویان می توانن
ــر اســت. ــی متغي ــغ وام دریافت ــت تاهــل، مبل ــه مقطــع و وضعي ــا توجــه ب ــد و ب ــی  نماین تحصيل

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

دانشــجو پس از فراخوان ســایت اداره 
رفــاه، اقــدام بــه ثبــت درخواســت وام 
در پورتــال دانشــجویی صنــدوق رفاه 
ــه آدرس  ــوم ب ــجویان وزارت عل دانش
bp.swf.ir نمــوده و پــس از تهيــه، 
تكميــل و ارائــه مــدارک بــه اداره 
رفــاه دانشــجویی دانشــگاه و بررســی 
توســط صنــدوق رفــاه، مبلــغ وام بــه 
حســاب ایشــان واریــز می گــردد.

- دانشجویان روزانه مجرد

• کپی سند تاهل	

• کپی شناسنامه فرزندان	
دانشجویان روزانه متاهل )مرد(

تبصره:
ــه،  ــا متارک ــر ی ــی همس ــوت، از کارافتادگ ــهادت، ف ــت ش ــه عل ــه ب ــجویان زن ک ــف- دانش ال
ــق اوالد  ــد از ح ــی می توانن ــدارک قانون ــناد و م ــه اس ــا ارائ ــد ب ــل دارن ــت تکف ــان را تح فرزندانش

بهره منــد گردنــد.
ب- اگــر همســر مــرد دانشــجوی متاهــل، دانشــجو باشــد، در صــورت عــدم دریافــت حــق تاهــل، 

بــه هــر یــک از زوجیــن جداگانــه وام تحصیلــی مجــردی تعلــق می گیــرد.
ج- دانشــجویان نابینــا، کــم بینــا و معلولیــن حرکتــی می تواننــد بــا گواهــی بهزیســتی مبنــی بــر 

تاییــد معلولیــت جســمی حرکتــی، از وام تحصیلــی دانشــجویان معلــول اســتفاده نماینــد.
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وام مسکن

ــدام می کننــد، می تواننــد در صــورت عــدم اخــذ وام  ــردی اق ــه طــور ف ــرای اجــاره مســكن ب دانشــجویانی کــه ب
»ودیعــه مســكن«، تــا حداکثــر یــك ســال پــس از تاریــخ اجــاره، از ایــن وام اســتفاده نماینــد.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

ــایت  ــوان س ــس از فراخ ــجو پ دانش
اداره رفــاه، اقــدام به ثبت درخواســت 
ــال دانشــجویی صنــدوق  وام در پورت
ــه  ــوم ب ــجویان وزارت عل ــاه دانش رف
آدرس bp.swf.ir نمــوده و پــس 
ــدارک  ــه م ــل و ارائ ــه، تكمي از تهي
بــه اداره رفــاه دانشــجویان دانشــگاه 
ــاه،  ــدوق رف ــط صن ــی توس و بررس
مبلــغ وام بــه حســاب ایشــان واریــز 

می گــردد.

اصــل و تصویــر اجــاره نامــه رســمی 
نــام  بــه  رهگيــری  کــد  دارای 

دانشــجو

ــه در  ــرد ک ــه مج ــجویان روزان دانش
ــوده و  ــواده نب ــكونت خان ــل س مح
نيــز  دانشــجویی  در خوابگاه هــای 

ــند. ــته باش ــكونت نداش س

• تصویر سند تاهل 	

• ــد 	 ــمی دارای ک ــه رس ــاره نام اج
ــجو ــام دانش ــه ن ــری ب رهگي

ــه در  ــل ک ــه متاه دانشــجویان روزان
ــوده و  ــواده نب ــكونت خان ــل س مح
نيــز  دانشــجویی  در خوابگاه هــای 

ــند. ــته باش ــكونت نداش س

تبصره:
ــه،  ــا متارک ــر ی ــی همس ــوت، از کارافتادگ ــهادت، ف ــت ش ــه عل ــه ب ــجویان زن ک ــف- دانش ال
ــا ارائــه اســناد و مــدارک قانونــی می تواننــد از وام مســکن  فرزندانشــان را تحــت تکفــل دارنــد ب

ــد. ــد گردن ــی بهره من متاهل
ب- دانشــجویان متاهــل زن کــه دور از همســر در شهرســتان دیگــری زندگــی می کننــد بــا ارائــه 

مــدارک مربوطــه می تواننــد از وام مســکن مجــردی اســتفاده نماینــد.
ج- وام مســکن بــه دانشــجویان ســاکن در خوابگاه هــای غیردولتــی عضــو تعاونــی خوابــگاه داران 

و دارای مجــوز رســمی از صنــدوق رفــاه دانشــجویان نیــز تعلــق می گیــرد.
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وام ودیعه مسکن

ایــن وام بــه منظــور کمــك بــه دانشــجویان متاهــل قابــل پرداخــت می باشــد مشــروط بــر اینكــه در همــان نيــم 
ســال درخواســت وام ودیعــه مســكن، از وام مســكن و خوابــگاه دانشــجویی بهره منــد نباشــند.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

درخواســت  می توانــد  دانشــجو 
ســایت                     طریــق  از  را  خــود 
bp.swf.ir اعــالم و فــرم درخواســت 
ســایت                                                    رفــاه  بخــش  از  را  وام 
دریافــت    student.aut.ac.ir
ــل  ــس از تكمي ــرم پ ــن ف ــد. ای نمای
دانشــگاه  آمــوزش  توســط  بایــد 
تایيــد شــود. در ادامــه دانشــجو 
و  تكميــل  تهيــه،  بــا  می توانــد 
تحویــل مــدارک مــورد نيــاز بــه اداره 
رفــاه دانشــجویی دانشــگاه، اقــدام به 
ــد. دریافــت وام ودیعــه مســكن نمای

• اصل شناسنامه ی زوجين	

• اصــل و کپــی صفحــات زوج و 	
ــل ــند تاه ــه ی س زوج

• ــد 	 ــمی دارای ک ــه رس ــاره نام اج
ــام دانشــجو ــه ن ــری ب رهگي

دانشجویان متاهل فاقد خوابگاه
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ودیعه مسکن دانشگاه

دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــه طــور خــاص بــرای دانشــجویان متاهــل در حيــن تحصيــل در دوره ی روزانــه، وام 
ودیعــه مســكن در نظــر گرفتــه اســت بــه نحــوی کــه دانشــجو می توانــد در هــر مقطــع تحصيلــی عــالوه بــر وام 

ودیعــه مســكن صنــدوق رفــاه وزارت علــوم، از ایــن وام نيــز اســتفاده نمایــد.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

ــاه ســایت  ــه بخــش رف ــه ب مراجع
student.aut.ac.ir و تكميــل 

فــرم ودیعــه مســكن دانشــگاه. 

تهيــه، تكميــل و تحویــل مــدارک 
ــاه  ــه اداره رف ــرم ب ــراه ف ــه هم ب

ــگاه. ــجویی دانش دانش

امــور 	• اداره  از  تایيدیــه  کپــی  و  اصــل 
خوابگاه هــا مبنــی بــر عــدم اســتفاده و 
ــجو و  ــرای دانش ــگاه، ب ــراف از خواب ــا انص ی

ــر  همس

اصل و کپی شناسنامه خود و همسر	•

تصویر سند تاهل	•

ــمی دارای 	• ــه رس ــاره نام ــی اج ــل و کپ اص
ــر  ــا ذک ــجو ب ــام دانش ــه ن ــری ب ــد رهگي ک

ــخ ــاره و تاری ــن، اج ــغ ره مبل

ــغ 	• ــه مبل ــده ب ــك وام گيرن ــره چ ــك فق ی
ــه  ــخ، در وج ــدون تاری ــكن و ب ــه مس ودیع
ــادل  ــا مع ــر ) ی ــی اميرکبي ــگاه صنعت دانش
مبلــغ وام، ســفته معتبــر( بــدون خــط 

ــی خوردگ

یــك فقــره چــك ضامــن بــدون تاریــخ بــه 	•
ــی  ــه، در وجــه دانشــگاه صنعت ــغ ودیع مبل

ــدون خــط خوردگــی اميرکبيــر ب

دانشجویان متاهل

 فاقد خوابگاه

تبصره:
ــه  ــد از وام ودیع ــی از آن دو می توان ــط یک ــند فق ــجو باش ــن دانش ــه زوجی ــی ک ــف- در صورت ال

ــردد. ــد گ ــکن بهره من مس
ــار تخصیصــی دانشــگاه و  ــزان اعتب ــر اســاس می ــان ب ــه متقاضی ــه تخصیصــی ب ــزان ودیع ب- می

ــردد. ــن می گ ــوب تعیی ــدی مص ــدول امتیازبن ج
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وام ودیعه مسکن نخبگان )ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان(

ــاه  ــر اســاس همــكاری بنيــاد ملــی نخبــگان و صنــدوق رف ــه منظــور حمایــت از نخبــگان متاهــل و ب ایــن وام ب
ــرد. ــق می گي ــه دانشــگاه تعل ــت روزان ــل در نوب ــال تحصي ــل در ح ــگان متاه ــه نخب دانشــجویان، ب

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

تكميــل فــرم ودیعــه مســكن در 
ــه  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــایت بني س

 bmn.ir آدرس 

بنيــاد  ایــن  تایيــد  صــورت  در 
مربوطــه،  دانشــكده  آمــوزش  و 
ــدوق  ــه صن ــجو ب ــخصات دانش مش
ــالم  ــگاه اع ــه دانش ــپس ب ــاه و س رف
شــده و دانشــجو بــا تحویــل مــدارک 
بــه اداره رفــاه دانشــجویان می توانــد 

ــد. ــذ وام نمای ــه اخ ــدام ب اق

تایيدیــه معــدل و واحــد درج شــده 	•
در فــرم تقاضانامــه وام دانشــجو 

ــكده ــوزش دانش ــط آم توس

معرفی نامه بنياد ملی نخبگان	•

کپی سند تاهل	•

کپــی صفحه اول و دوم شناســنامه 	•
زوجين

اجــاره نامــه رســمی دارای کــد 	•
رهگيــری بــه نــام دانشــجو

دانشجویان نخبه متاهل فاقد خوابگاه

تبصره:
الــف- متقاضیــان وام ودیعــه مســکن متاهلــی نخبــگان در زمــان تقاضــای وام نبایــد از وام ودیعــه 

مســکن متاهلــی برخــوردار باشــند.
ــه  ــاره نام ــدرج در اج ــای من ــقف اجاره به ــا س ــگان، ت ــی نخب ــکن متاهل ــه مس ــزان ودیع ب- می
ــا  ــق و ی ــد منطب ــگان بای ــی نخب ــاد مل ــه بنی ــدرج در معرفی نام ــغ من ــن مبل ــود، بنابرای ــد ب خواه

ــد. ــه باش ــاره نام ــغ اج ــر از مبل کمت
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وام ودیعه مسکن دانشجویان غیرایرانی

دانشــجویان روزانــه متاهــل غيرایرانــی کــه توســط دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بورســيه شــده اند می تواننــد 
از ایــن وام اســتفاده نماینــد.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

در  وام  درخواســت  اعــالم  از  پــس 
مربوطــه  فــرم   ،bp.swf.ir ســایت 
پــس از تكميــل توســط دانشــجو بایــد 
ــه وســيله ی آمــوزش دانشــگاه تایيــد  ب
ادامــه دانشــجو می توانــد  شــود. در 
ــدارک  ــل م ــل و تحوی ــه، تكمي ــا تهي ب
مــورد نيــاز بــه اداره رفــاه دانشــجویان، 
ــه دریافــت وام ودیعــه مســكن  اقــدام ب

ــد. نمای

• کپی گذرنامه متقاضی و همسر	

• اصل و کپی حكم بورسيه متقاضی	

• ــمی 	 ــه رس ــاره نام ــی اج ــل و کپ اص
نــام  بــه  و  رهگيــری  کــد  دارای 
ــال از  ــك س ــش از ی ــه بي ــجو ک دانش

تاریــخ آن نگذشــته باشــد.

• کپی سند ازدواج متقاضی	

دانشجویان متاهل غير ایرانی 
که فاقد خوابگاه باشند.

تبصره:
الف- این وام تنها یکبار در طول هر مقطع تحصیلی به دانشجویان تعلق می گیرد.

ب- در صورتیکــه زوجیــن دانشــجو باشــند، فقــط یکــی از آنهــا می تواننــد از وام ودیعــه مســکن 
اســتفاده نماینــد.
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وام ازدواج

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

اقــدام بــه اخــذ فرم هــای وام مربوطــه در 
 student.aut.ac.ir بخــش رفــاه ســایت
صنــدوق  پورتــال  در  درخواســت  ثبــت  و 
 رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه آدرس

 bp.swf.ir

پــس از تهيــه، تكميــل و ارائــه مــدارک و فــرم 
مذکــور بــه اداره رفــاه دانشــجویی دانشــگاه و 
بررســی توســط صنــدوق رفــاه، مبلــغ وام بــه 

حســاب دانشــجو واریــز می گــردد.

اصل و کپی عقدنامه	•

شناســنامه 	• کپــی  و  اصــل 
زوجيــن

در  کــه  متاهــل  دانشــجویان 
ــوده  ــل ازدواج نم ــان تحصي زم
باشــند و از تاریــخ عقــد حداکثر 

ــد. ــته باش ــال گذش ــك س ی

تبصره:
الــف- فــارغ التحصیالنــی کــه حداکثــر تــا ســه مــاه بعــد در مقاطــع باالتــر پذیرفتــه می شــوند 
چنانچــه از تاریــخ وقــوع عقــد آنــان بیــش از یــک ســال نگذشــته باشــد حــق دارنــد از وام ازدواج 

اســتفاده نماینــد.
ب- در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به هر دو نفر آنان وام ازدواج تعلق می گیرد.

ج- پرداخــت وام ازدواج بــه دانشــجویان نوبــت دوم، فرزنــدان شــهید و جانبــازان بــاالی 50 درصــد 
و آزادگان دانشــگاه های دولتــی کــه در حیــن تحصیــل تاهــل اختیــار نماینــد بالمانــع اســت.
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وام ضروری:

ــده اند،  ــه ش ــی مواج ــا مشــكل مال ــاص ب ــدادی خ ــه در نتيجــه ی روی ــه ک ــت روزان ــه دانشــجویان نوب ــن وام ب ای
ــرد.  ــق می گي ــداد تعل ــوع روی ــس از وق ــاه پ ــا ٦م ــر ت حداکث

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
رفــاه  بخــش  در  مربوطــه  وام 
 student.aut.ac.ir ســایت 
و ثبــت درخواســت در پورتــال 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 
 bp.swf.ir آدرس  بــه  علــوم 

ــه  ــل و ارائ ــه، تكمي ــس از تهي پ
ــه اداره  مــدارک و فــرم مذکــور ب
و  دانشــگاه  دانشــجویی  رفــاه 
ــاه،  ــدوق رف ــط صن ــی توس بررس
ــجو  ــاب دانش ــه حس ــغ وام ب مبل

می گــردد. واریــز 

• یــا ســند 	 فاکتــور  کپــی  و  اصــل 
ــوان وام  ــا عن ــط ب ــه مرتب ــر ک معتب

باشــد. درخواســتی 

• ــد 	 ــداد نبای ــا روی ــور ی ــخ فاکت از تاری
ــد. ــته باش ــاه گذش ــش از ٦ م بي

• فاکتــور یــا ســند مربوطــه دارای مهــر 	
و امضــا بــه اســم متقاضــی باشــد.

نتيجــه  در  کــه  دانشــجویانی 
ــف  ــد ال ــور در بن ــای مذک رویداد ه
تبصــره هميــن جــدول، بــا مشــكل 

مالــی مواجــه شــده اند.

مستندات بيانگر اخذ واحد پایان نامه

ــل  ــه تحصي ــاغل ب ــجویان ش دانش
تكميلــی  مقاطــع تحصيــالت  در 
اخــذ  را  پایان نامــه  واحــد  کــه 
نموده انــد) بــرای تاميــن هزینــه 

ــه(. ــان نام پای
• اصــل و کپــی فاکتــور خریــد کــه 	

ــتی  ــوان وام درخواس ــا عن ــط ب مرتب
ــد. باش

• ــش از ٦ 	 ــد بي ــور نبای ــخ فاکت از تاری
ــد. ــته باش ــاه گذش م

• ــر و امضــا 	 ــه دارای مه ــور مربوط فاکت
ــه اســم متقاضــی باشــد. ب

ــل  ــه تحصي ــاغل ب ــجویان ش دانش
ــرای  ــه ب ــی ک ــالت تكميل در تحصي
خریــد کتــب تخصصــی بــا مشــكل 

ــوند. ــه می ش ــی مواج مال

تبصره:
ــک،  ــه ی ــتگان درج ــوت بس ــادف، ف ــه، تص ــیل، زلزل ــون س ــواردی همچ ــامل م ــن وام ش ــف- ای ال
ــوازم کمــک آموزشــی  ــا هزینــه خریــد ل بیمــاری، خریــد عینــک طبــی، هزینــه پایــان نامــه و ی

می باشــد.
ــع  ــد و در کل مقط ــتفاده نماین ــروری اس ــار از وام ض ــد یکب ــرم می توانن ــر ت ــجویان در ه ب- دانش
تحصیلــی نیــز تنهــا یکبــار می تواننــد بــرای یــک رویــداد مشــخص وام ضــروری دریافــت نماینــد.
ج- دانشــجویان نابینــا، کــم بینــا و معلولیــن حرکتــی می تواننــد بــا گواهــی بهزیســتی مبنــی بــر 

تاییــد معلولیــت جســمی حرکتــی، از وام تحصیلــی دانشــجویان معلــول اســتفاده نماینــد.



منشور حقوق دانشجویی12

وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
مربوطــه در بخــش رفــاه ســایت                                            
ثبــت  و    student.aut.ac.ir
درخواســت در پورتــال صنــدوق رفــاه 
ــه آدرس  ــوم ب ــجویان وزارت عل دانش

 bp.swf.ir

پــس از تهيــه، تكميــل و ارائــه 
مــدارک و فــرم مذکــور بــه اداره 
و  دانشــگاه  دانشــجویی  رفــاه 
بررســی توســط صنــدوق رفــاه، 
ــجو  ــاب دانش ــه حس ــغ وام ب مبل

می گــردد. واریــز 

• بــرای 	 اختــراع  ثبــت  گواهــی 
وام اول  مرحلــه  دریافــت 

• ــام70% کار 	 ــمی اتم ــه رس تایيدی
ــرای دریافــت  از ســوی دانشــگاه ب

ــه دوم مرحل

دانشــجویانی کــه در طــول 
تحصيل،  اختراعات و ابتكاراتی 
انجــام داده و بــه تایيــد یكــی از 

مراکــز زیــر رســيده باشــد:

سازمان پژوهش های علمی . 1
و صنعتی ایران

دبيرخانه جشنواره خوارزمی. 2

جشنواره  جوان خوارزمی. 3

معاونت پژوهشی دانشگاه. ٤

كر
مبت

ی 
رور

 ض
وام

تبصره:
ــه اول  ــغ وام در مرحل ــود: 60% از کل مبل ــت می ش ــه پرداخ ــوق در دو مرحل ــف- وام ف ال

ــرفت 70% کار. ــس از پیش ــه دوم پ ــی در مرحل ــاز کار( و 40% مابق ــش از آغ )پی

وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
ــایت                                        ــاه س ــش رف ــه در بخ مربوط
ثبــت  و   student.aut.ac.ir
درخواســت در پورتــال صنــدوق 
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه 

 bp.swf.ir آدرس 

پــس از تهيــه، تكميــل و ارائــه 
ــه اداره  ــور ب ــرم مذک ــدارک و ف م
و  دانشــگاه  دانشــجویی  رفــاه 
بررســی توســط صنــدوق رفــاه، 
مبلــغ وام بــه حســاب دانشــجو 

می گــردد. واریــز 

• اصل فاکتور های ریز هزینه ها	

• از 	 معالــج  پزشــك  توضيــح 
توضيــح  و  بيمــاری  وضعيــت 
ــد توســط پزشــك  بيمــاری و تایي
معتمــد مرکــز بهداشــت و درمــان 
دانشــجویان دانشــگاه / تایيدیــه 
خســارت حــوادث مذکــور توســط 
ــتانداری محــل  ــا اس ــداری ی فرمان

ســكونت

• معاونــت 	 و  آمــوزش  تایيــد 
دانشــگاه دانشــجویی  و  فرهنگــی 

دانشــجویانی کــه در طــول 
ــه بيمــاری خــاص  تحصيــل ب
ــا  ــاال و ی ــان ب ــه درم ــا هزین ب
مترقبــه ای  غيــر  حــوادث 
ســيل،  زلزلــه،  همچــون 
طوفــان و ... دچــار شــوند.

ص
خا

رد 
موا

ی 
رور

 ض
وام

تبصره:
ــع  ــه مقاط ــرای کلی ــروری ب ــقف وام ض ــر س ــج براب ــی پن ــه ال ــن وام س ــقف ای ــف- س ال

می باشــد. تحصیلــی 
ــه  ــوع حادث ــخ وق ــس از تاری ــال پ ــک س ــا ی ــر ت ــن وام حداکث ــت ای ــت پرداخ ب- مهل

. شــد می با
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وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
ــایت  ــاه س ــش رف ــه در بخ مربوط
ثبــت  و   student.aut.ac.ir
ــدوق  ــال صن ــت در پورت درخواس
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه 

 bp.swf.ir آدرس 

پــس از تهيــه، تكميــل و ارائــه 
ــه اداره  ــور ب ــرم مذک ــدارک و ف م
و  دانشــگاه  دانشــجویی  رفــاه 
ــاه،  ــدوق رف ــط صن ــی توس بررس
ــجو  ــاب دانش ــه حس ــغ وام ب مبل

می گــردد. واریــز 

• در 	 فاکتــور  کپــی  و  اصــل 
ــوارد  ــك از م ــر ی ــوص ه خص

ضــروری وام هــای 

• تایيدیــه اداره کل تربيــت بدنــی 	
خصــوص  در  متبــوع  وزارت 
در  عضویــت  یــا  و  قهرمانــی 

ملــی تيم هــای 

ورزشــی  قهرمــان  دانشــجویان 
دارای یكــی از شــرایط زیــر:

ــوم)تيمی و  ــا س ــرات اول ت 1. نف
ــی  ــای ورزش ــرادی( المپياده انف

کشــور دانشــگاه های 

ــی  ــوم )تيم ــا س ــرات اول ت 2. نف
ــی  ــابقات قهرمان ــرادی( مس و انف

دانشــگاه های کشــور

3. نفــرات اول تــا ســوم ) تيمــی و 
انفــرادی( مســابقات بيــن المللــی 

و جهانــی دانشــجویی

٤. دانشــجویان عضــو تيم هــای 
ــی کشــور مل

شی
ورز

ن 
رما

 قه
ری

ضرو
ام 

و

• اصــل و کپــی فاکتــور در خصوص 	
هــر یــك از مــوارد وام هــای ضــروری

• تایيدیــه ســازمان تربيت بدنــی در 	
ــای  ــت در تيم ه ــوص عضوی خص

ملی

دانشجویان عضو تيم های ملی 
کشور

تبصره :
الف- دانشجویان موضوع بند 2 می بایست دوبار حائز مقام گردیده باشند.

ب- از شــرایط درخواســت ایــن وام داشــتن حداقــل معــدل 14 برای دانشــجویان کارشناســی 
و کارشناســی ارشــد و معــدل 15 بــرای دوره دکتــرای تخصصی می باشــد.

ج- عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده در بنــد الــف بخــش وام هــای ضــروری، خریــد تجهیــزات و 
البســه ورزشــی نیــز از مــوارد وام ضــروری قهرمــان ورزشــی می باشــد.

د- میزان این وام حداکثر یک میلیون تومان می باشد.
ه- دانشــجویان قهرمــان ورزشــی حداکثــر تــا یــک نیــم ســال تحصیلــی پــس از قهرمانــی 

ــد. ــت وام نماین ــد درخواس می توانن
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وام استعداد درخشان ) تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه(
ایــن وام بــه منظــور کمــك بــه تاميــن بخشــی از هزینه هــای تحصيلــی و امــور معيشــتی بــه دانشــجویان روزانــه ی  

ــه تعلــق می گيــرد. ممتــاز و نمون
نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
ــاه  ــش رف ــه در بخ وام مربوط

ــایت : س

student.aut.ac.ir

و ثبــت درخواســت در پورتــال 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان 

ــه آدرس : ــوم ب وزارت عل

 bp.swf.ir

و  تكميــل  تهيــه،  از  پــس 
ارائــه مــدارک و فــرم مذکــور 
دانشــجویی  رفــاه  اداره  بــه 
دانشــگاه و بررســی توســط 
وام  مبلــغ  رفــاه،  صنــدوق 
ــز  ــجو واری ــاب دانش ــه حس ب

. د می گــرد

• بــرای 	  17 معــدل  حداقــل 
ــدل  ــی و مع ــجویان کارشناس دانش
ــالت  ــجویان تحصي ــرای دانش 18 ب
تكميلــی در زمــان ارائه درخواســت 
ســال  نيــم  در  ممتــازی  وام 
وام درخواســت  زمــان  از  پيــش 

دانشجوی ممتاز:

دانشــجویی اســت کــه دارای حداقــل یكــی 
از شــرایط زیــر باشــد:

برگزیــدگان 1تــا٥0 گروه هــای پنج گانــه 
معرفــی ســازمان  بــا  آزمــون سراســری 
)مقطــع  کشــور  آمــوزش  ســنجش 

رشناســی( کا

المپياد هــای  ســوم  تــا  اول  برگزیــدگان 
علمــی دانش آمــوزی کشــور بــا تایيــد وزارت 

ــی( ــع کارشناس ــرورش )مقط ــوزش و پ آم

بــا  خوارزمــی  برگزیدگان جشــنواره های 
پژوهش هــای  آمــوزش  ســازمان  تایيــد 
علمــی و صنعتــی ایــران )مقطع کارشناســی(

نفــرات اول تــا ســوم کنكــور سراســری 
ــا  ــی ب ــالت تكميل ــته های تحصي ــه رش کلي
مهــر و تائيــد ســازمان ســنجش و دفتــر 

اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه  

نهایــی  مرحلــه  ســوم  تــا  اول  نفــرات 
ــی  ــا معرف المپيادهــای علمــی دانشــجویی ب

سنجش کشــور ســازمان 

• بــرای 	  17 معــدل  حداقــل 
ــدل  ــی و مع ــجویان کارشناس دانش
ــالت  ــجویان تحصي ــرای دانش 18 ب
تكميلــی در زمــان ارائه درخواســت 
وام ممتــازی در نيــم ســال پيــش از 

زمــان درخواســت وام

• حكــم دانشــجوی نمونــه بــا تایيــد 	
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی 

ــوع وزارت متب

دانشجوی نمونه:

ــه  ــن نام ــق آیي ــه طب ــت ک ــجویی اس دانش
ــوب وزارت  ــه مص ــجوی نمون ــاب دانش انتخ
علــوم، تحقيقــات و فنــاوری توســط کميتــه 
ــی  ــاب و معرف ــوع انتخ ــب وزارت متب منتخ

شــود. 
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تبصره وام استعداد درخشان:
ــل  ــورت تمای ــد درص ــی می توانن ــال تحصیل ــم س ــک نی ــد از ی ــاز بع ــجویان ممت ــف- دانش ال

ــد. ــت وام نماین درخواس
ــر در  ــد، مگ ــی می باش ــر وام تحصیل ــوال دو براب ــه معم ــاز و نمون ــی ممت ــغ وام تحصیل ب-  مبل
ــوم. ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف ــط صن ــار تخصیــص داده شــده توس ــود اعتب ــرایط کمب ش
ــروری”  ــمت “وام ض ــف قس ــره ال ــه، در تبص ــاز و نمون ــجویان ممت ــروری دانش ــوارد وام ض ج – م

عنــوان شده اســت.
د-مبلغ وام ضروری ممتاز دو برابر سقف وام ضروری می باشد.

وام زیارت

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
مربوطــه در بخــش رفــاه ســایت                                              

 student.aut.ac.ir

پورتــال  در  درخواســت  ثبــت 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 
 bp.swf.ir آدرس  بــه  علــوم 

ارائــه  و  تكميــل  تهيــه،  از  پــس 
مــدارک و فــرم مذکــور بــه اداره 
رفــاه دانشــجویی دانشــگاه و بررســی 
توســط صنــدوق رفــاه، مبلــغ وام بــه 
ــردد. ــز می گ ــجو واری ــاب دانش حس

مســتندات ســفر بــه همــراه فيــش 	•
ثبــت نــام

تایيدیه معاونت فرهنگی و دانشجویی 	•
)ســتاد  عمره دانشجویی(

تایيدیه آموزش دانشكده	•

ارائــه معرفــی نامــه ســتاد عتبــات 	•
عاليــات

دانشــجویان متقاضــی ســفر بــه حــج 
عمــره و عتبــات عاليــات

تبصره:
الف- این وام تنها یکبار در طول تحصیل به دانشجویان تعلق می گیرد.

ب- این وام به دانشجویان نوبت دوم نیز تعلق می گیرد.
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وام دانش هسته ای

شــامل ســه وام تحصيلــی، مســكن و ضــروری دانــش هســته ای بــوده و بــه منظــور حمایــت از دانشــجویان شــاغل 
بــه تحصيــل در رشــته های مرتبــط بــا انــرژی هســته ای، قابــل پرداخــت می باشــد.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
ســایت                                                                           رفــاه  بخــش  در  مربوطــه 

 student .au t .ac . i r

ــال صنــدوق  ثبــت درخواســت در پورت
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه 

 bp.swf.ir آدرس 

ارائــه  و  تكميــل  تهيــه،  از  پــس 
مــدارک و فــرم مذکــور بــه اداره رفــاه 
دانشــجویی دانشــگاه و بررســی توســط 
ــه حســاب  ــغ وام ب ــاه، مبل صنــدوق رف

دانشــجو واریــز می گــردد.

• ــل در 	 ــه تحصي ــتغال ب ــه اش برگ
ــی  ــا کپ ــور و ی ــته های مذک رش

کارت دانشــجویی هســته ای

• از 	 یــك  ویــژه ی هــر  مــدارک 
مســكن/ تحصيلــی/  وام هــای 
ضروری بر اســاس جــدول مربوطه

ــه تحصيــل  دانشــجویان شــاغل ب
در رشــته های فيزیــك هســته ای 

و مهندســی هســته ای

تبصره:
الف- میزان این وام، حداکثر 1.5 برابر سقف مجاز در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد.

ــه از  ــتند ک ــاز نیس ــد مج ــتفاده می کنن ــته ای اس ــش هس ــای دان ــه از وام ه ــجویانی ک ب- دانش
ــد. ــتفاده نماین ــادی اس ــای ع وام ه

ــرای  ــغ وام ب ــد. مبل ــتفاده نماین ــن وام اس ــد  از ای ــز می توانن ــت دوم  نی ــجویان نوب ج- دانش
ــد. ــهریه می باش ــقف وام ش ــر س ــا حداکث ــت دوم ت ــجویان نوب دانش

وام تغذیه

ایــن وام هرســاله بــر اســاس تعرفــه غــذا و تعــداد وعده هــای مصرفــی دانشــجویان، بــه تمــام دانشــجویان روزانــه  
ــر دانشــجویان  ــه دانشــجویان خوابگاهــی دو براب ــی ب ــه وام پرداخت ــاوت ک ــن تف ــا ای ــل پرداخــت می باشــد ب قاب

غيــر خوابگاهــی خواهــد بــود.

دانشجویان می توانند اقدام به ثبت درخواست وام تغذیه در سایت bp.swf.ir  نمایند و پس از ارائه مدارک الزم 
به اداره رفاه دانشجویان، وام مذکور را اخذ کنند. مبلغ وام مستقيما به کارت تغذیه دانشجویان واریز می گردد.
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وام ویژه دانشجویان نا بینا و کم بینا

ــوازم کمــك آموزشــی فــردی ویــژه نابينایــان) ماننــد  ــا بينــا و کــم بينــا می تواننــد جهــت تهيــه ل دانشــجویان ن
لــپ تــاپ، دســتگاه برجســته نــگاه، دســتگاه درشــت نمایــی، ضبــط صــوت خبرنــگاری، متــون و کتــب علمــی-

تخصصــی دیجيتالــی گویــا، سيســتم های پخــش صوتــی و ...( از ایــن وام اســتفاده نماینــد.

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

وام  فرم هــای  اخــذ  بــه  اقــدام 
مربوطــه در بخــش رفــاه ســایت  

 student.aut.ac. ir

پورتــال  در  درخواســت  ثبــت 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 

 bp.swf.ir آدرس  بــه  علــوم 

ارائــه  و  تكميــل  تهيــه،  از  پــس 
مــدارک و فــرم مذکــور بــه اداره 
رفــاه دانشــجویی دانشــگاه و بررســی 
تایيــد  و  رفــاه  صنــدوق  توســط 
پزشــك دانشــگاه، مبلــغ وام بــه 
ــردد. ــز می گ ــجو واری ــاب دانش حس

 فاکتور های خرید	•

 مدارک پزشكی	•

نباشــند  قــادر  کــه  دانشــجویانی 
ــی  ــت نمای ــی درش ــته های چاپ نوش
شــده منــدرج در کتــب و روزنامه هــا 
ــی خــود مطالعــه  ــدرت بينای ــا ق را ب

ــد. کنن

تبصره:
ــد  ــن وام بهره من ــد از ای ــار می توانن ــا دوب ــل تنه ــول تحصی ــر در ط ــوق الذک ــجویان ف ــف- دانش ال

گردنــد.
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وام شهریه

ــود  ــی خ ــهریه تحصيل ــای ش ــی از هزینه ه ــن بخش ــت تامي ــن وام جه ــد از ای ــت دوم می توانن ــجویان نوب دانش
ــد. اســتفاده نماین

نحوه اخذ وام مدارک ویژه مشمولين

دانشــجو پــس از مشــاهده فراخــوان ثبــت 
ــایت  ــاه س ــهریه در بخــش رف ــام وام ش ن
اســت  موظــف   ،  student.aut.ac.ir
ــت درخواســت وام شــهریه  ــه ثب ــدام ب اق
ــس از  ــد و پ ــایت bp.swf.ir نمای در س
ــه  ــدارک ب ــل م ــل و تحوی ــه، تكمي تهي
اداره رفــاه دانشــجویان و بررســی توســط 
ــاب  ــه حس ــغ وام ب ــاه، مبل ــدوق رف صن
ــز  ــگاه واری ــی دانش ــای اختصاص درآمده

ــد شــد. خواه

- کليه دانشجویان نوبت دوم

تبصره:
الــف- ایــن وام برخــالف دیگــر وام هــای دانشــجویی، مشــمول4% کارمــزد ســاالنه از زمــان دریافت 

ــد. ــن وام می باش اولی
ب- میــزان پرداختــی ایــن وام در هــر نیــم ســال بســتگی بــه میــزان اعتبــار تخصیصــی صنــدوق 
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم و تعــداد متقاضیــان دارد و مــازاد ایــن اعتبــار، از ســوی صنــدوق 

رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــه دانشــجویان مجــازی و پردیــس تعلــق خواهــد گرفــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــجویان می تواننــد جهــت اطــالع از اخبــار و بخشــنامه های جدیــد در زمينــه 
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقيق ــاه وزارت عل ــدوق رف ــد صن ــی جدی ــای تخصيص ــجویی و وام ه ــای دانش وام ه
دریافــت بخشــنامه و فرم هــای مربوطــه، بــه بخــش رفــاه ســایت معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه 

بــه آدرس زیــر مراجعــه نماینــد:

Student.aut.ac.ir
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بازپرداخت وام های دانشجویی:

دانشــجویان می تواننــد تمامــی وام هــای ذکــر شــده را بطــور اقســاط پــس از فــارغ التحصيلی 
ــی پرداخــت  ــارغ التحصيل ــگام ف ــغ وام در هن ــن صــورت کــه 10% مبل ــه ای ــد ب تســویه نماین
شــده و 90% بقيــه حداکثــر طــی ٦0 قســط از نهميــن مــاه پــس از فــارغ التحصيلــی تســویه 
ــه  ــن دفترچ ــرای گرفت ــدت ب ــن م ــس از ای ــجو پ ــه دانش ــدم مراجع ــورت ع ــردد. در ص می گ

اقســاط، دیگــر بدهــی قابــل تقســيط نبــوده و بایــد بطــور کامــل تســویه گــردد.

الزم بــه ذکــر اســت، دانشــجویانی کــه ملــزم بــه گذرانــدن خدمــت نظــام وظيفــه پــس از 
فراغــت هســتند، اقســاط خــود را پــس از 32 مــاه از تاریــخ فــارغ التحصيلــی آغــاز خواهنــد 

کــرد.

در صورتيكــه 3 قســط متوالــی توســط دانشــجو بــه تعویــق انداختــه شــود، بدهــی معــوق وی 
مشــمول 12درصــد جریمــه تاخيــر شــده و بــه اقســاط مانــده اضافــه خواهــد شــد.

تبصره:

الــف- دانشــجویان موظفنــد وام هــای ودیعــه مســكن ) صنــدوق رفــاه، دانشــگاه، نخبــگان و 
دانشــجویان متاهــل غيــر ایرانــی( را در هنــگام فــارغ التحصيلــی بطــور یكجــا تســویه نماینــد.

ب- متقاضيــان اصــل مــدارک و دانشــنامه تحصيلــی تــا زمــان پرداخــت کامــل کل بدهــی و 
تســویه حســاب نهایــی از صنــدوق رفــاه قــادر بــه اخــذ اصــل مــدارک خــود نيســتند.

ــا فاصلــه  ج- دانش آموختــگان دارای دفترچــه اقســاط، درصــورت قبولــی در مقطــع باالتر)ب
حداکثــر یكســال( چنانچــه در مقطــع جدیــد تحصيلــی تقاضــای وام نمایــد، دفترچــه اقســاط 
وی بطــور خــودکار بــه مــدت ســنوات مجــاز تحصيلــی تمدیــد خواهــد شــد. تمدیــد دفترچــه 
ــد.  ــجو می باش ــرد دانش ــه دیرک ــا جریم ــه ی ــاط معوق ــود اقس ــدم وج ــه ع ــوط ب ــاط من اقس
ــته،  ــه اقســاط گذش ــد دفترچ ــری در خصــوص تمدی ــدم پيگي ــج حاصــل از ع ــن نتای همچني

برعهــده دانشــجو خواهــد بــود.

ــه بازپرداخــت کامــل و یكجــای کل وام هــای  ــزم ب ــی و اخراجــی مل د- دانشــجویان انصراف
دریافتــی هســتند.

ه- انتقــال بدهــی دانشــجویان در یــك دوره آموزشــی در دانشــگاه های یكســان همــان رشــته 
و همــان مقطــع بــه همــان دوره آموزشــی بالمانــع می باشــد. در غيــر ایــن صــورت دانشــجوی 

انصرافــی محســوب گردیــده و طبــق مقــررات ملــزم بــه پرداخــت کل بدهــی هســتند.

ــررات  ــق مق ــود را طب ــی خ ــا بده ــد ت ــی ندارن ــت مال ــه بضاع ــجویانی ک ــورد دانش و- درم
صنــدوق پرداخــت نماینــد، دانشــگاه می توانــد تقســيط بدهــی ایــن دانشــجویان را از صنــدوق 

رفــاه درخواســت نمایــد.

ــدت  ــر م ــان ورزشــی، دو براب ــی دانشــجویان قهرم ــدت بازپرداخــت تســهيالت دریافت ز- م
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ــد. ــجویان می باش ــی دانش ــت بده ــه بازپرداخ ــده در آیين نام ــب ش تصوی

ح- مــدت بازپرداخــت تســهيالت دریافتــی بــرای بيماری هــا و حــوادث تــا ســه برابــر مــدت 
ــا دو  ــه و .. ت ــی همچــون ســيل و زلزل ــرای حــوادث طبيع ــه و ب ــن نام ــب شــده در آیي تصوی

ــد. ــر می باش براب

ط- بازپرداخــت وام دانشــجویان نوبــت دوم و مجــازی کــه شــامل ٤% کارمــزد می گــردد بــه 
ایــن شــكل محاســبه خواهــد شــد:

الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام قوانیــن ذکــر شــده بــر اســاس مجموعــه قوانین، 
ــر  مقــررات و مصوبــات موجــود تهیــه شــده اســت و در طــول ســال تحصیلــی ب
اســاس آخریــن تغییــرات بــه وجــود آمــده در قوانیــن صنــدوق رفــاه دانشــجویان 

ــد. ــر می باش ــی و تغیی ــل بازنویس ــاوری قاب ــات و فن وزارت علوم،تحقیق

تعداد روزهای استفاده از وام طی نوبت های وام×  وام شهریه ×                                                               = کارمزد طول تحصيل
365

4
100
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*سند تعهد محضری

ــراي  ــه ب ــجویان ک ــاه دانش ــدوق رف ــي صن ــهيالت رفاه ــتفاده از تس ــان اس ــي متقاضي تمام
اوليــن بــار متقاضــي اســتفاده از ایــن خدمــات هســتند ملــزم بــه ارائــه ســند تعهــد محضــري 
مــي باشــند. ســند تعهــد محضــري ســندي اســت کــه بــر اســاس اطالعــات ضامــن و متقاضــي 
در یكــي از دفاتــر ثبــت اســناد رســمي کشــور تنظيــم شــده باشــد. شــرایط ضامــن بــر اســاس 

بخشــنامه صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه شــرح زیــر مــي باشــد:

در خصــوص ضمانــت بازپرداخــت تســهيالت دریافتــي از صنــدوق رفــاه دانشــجویان، عــالوه 
ــهدا و آزادگان  ــم ش ــاي معظ ــازان، خانواده ه ــت، جانب ــي دول ــمي و پيمان ــان رس ــر کارکن ب
ــت  ــران دریاف ــازان و ایثارگ ــور جانب ــهيد و ام ــاد ش ــا از بني ــوق و مزای ــه حق ــاده ک از کار افت
مــي نماینــد، از تاریــخ صــدور ایــن بخشــنامه، نيــز کارکنــان رســمي نهادهــاي عمومــي غيــر 
ــه  ــر ، کميت ــالل احم ــهرداري ها ، ه ــع آن ، ش ــز تاب ــري و مراک ــاد رهب ــون )نه ــي همچ دولت
امدادحضــرت امــام)ره( ، بنيــاد مســكن انقــالب اســالمي،کميته ملــي المپيــك ایــران، بنيــاد 
1٥ خــرداد، ســازمان تبليغــات اســالمي، ســازمان تاميــن اجتماعــي، ســازمان دانــش آمــوزي 
جمهــوري اســالمي ایــران، بنيــاد امــور بيماریهــاي خــاص، صنــدوق بيمه روســتائيان و عشــایر، 
صنــدوق تاميــن خســارتهاي بدنــي(، کارکنــان رســمي دانشــگاه آزاد اســالمي، کليــه بانكهــا، 
ــل 3  ــا حداق ــي، ) ب ــرکتهاي دولت ــایر ش ــرق، گاز و س ــرات، ب ــالب، مخاب ــرکت آب و فاض ش
ســال ســابقه اشــتغال(، بازنشســتگان نيروهــاي مســلح و مســتمري بگيــران ســازمان تاميــن 
ــي را  ــهيالت رفاه ــت تس ــل، بازپرداخ ــدارک ذی ــه م ــه ارائ ــروط ب ــد مش ــي می توانن اجتماع

ــت نماینــد: ضمان

• اصل سند تعهد که در یكي از دفاتر اسناد رسمي کشور تنظيم گردیده است. 

ــی  ــای عموم ــه کار در نهاده ــن مشــغول ب ــراي ضامني ــن ب ــوق ضام • گواهــي کســر از حق
ــای مســلح. ــی و بازنشســتگان بجــز نيروه غيردولت

• شــایان ذکــر اســت ضمانــت بازنشســتگان کليــه دســتگاههاي دولتــي بــه غيــر از نيروهــاي 
ــاه  ــدوق رف ــه صن ــن، خطــاب ب ــوق ضام ــه گواهــي کســر از حق ــط در صــورت ارائ مســلح فق

دانشــجویان وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري امــكان پذیــر اســت.

• تصویــر آخریــن حكــم اســتخدامي یــا بازنشســتگي) بــراي کارکنــان دســتگاههاي اطالعاتي 
و امنيتــي شــامل وزارت اطالعــات، نيروهــاي مســلح، وزارت دفــاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح 
و … الزامــي نيســت، ولــي ارائــه گواهــي معتبــر از آخریــن محــل خدمــت آنــان جهــت معرفــي 

بــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان الزامي اســت(.

• تصویر آخرین فيش حقوقي.

ــه صنــدوق  ــاً خطــاب ب ــد صرف ــن بخشــنامه بای ــه: تمامــي گواهي هــاي مذکــور در ای توج
ــن صــورت،  ــر ای ــردد و در غي ــاوري صــادر گ ــات و فن ــوم، تحقيق ــاه دانشــجویان وزارت عل رف
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ــود. ــد ارزش خواهــد ب فاق

دانشــجویان می تواننــد جهــت دریافــت نمونــه فــرم ســند تعهــد محضــری بــه بخــش اداره 
رفــاه ســایت student.aut.ac.ir مراجعــه نمایيــد.

نمونه متن گواهي کسر حقوق

ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ــد .................. دارای شــماره  ــاي ................... فرزن ــم / آق بدینوســيله گواهــي مــي شــود خان
شناســنامه .................. صــادره از .................. از کارکنــان تمــام وقــت اداره .................. می باشــد 
و ماهانــه مبلــغ .................. ریــال حقــوق و مزایــا دریافــت مي دارنــد. دارند.ایــن گواهــی بنــا 
بــه درخواســت نامبــرده جهــت ارائــه بــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان و ضمانــت وام آقای/خانــم 
.................. صــادر گردیــده و ارزش قانونــی دیگــری نــدارد. بدیهــی اســت چنانچــه وام گيرنــده 
درپرداخــت اقســاط وام دریافتــی تعلــل نمــود، مراتــب را اعــالم تــا در صــورت اشــتغال بــه کار 
از حقــوق نامبــرده کســر و بــه حســاب مربوطــه واریــز گردد.تســویه حســاب ضامــن منــوط 

بــه اعــالم آن واحــد دانشــگاهی می باشــد.

نام و نام خانوادگی

امضاء رئيس اداره

نمونه کسر از حقوق فوق باید در برگه سربرگ اداري تایپ شود. مهر و شماره دبيرخانه 
داشته باشد.
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اداره امور تغذیه
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بخش دوم:

اداره امور تغذیه
مدیریــت و کنتــرل وضعيــت و خدمــات ســلف دانشــگاه و غــذای دانشــجویان بــه عهــده ی 
اداره امــور تغذیــه اســت. ایــن مرکــز موظــف اســت کــه در قــدم اول محيطــی بــا اســتانداردهای 
ــدی  ــدم بع ــد و در ق ــم نمای ــجویان فراه ــذای دانش ــرو غ ــت و س ــت پخ ــت جه وزارت بهداش
ــتفاده از  ــكان اس ــای دانشــگاه، ام ــت امن ــوم و هيئ ــاه وزارت عل ــدوق رف ــه ی صن ــق مصوب طب

غــذای ســلف را بــرای دانشــجویان فراهــم نمایــد.

کيفيــت و کميــت غذاهــای ارائــه شــده توســط اســتانداردهای قــرارداد ایــن اداره ســنجيده 
شــده و در صــورت قصــور در رعایــت ایــن اســتانداردها، اداره امــور تغذیــه ملــزم بــه پاســخگویی 

ــر دانشــجویان می باشــد. در براب
نحوه ی ارائه خدمات:

شامناهارصبحانهمشمولين

هزینه ی مصوب دانشجویان روزانه ی خوابگاهی 
صندوق رفاه

هزینه ی مصوب 
صندوق رفاه

هزینه ی مصوب 
صندوق رفاه

قيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شدهدانشجویان پردیس بين الملل

قيمت تمام شدهقيمت تمام شدهقيمت تمام شدهدانشجویان پردیس اقماری

دانشجویان روزانه ی 
غيرخوابگاهی

هزینه ی مصوب تعلق نمی گيرد
قيمت تمام شدهصندوق رفاه

دانشجویان شبانه
 )ساکن خوابگاه(

هزینه ی مصوب قيمت تمام شده
قيمت تمام شدهصندوق رفاه

دانشجویان 
اتمام سنوات

کارشناسی 
ترم10 و 11

هزینه ی مصوب قيمت تمام شده
صندوق رفاه

هزینه ی مصوب 
صندوق رفاه

کارشناسی 
ارشد ترم٦ و 7

دکترا ترم 10 
و 11

تبصره:

ــن  ــورت تامي ــل در ص ــن المل ــس بي ــجویان پردی ــی دانش ــای غذای ــه ی وعده ه ــف: هزین ال

اداره امور تغذیه
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ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــوب صن ــورت مص ــه ص ــل ب ــن المل ــت بي ــط معاون ــا توس هزینه ه
محاســبه می گــردد.

ب: هزینــه ی وعده هــای غذایــی دانشــجویان پردیس هــای اقمــاری در صــورت تاميــن 
ــبه  ــاه دانشــجویان محاس ــدوق رف ــه صــورت مصــوب صن ــه ب ــد مربوط ــا توســط واح هزینه ه

می گــردد.

ــه  ــوند، ب ــاال نمی ش ــت ب ــمول ليس ــه مش ــجویانی ک ــای دانش ــی وعده ه ــه ی تمام ج: هزین
طــور آزاد محاســبه خواهــد شــد.

د: در تابســتان، تعطيــالت رســمی و روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه )بجــز در ایــام امتحانات(، 
ســلف دانشــگاه تعطيــل می باشــد.

رستوران های آزاد

دانشــجویان عزیــز می تواننــد غذاهــای خــود را در رســتوران آزاد رزرو نمــوده و در صــورت 
عــدم اســتفاده از ســلف ســرویس دانشــجویی در آن روز/ وعــده بــا مبلــغ اعــالم شــده از طــرف 

دانشــگاه بعنــوان یارانــه غــذا از آن رســتوران اســتفاده نماینــد.

نحوه ارائه خدمات سلف آزاد

شامناهارایام هفته

دانشجویان روزانه خوابگاهیدانشجویان روزانه شنبه تا چهارشنبه

تعلق نمی گيرددانشجویان روزانه خوابگاهیپنج  شنبه

ساعت توزیع غذا:
سلف برادران

شامناهارایام هفته
17 الی 19:٤٥    11 الی 13:30 شنبه تا چهارشنبه

سلف خواهران

شامناهارایام هفته

در خوابگاه توزیع می شود.11 الی 13:30شنبه تا چهارشنبه
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سلف ترنج

شامناهارایام هفته

-11:1٥ الی 13:30شنبه تا چهارشنبه

صبحانه دانشجویان:

ــه برنامــه ی غذایــی کــه دو هفتــه یكبــار در  ــا توجــه ب دانشــجویان خوابگاهــی می تواننــد ب
ــدی  ــان بن ــوده و در زم ــود را رزرو نم ــر خ ــورد نظ ــه م ــالم صبحان ــود، اق ــه می ش ــایت ارائ س

مشــخص شــده، بــه طــور یكجــا تحویــل بگيرنــد.

نحوه ی رزرو غذا:

دانشجویان از طریق مراجعه به ســامانه Samad.aut.ac.ir، ميتوانند اقدام به شارژ کارت 
خود و رزرو غذا نمایند. امكان رزرو، حداقل تــا ســاعت 2٤ دو روز قبــل از وعــده ی مــورد نظــر 

وجود خواهد داشت.

در صورت عدم رزرو غذا، دانشجویان ميتوانند از سيستم روز فروش دانشگاه براي وعده  ناهار 
در ساعت 11:30  و در صورت وجود غذا در ساعت 13 اســتفاده نماینــد. همچنيــن روز فــروش 

وعده  شام، در ساعت17:30 تنهــا در ســلف بــرادران فعــالخواهد بود.

ــا قيمــت  ــد و ی ــه دارن ــه دالیلــی درخواســت غــذای اضاف ــا ب ــی کــه بن همچنين دانشجویان
ــر  ــه دفت ــا مراجعــه ب ــد ب ــه طــور آزاد محاســبه می شــود، می توانن ــال ب غــذای آن هــا در پورت

اداره  امــور تغذیــه در صــورت عــدم اتمــام غــذا، آن وعــده را تهيــه نماینــد.

دانشجویان می توانند تا ساعت 2٤ روز قبل از هر وعده، رزرو خود را لغو نمایند.

دانشــجویان می تواننــد غــذای رزرو شــده ی خــود را بــا همــراه داشــتن کارت دانشــجویی از 
ســلف دانشــگاه دریافــت کننــد.

تبصره:

الف-  در صــورت همــراه نداشــتن کارت دانشــجویی، دانشــجویان می تواننــد بــا داشــتن رمــز 
دوم صــادر شــده از طریــق ســامانه ســماد بــه دســتگاه فراموشــی "واقــع در اداره امــور تغذیــه" 
مراجعــه کننــد و فيــش بارکــد دار غــذای مربوطــه را از دســتگاه دریافــت نماینــد و در مرحلــه 
بعــدی فيــش را مقابــل دســتگاههای بارکــد خــوان موجــود در خطــوط توزیــع غــذا قــرار دهنــد 
تــا پرســنل توزیــع غــذا بــا رویــت پيغــام نمایــش داده شــده توســط مانيتــور، غــذای مربوطــه 

را بــه دانشــجویان تحویــل دهنــد. 

ــران می تواننــد بارکــد  توجــه: امكانــی در سيســتم اتوماســيون ســماد تعبيــه شــده کــه کارب
ــش  ــای في ــد و بج ــت کنن ــامانه دریاف ــمند از س ــی های هوش ــق گوش ــذای روز را از طری غ
ــی را  ــذ، دسترس ــی کاغ ــر صرفه جوی ــالوه ب ــه ع ــد ک ــتفاده نماین ــكان اس ــن ام ــذی از ای کاغ

اداره امور تغذیه
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تســهيل می کنــد.

باشند،  کرده  فراموش  را   فراموشي خود  رمز  یا  و  پورتال  به  ورود  رمز  که  دانشجویاني  ب- 
با مراجعه به اداره ی امــور تغذیه بــا ارائــه کارت شناســایی معتبــر، قادر به بازیابي رمز خود 

ميباشند.

ج- اعتبــار باقيمانــده در کارت تغذیــه ی دانشــجویان، در هنگام تسویهحساب اینترنتي فراغت 
از تحصيل، بــه حســاب بانــك تجــارت ایشــان مســترد خواهــد شــد.

ــه  ــد ب ــد می توانن ــم کرده ان ــا گ ــته ی ــود را شكس ــجویی خ ــه کارت دانش ــجویانی ک د- دانش
واحــد رایانــه اداره امــور تغذیــه مراجعــه و درخواســت کارت موقــت نماینــد تــا کارت المثنــی 

ــه 10 روز می باشــد( ــت تغذی ــار کارت موق ــرای آنهــا صــادر گــردد. )اعتب ب

ــتم  ــراد سيس ــذا )ای ــكل در رزرو غ ــه مش ــاد هرگون ــورت ایج ــد در ص ــجویان می توانن دانش
ــد. ــه نماین ــه مراجع ــور تغذی ــه اداره ام ــری، کارت دانشــجو و .. ( ب کارب
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بخش سوم:

مرکز بهداشت،درمان و مشاوره

1.گروه بهداشت و درمان
ــات  ــی، خدم ــك عموم ــه پزش ــی از جمل ــتی- درمان ــات بهداش ــوزه خدم ــز در ح ــن مرک ای
پرســتاری، دندانپزشــكی، بينایــی ســنجی، کلينيــك تغذیــه، کلينيــك قلــب، خدمــات مامایــی، 
اتــاق عمــل ســرپایی، نظارت هــای HSE بــر تمامــی محيط هــای دانشــگاه از جملــه: 
آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا، خوابگاه هــا، و تمامــی امكانــات رفاهــی از جملــه ســلف های 
ــی در  ــی ) ایمن ــای آموزش ــزاری کالس ه ــتخرو ... برگ ــا، اس ــپزخانه، بوفه ه ــوری و آش غذاخ
ــی و  ــود مراقبت ــول خ ــی، اص ــواد بيولوژیك ــی م ــيميایی، ایمن ــواد ش ــی م ــگاه، ایمن آزمایش
ــت  ــتی )بهداش ــات بهداش ــه خدم ــا و ...( و ارائ ــی پرتوه ــی، ایمن ــردی، ارگونوم ــت ف بهداش
خانــواده، مكمــل یــاری و ...(، تشــكيل تيــم مدیریــت بحــران و ... همــكاری بــا ســازمان هــالل 
احمــر، آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی تهــران، شــهرداری منطقــه شــش، مرکــز بهداشــت و 
درمــان شــمال غــرب تهــران و ... بــا هــدف فراهــم نمــودن تســهيالت الزم بــرای دانشــگاهيان 

می باشــد.
1. برنامه کاری مرکز بهداشت و درمان:

ســاعت کاری ایــن مرکــز همــه روزه از ســاعت 7:30-19 )بجــز پنجشــنبه ها و ایــام تعطيــل( 
ــد از  ــجویان می توانن ــوده و دانش ــگاه ب ــمی دانش ــاعت کار رس ــا س ــق ب ــتان مطاب و در تابس

امكانــات آن اســتفاده نماینــد.
2. فرآیند مراجعه به پزشکان:

ــرش، قبــض مربوطــه را  ــان و پــس از پذی ــه مرکــز بهداشــت و درم ــا مراجعــه ب دانشــجو ب
دریافــت نمــوده و در همــان روز نوبــت دهــی می شــود. پــس از معاینــات اوليــه، اقدامــات الزم 
پزشــكی انجــام و در صــورت نيــاز اقدامــات پاراکلينيكــی درخواســت و یــا مراجعــه بــه پزشــك 

متخصــص بــه دانشــجو توصيــه خواهــد شــد.
ــا تاميــن اجتماعــی، می تواننــد از  ــی و ی دانشــجویان تحــت پوشــش بيمــه ی خدمــات درمان

مزایــای بيمــه ی خــود در ایــن مرکــز اســتفاده نماینــد.
3. فرایند مراجعه به متخصص قلب:

ــی  ــی توســط پزشــك عموم ــا تشــخيص قبل ــا حضــوری ب ــی و ی ــاس تلفن دانشــجو طــی تم
ــك  ــه کلني ــرر ب ــان مق ــی در زم ــت قبل ــت نوب ــا دریاف ــب، ب ــه متخصــص قل ــاع ب ــت ارج جه
مراجعــه خواهــد نمــود. پــس از مراجعــه بــه پذیــرش قبــض مربوطــه را دریافــت و جهــت انجــام 
ــب  ــس از انجــام نوارقل ــاز پ ــد. در صــورت ني ــه پزشــك متخصــص مراجعــه می نمای ــه ب معاین
ــدی  ــات بع ــه و اقدام ــه پزشــك مراجع ــار ب ــده توســط دســتيار پزشــك، بيم و تشــكيل پرون
ــد.  ــد ش ــام خواه ــص انج ــك متخص ــط پزش ــت ورزش توس ــو و تس ــت اک ــون درخواس همچ
هزینــه انجــام اکــو و تســت ورزش بایــد توســط دانشــجو بــه صنــدوق مرکــز بهداشــت طبــق 

ــد. ــل گيرن ــه مصــوب دانشــگاه پرداخــت و فيــش آن را تحوی تعرف
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4. خدمات اورژانس:
در هنــگام وقــوع هرگونــه مــورد اورژانســی در دانشــگاه، طــی تمــاس بــا اورژانــس تهــران بــه 
ــه  ــس دانشــگاه ب ــار، اورژان ــت بيم ــس از وضعي ــودن پرســنل اورژان ــع نم ــماره 11٥ و مطل ش
ــی را انجــام  ــات مقدمات ــه رســانده و معاین ــه محــل حادث همــراه پرســنل مربوطــه خــود را ب
ــه مراکــز  ــا هماهنگــی مرکــز اورژانــس، دســتور انتقــال بيمــار ب می دهــد. در صــورت نيــاز، ب

درمانــی خــارج از دانشــگاه صــادر خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه خدمــات اورژانســی دانشــگاه ارتباطــی بــا مرکــز بهداشــت و درمــان 

ــد. نداشــته و تحــت نظــر اورژانــس شــهر تهــران فعاليــت می نمای
تبصره:

الــف- درصــورت تشــخيص عــدم اورژانســی بــودن وضعيــت بيمــار در طــی تمــاس مربوطــه 
توســط پرســنل اورژانــس 11٥، فرآینــد اورژانــس خاتمــه خواهــد یافــت و اعــزام آمبوالنــس 

ــرد. ــورت نمی گي ص
ــتار  ــی، پرس ــت بدن ــت اداره تربي ــا درخواس ــی، ب ــابقات ورزش ــزاری مس ــگام برگ ب- در هن
ــيب  ــوع آس ــورت وق ــت و در ص ــد داش ــور خواه ــل حض ــابقه در مح ــول مس ــگاه، در ط درمان

ــس تهــران اســتفاده خواهــد شــد. ــس اورژان ــه اعــزام از آمبوالن ــاز ب دیدگــی و ني
5. خدمات پرستاری:

- درصــورت داشــتن نســخه معتبــر از پزشــك و یــا در صورتيكــه داروی بيمارســتانی نباشــد 
تزریــق توســط پرســتار درمانــگاه انجــام خواهــد شــد. 

- تزریق داروی پنی سيلين صرفاً با تایيد پزشك این درمانگاه انجام خواهد شد.
- بخيه زدن و بخيه کشيدن با تایيد پزشك این درمانگاه انجام خواهد شد.

ــگاه و پــس از اتمــام دوره مصــرف  ــه پزشــك درمان - شستشــوی گــوش بعــد از انجــام معاین
قطــره مخصــوص شستشــوی گــوش و تایيــد پزشــك، توســط پرســتار انجــام خواهــد شــد.

- انجــام تســت ســل ) تســت خلــط( صرفــاً بــا نظــر پزشــك درمانــگاه و تایيــد ایشــان توســط 
کارشــناس مربوطــه انجــام خواهــد شــد.

ــا تایيــد نمــوده باشــد،  ــز ی ــگاه تجوی ــن درمان ــاً در صورتيكــه پزشــك ای - تزریــق ســرم صرف
انجــام خواهــد شــد.

جهــت انجــام تزریــق، در صــورت تایيــد دارو توســط پزشــك، فــرد بــه واحــد پذیــرش مراجعــه 
ــات  ــه واحــد تزریق ــا( ب ــا اق ــم ی ــار) خان ــه حســب جنســيت بيم ــض ب ــت قب ــس از دریاف و پ
ــات  ــر از تزریق ــتاری غي ــات پرس ــه خدم ــت انجــام هرگون ــد. جه ــی نمای ــه م ــه مراجع مربوط
شــامل پانســمان، بخيــه ، شستشــوی گــوش ، نــوار قلــب و ... نيــز فــرد بيمــار پــس از دریافــت 
قبــض از واحــد پذیــرش بــه پرســتار مربوطــه مراجعــه و خدمــت مــورد نظــر را دریافــت مــی 

دارد.
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6. کلینیک مامایی: 
روزهــای ســه شــنبه بــا اخــذ نوبــت قبلــی بصــورت تلفنــی و یــا حضــوری، معاینــه ســينه 

ــی انجــام می شــود. ــاپ اســمير و مشــاوره ازدواج توســط کارشــناس مامائ و انجــام تســت پ
7. کلینیک تغذیه:

روزهــای شــنبه و چهارشــنبه ســاعت 17-1٥ و ایــام تابســتان 1٥-13 بــا اخــذ نوبــت قبلــی 
بصــورت تلفنــی و حضــوری، مشــاوره تغذیــه و پيشــگيری از بيماریهــا انجــام می شــود.

8. کلینیک دندانپزشکی :
ــش  ــه بخ ــد ب ــر روز می توان ــی 10:30 ه ــاعت 8:30 ال ــه از س ــه اولي ــت معاین ــار جه بيم
ــتيار  ــط دس ــه توس ــه اولي ــد. معاین ــه نمای ــان مراجع ــت و درم ــز بهداش ــكی مرک دندانپزش
ــت  ــار الزم اس ــود. بيم ــت می ش ــی درخواس ــاز رادیوگراف ــورت ني ــام و درص ــكی انج دندانپزش
بــا در دســت داشــتن گرافــی انجــام شــده مجــدداً بــه دندانپزشــكی مراجعــه نمــوده و جهــت 
ــد.  ــه پرداخــت نمای ــت اخــذ و هزین ــدام دندانپزشــكی توســط دندانپزشــك نوب ــه اق ــر گون ه
ــد.  ــرار می گيرن ــان ق ــورد درم ــت م ــدون نوب ــه ب ــخيص اولي ــس از تش ــی پ ــاران اورژانس بيم
جهــت ســهولت کار و رســيدن نوبــت دندانپزشــكی بــه تمامــی دانشــجویان نوبت هــا بصــورت 
ــردد و  ــت می گ ــت دریاف ــت رزرو نوب ــه جه ــوان بيعان ــه عن ــی ب ــود. مبلغ ــه داده می ش ماهيان
ــد. در  ــه می باش ــر جلس ــام کار در ه ــس از اتم ــی پ ــاب نهای ــویه حس ــه تس ــزم ب ــجو مل دانش
ــه موقــع در ســر وقــت مقــرر نوبــت دانشــجو  صــورت عــدم مراجعــه دانشــجو یــا نرســيدن ب
ــه  ــن کنســلی ب ــات ای ــت شــده عــودت نمی گــردد و تبع ــه دریاف ــغ بيعان کنســل شــده و مبل

ــد.  ــجو می باش ــده دانش عه
9. کلینیک بینایی سنجی:

فــرد بيمــار جهــت معاینــه چشــم روزهــای دوشــنبه و چهارشــنبه ) از ســاعت 9 الــی 13( بــه 
مرکــز بهداشــت و درمــان مراجعــه می نمایــد و پــس از دریافــت قبــض از واحــد پذیــرش بــه 
ــد. در صــورت تشــخيص بيمــاری چشــمی توســط کارشــناس  اپتومتریســت مراجعــه می نمای
مربوطــه، ارجــاع بــه متخصــص چشــم صــورت خواهــد گرفــت. در صــورت نيــاز بــه دریافــت 
عينــك پــس از تعيــن نمــره) ســفارش ســاخت فریــم عينــك( مبلغــی بــه عنــوان بيعانــه اخــذ 
و قبــض هزینــه عينــك توســط کارشــناس صــادر و تاریــخ مراجعــه اعــالم می گــردد. در زمــان 

تحویــل عينــك دانشــجو ملــزم بــه تســویه حســاب نهایــی می باشــد.
10. طرح پایش سالمت دانشجویان ورودی جدید:

بــر اســاس مصوبــه ی ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوری اطالعــات 
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــرم رئيس ــات محت ــورخ ٦9/11/01 هي ــماره 2 م ــه ش ــن مصوب و همچني
اميرکبيــر، تمامــی دانشــجویان ورودی جدیــد در تمامــی مقاطــع ملــزم هســتند پــس از اعــالم 
دانشــگاه طبــق زمانبنــدی اعــالم شــده جهــت انجــام طــرح پایــش ســالمت اقــدام نماینــد و 
مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه پــس از دریافــت فرم هــای تكميــل شــده دانشــجویان اقــدام 
ــاز،  ــورت ني ــود. در ص ــد نم ــان خواه ــط کارشناس ــات الزم توس ــده و معاین ــكيل پرون ــه تش ب
دانشــجویان بــه پزشــك عمومــی و یــا متخصــص ارجــاع داده خواهنــد شــد. در صــورت عــدم 

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
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مراجعــه دانشــجو در موعــد مقــرر، ثبــت نــام تــرم بعــد ملغــی خواهــد شــد.
11. دبیرخانه HSE دانشگاه:

کارشناســان HSE مرکــز بهداشــت و درمــان پــس از انجــام بازدیدهــای بهداشــتی و 
ــا اســتانداردها و آیيــن نامه هــای موجــود(،  ایمنــی از تمامــی بخش هــای دانشــگاه )منطبــق ب
گــزارش مربوطــه را بــه همــراه توصيه هــای بهداشــتی و ایمنــی بــه واحــد مربوطــه و معاونــت 

ــه خواهنــد داد.  دانشــجویی ارائ
ــگاه  ــی خواب ــتی و ایمن ــكالت بهداش ــوارد و مش ــری م ــت پيگي ــد جه ــجویان می توانن دانش
)همچنيــن دیگــر مراکــز و مكان هــای دانشــگاه( بــه ایــن مرکــز مراجعــه نماینــد، تــا پــس از 
هماهنگــی و برنامــه ریــزی توســط مرکــز بهداشــت و درمــان، تمهيــدات الزم ) اعــم از اقدامــات 

بهداشــتی، تهيــه گــزارش، اطــالع بــه ادارات مربوطــه و ...( بــه عمــل آیــد. 
ــن مرکــز در حــوزه HSE نقــش مشــاوره در سياســت  ــه الزم اســت کــه ای ــن نكت ذکــر ای

ــه عهــده دارد. ــزاری و نظــارت در اجــرا را ب گ
12. گواهی سالمت دانشجو در زمان مسابقات ورزشی:

ــگاه( از ده  ــی دانش ــت بدن ــا اداره تربي ــكده و ی ــجویی دانش ــت دانش ــه )معاون ــد مربوط واح
روز قبــل از مســابقات از مرکــز بهداشــت و درمــان وقــت مراجعــه اخــذ نمــوده و دانشــجویان 
ــس از  ــوده و پ ــه نم ــز مراجع ــه مرک ــده ب ــن ش ــان تعيي ــه در زم ــای مربوط ــا فرم ه ــراه ب هم
معاینــه توســط پزشــك در صــورت تایيــد ســالمت، مهــر و امضــاء مقابــل اســم هــر فــرد در 
فــرم مربوطــه درج خواهــد شــد و در غيــر اینصــورت بــا نظــر پزشــك بــه متخصــص مربوطــه 

ارجــاع خواهــد شــد.
13. گواهی پزشکی:

دانشــجویانی کــه بــه دليــل بيمــاری، موفــق بــه حضــور در جلســه ی امتحــان نشــده و یــا 
مجبــور بــه حــذف درس یــا تــرم خــود باشــند، ملــزم بــه اخــذ تایيــد گواهــی پزشــكی از مرکــز 

ــان می باشــند. بهداشــت و درم
الزم به ذکر است:

الــف: ارائــه ی گواهــی اســتعالجی ضرورتــٌا مجــوز عــدم شــرکت در امتحــان نبــوده و منجــر 
بــه صــدور گواهــی پزشــكی نخواهــد گردیــد. بدیهــی اســت گواهی هــای صــادر شــده از مرکــز 

بهداشــت و درمــان دانشــگاه قطعــاً مــورد تایيــد ادارات آموزشــی مرتبــط خواهــد بــود.
ب: ایــن مرکــز پــس از معاینــات الزم فقــط نتيجــه معاینــات را بــه ادارات مربوطــه گــزارش 

می دهــد و هيــچ نقشــی در تایيــد و یــا رد گواهــی خــارج از دانشــگاه نــدارد .
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روند اخذ گواهی پزشکی در زمان امتحانات در مرکز بهداشت و درمان

ــان  ــه ی دانشــجو در زم مراجع
ــه پزشــك دانشــگاه بيمــاری ب

ــت کل  ــر مدیری ــه دفت ــج ب ــالم نتای اع
آمــوزش و یــا تحصيــالت تكميلــی جهــت 
ــد. ــدی و اتمــام فراین ــات بع انجــام اقدام

اگــر بيمــاری منجــر بــه بســتری  شــدن 
دانشــجو حداقــل یــك شــب در بيمارســتان 
گــردد، ارائــه ی تصویــر بــرگ پذیــرش 
مهــر  بــه  ممهــور  پرونــده  خالصــه  و 

ــت ــز بهداش ــه مرک ــتان، ب بيمارس

معاینــه ی دانشــجو توســط پزشــك دانشــگاه و بررســی  
مــدارک ارائــه شــده

ــاری  ــان بيم ــز در زم ــا مرک ــه ب ــاس اولي تم
و اطــالع رســانی و مراجعــه بــه پزشــك دانشــگاه 
جهــت ویزیــت و معاینــه پزشــكی قبــل از بهبودی

ــرم درخواســت گواهی  تكميــل ف
پزشكی 

عــدم امــكان مراجعــه بــه پزشــك 
دانشــگاه در زمــان بيمــاری

اولویت

در صورت گرفتن گواهی 
خارج از دانشگاه

ــاری منجر  ــر بيم اگ
بــه بســتری  شــدن 
طــول  در  دانشــجو 
یــك روز در بيمارســتان 
ــر   گــردد، ارائــه ی تصوی
و  پذیــرش  بــرگ 
بــه  پرونــده  خالصــه 

بهداشــت مرکــز 

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
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ــگاه  ــجویی دانش ــای دانش ــررات HSE1 در خوابگاه ه ــی مق ــتورالعمل اجرای 17. دس
صنعتــی امیرکبیــر 

ــه  ــت ک ــی اس ــگاه مكان ــی دانش ــات رفاه ــی از امكان ــوان یك ــه عن ــجویی ب ــگاه دانش خواب
ــا گروهــی قســمتی از  ــردی و ی ــه صــورت ف ــل ب ــز شــرایط در طــول تحصي دانشــجویان حائ
اوقــات خــود را، برابــر مقــررات مربوطــه در آن می گذارننــد کــه یكــی از ایــن مقــررات، قوانيــن 
مربــوط بــه ســالمت، ایمنــی و محيــط زیســت دانشــجویان اســت. نظــر بــه اینكــه دانشــجویان 
ــالش در  ــه ت ــادر ب ــی ق ــی جمع ــرایط زندگ ــود در ش ــئوليت های خ ــح از مس ــا درک صحي ب
ــای  ــی خوابگاهه ــت محيط ــی و زیس ــتی، ایمن ــكالت بهداش ــياری از مش ــاختن بس ــع س مرتف
دانشــجویی در جهــت تأميــن شــرایطی مناســب بــرای زندگــی و تحصيــل خواهنــد بــود، لــذا 

ــز خواســتاریم. ــا از دانشــجویان عزی ــل را در خوابگاهه ــوارد ذی ــت م رعای
الف : مقررات مربوط به اداره خوابگاه ها

ماده 1- معابر عمومی و فضای سبز

فضای سبز مناسب در اطراف خوابگاه و با رعایت شرایط موجود در نظر گرفته شود.
ماده2- شرایط ساختمانی

الــف. ضوابــط مكان یابــی، بهســازی و اصــول ایمنــی )منطبــق بــر شــرایط منــدرج در فصــل 
اول  آیين نامــه( در بنــای خوابــگاه رعایــت شــده باشــد.

ــر  ــگاه دارای شــرائط ســاختمانی مناســب )منطبــق ب ب. کليــه واحدهــای موجــود در خواب
ــد. ــه( باش ــل اول و دوم  آیين نام ــدرج در فص ــرائط من ش

ــد عــاری  ج. تمــام ســطوح خارجــی ســاختمان کــه در معــرض عوامــل جــوی هســتند بای
از هرگونــه منفــذ و روزنــه و مصالــح زنــگ زده و پوســيده باشــند و ضمائــم آویــزه بــه ســازه 
شــامل ســایبان ها، تابلوهــا، پله هــای فــرار، راه پله هــای خارجــی و دودکش هــا بایــد در 
ــرار داشــته  ــا همــواره در شــرایط ایمــن ق ــداری شــوند و اتصــاالت آنه شــرایط مناســب نگه

باشــد.
ماده3- شرایط عمومی، تسهیالت رفاهی - بهداشتی و الزامات ایمنی

ــور و  ــدا و ن ــت، ص ــه، رطوب ــا، تهوی ــن دم ــتی الزم )تأمي ــی و بهداش ــهيالت رفاه ــف. تس ال
روشــنایی مناســب، دسترســی بــه آب آشــاميدنی، الزامــات ایمنــی، آسانســور و ...( در اماکــن 
آموزشــی و اداری بــه نحــو کافــی، مطلــوب و مناســب )منطبــق بــر شــرایط منــدرج در فصــل 
ــه نحــو مطلــوب  دوم آیين نامــه( در نظــر گرفتــه شــود و از تجهيــزات و تأسيســات موجــود ب

ــود. ــرداری ش ــداری و بهره ب نگه
ــب  ــالم و مناس ــی، س ــداد کاف ــه تع ــجویی ب ــای دانش ــتی در خوابگاه ه ــرویس بهداش ب. س

ــه شــود(. ــه در نظــر گرفت ــن نام ــر شــرائط مذکــور در فصــل دوم آیي ــق ب )منطب
تبصره:

الف-  تعداد توالت و دستشویي متناسب با جمعيت باشد

Health,Safety,Environment( -1( سالمت، ایمنی و محيط زیست
2- آئين نامه نظارت های HSE در محيط های دانشگاهی، دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان، چاپ اول
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ب- طراحــی، تســهيالت و امكانــات ویــژه اســتفاده معلوليــن )به خصــوص در طبقــات همكــف( 
و بــا نصــب عالئــم و نشــانه های بين المللــی درنظــر گرفتــه شــود.

ــي و دارای  ــداد کاف ــه تع ــگاه ب ــام در خواب ــای حم ــتی و واحده ــرویس های بهداش ج. س
ــد. ــتی الزم باش ــازی و بهداش ــرایط بهس ش

ــی-  ــهيالت رفاه ــاختمانی، تس ــرایط س ــر ش ــجویی از نظ ــای دانش ــپزخانه در واحده د. آش
بهداشــتی و الزامــات ایمنــی، نظافــت عمومــی، شستشــوی ظــروف و مدیریــت پســماند، بایــد 

ــد.  ــه باش ــل دوم آیين نام ــم  از فص ــش شش ــور در بخ ــرائط مذک ــر ش ــق ب منطب
ــل  ــدرج در فص ــرایط من ــر ش ــق ب ــی منطب ــم پاش ــات س ــام عملي ــن و انج ــرل ناقلي ه. کنت

ــد. ــه باش ــارم  آیين نام چه
ــم   ــل پنج ــدرج در فص ــرایط من ــر ش ــق ب ــق منطب ــاء حری ــگيری و اطف ــر پيش و.  تدابي
ــود. ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ ــود در خواب ــن موج ــه اماک ــی و کلي ــه عموم ــه در محوط آیين نام

ح. فروشــگاه های مــواد غذایــی در خوابــگاه منطبــق بــر شــرایط منــدرج در فصــل  پانزدهــم  
ــد. ــه باش آیين نام

ی. در صــورت وجــود آرایشــگاه در خوابــگاه، شــرایط منــدرج در فصــل هفدهــم  آیين نامــه 
رعایــت گــردد.

ــوده  ــد از شــرایط بهداشــتی و بهســازی مناســب برخــوردار ب ــگاه بای ــه در خواب ک. نمازخان
ــم   ــل هجده ــور در فص ــرائط مذک ــر ش ــق ب ــردد. )منطب ــت گ ــی در آن رعای ــول ایمن و اص

آیين نامــه(
ل.  انبارها در خوابگاه منطبق بر شرایط مندرج در فصل سوم  آیين نامه باشد.

م. شــرایط الزم بــرای واحدهایــی چــون کتابخانه هــا وســالن مطالعــه و همچنيــن ســالن های 
ــل  ــد در فص ــته باش ــود داش ــجویی وج ــای دانش ــت در خوابگاه ه ــن اس ــه ممك ــات ک اجتماع

ــه اماکــن آموزشــی و اداری( ذکــر گردیــده اســت. یازدهــم  آیين نامــه )مربــوط ب
ن. از اســتعمال، عرضــه و هرگونــه تبليــغ محصــوالت دخانــی خــودداری و تابلوهــاي هشــدار 

دهنــده در خصــوص منــع اســتعمال دخانيــات در معــرض دیــد افــراد نصــب شــود.1
ماده4- نظافت عمومی خوابگاه و مدیریت پسماند

نظافــت عمومــی و دفــع بهداشــتی زباله هــا در محوطــه خوابــگاه و کليــه اماکــن موجــود در 
آن، بــه نحــو مطلــوب )منطبــق بــر شــرایط موجــود در فصــل هشــتم ( انجــام شــود.

ماده5- شرایط اختصاصی

الف- سوئیت و اتاق های دانشجویی 

1. تختخواب به تعداد کافی، سالم و بدون نقص موجود باشد.
2. بــرای رعایــت کامــل نــكات بهداشــتی حــذف تحویــل وســایل خــواب توســط دانشــگاه و 

1- قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات مصوب مهرماه 138٥ مجلس شورای اسالمی و آیين نامه اجرایی مصوب مهرماه 138٦ 
هيات دولت 

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
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تهيــه وســایل خــواب توســط دانشــجویان توصيــه می گــردد.
3. روکــش وســائل خــواب )ملحفــه، روبالشــی و ... ( در صــورت موجــود بــودن ،در فواصــل 

زمانــی و محــل مناســب توســط دانشــجویان شستشــو، گندزدایــی، خشــك و اتــو شــوند.
ــه تعــداد کافــي، ســالم و مناســب وجــود داشــته  ــاق، کمــد و قفســه کتــاب ب ٤. در هــر ات

باشــد.
٥. در هر اتاق، ميز و صندلي به تعداد کافي، سالم و مناسب وجود داشته باشد.

٦. پنجره اتاق دارای پرده تميز و مناسب باشد.
7. بــرای جلوگيــری از ورود حشــرات و ... کليــه درب و پنجــره هــای بــاز شــونده بــه فضــای 

بــاز  دارای تــوری مناســب باشــند.
8. رخت آویز سالم به تعداد کافي موجود  باشد.

9. در ورودی هــر ســویيت یــا بــرای هــر اتــاق، فضــای کفــش کــن و جاکفشــی پيــش بينــی 
. د شو

10. اتــاق هــای دانشــجویی دارای فــرش ، موکــت یــا کــف پــوش، مناســب، تميــز و ســالم 
باشــد و بــرای رعایــت مســائل بهداشــتی حداقــل ســالی یكبــار شستشــوی فــرش هــا انجــام 

شــود.
11. نظافــت داخــل اتــاق هــا در طــول تــرم تحصيلــی بــه عهــده خــود دانشــجویان اســت و 

نظــارت مســتقيم مســئول خوابــگاه بــر بهره بــرداری مطلــوب از اتــاق هــا ضــروری اســت.
12. از نور طبيعی یا مصنوعی مناسب برخوردار باشد .

13. تهویه باید مناسب و کافی باشد .
1٤. متناســب بــا فصــول ســال هــر اتــاق مــی بایســت بــه وســایل سرمایشــی و گرمایشــی 
مناســب مجهــز باشــد . بــرای حفــظ و تاميــن ســالمتی ســاکنين، حــرارت داخــل ســاختمان 
در فصــول ســرد حــدود 18 درجــه ســانتی گراد و در فصــول گــرم 21 درجــه ســانتی گــراد 

و نيــز رطوبــت ٤0 درصــد توصيــه مــی شــود .
1٥. وسایل گرمایشی نفت سوز یا گاز سوز مجهز به دودکش استاندارد باشند .

ــودر و گاز برحســب شــرایط(  ــای co2 وپ ــده ه ــق )خامــوش کنن ــاء حری 1٦. کپســول اطف
در محــل نصــب شــود و کارکنــان آمــوزش الزم را بــرای اســتفاده در مواقــع ضــروری دیــده 

باشــند.درضمن شارژکپســولها بــه صــورت ادواری کنتــرل شــود.
تبصره: بهتر است از سيستم مرکزی اطفاء حریق استفاده شود.

17. کليد و پریز و کليه وسایل برقی از ایمنی کامل برخوردار باشند .
18. اســتفاده از وســایل پــر مصــرف انــرژي ، اضافــه کــردن المپهــاي گازي یــا وســایلي کــه 
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ایمنــي خوابــگاه را بــه خطــر مــي انــدازد وطبــخ غــذا در داخــل اتــاق بــه طــور کلــي ممنــوع 
اســت.

ــي  ــات در تمام ــتعمال دخاني ــا اس ــط ب ــایل مرتب ــداري وس ــات و نگه ــتعمال دخاني 19. اس
ــوع اســت.  ــگاه ممن ــه خواب ــن دانشــگاهي از جمل اماک

20. سم پاشی در سویيت ها و اتاق های دانشجویی به نحو مطلوب صورت پذیرد.
ب- رختشوی خانه

ــوار، ســقف، در  ــد دارای شــرایط مناســب )از نظــر وضعيــت کــف، دی 1. رختشــوی خانه بای
ــل اول و دوم  ــا فص ــق ب ــنایی و ...( منطب ــور و روش ــائل ن ــت، وس ــه و رطوب ــا ، تهوی و پنجره ه
آیيــن نامــه بــوده، بــه تعــداد و گنجایــش کافــی، بــا تجهيــزات کافــی و مناســب و بــا قابليــت 

دسترســی آســان باشــد.
ــه ســطوح کــف، پيشــخوان ها و  ــی محوطــه  رختشــوی خانه و کلي ــد زدای 2. شستشــو وگن

ــه انجــام شــود. ســينك ها روزان
ــه، ،عــدم  3. سيســتم جمــع آوری و دفــع فاضــالب در رختشــوی خانه ) عــدم گرفتگــی لول

پوســيدگی لوله هــای فاضــالب و ...( بهداشــتی باشــد.
ــعابات  ــيرها و انش ــاالت ش ــوده و اتص ــرم ب ــرد و گ ــد دارای آب س ــوی خانه  بای ٤. رختش

ــد . ــه باش ــت و چك ــدون نش ــالب آن ب فاض
ج- مکان های توزیع غذا در خوابگاه

1. بــه منظــور توزیــع غــذا در خوابــگاه مكانــی مناســب و مخصــوص ایــن امــر در نظــر گرفتــه 
. د شو

2. مكان های توزیع غذا دارای شرایط ساختمانی مناسب باشد.
تبصــره: مصالــح دیــوار از کــف تــا ســقف از نــوع مقــاوم، صــاف و صيقلــی و قابــل شستشــو 

باشــد.
تبصــره: کــف لغزنــده نبــوده و قابــل شستشــو و دارای کــف شــور و شــيب مناســب بــه ســمت 

کــف شــور باشــد.
ــعابات  ــيرها و انش ــاالت ش ــوده و اتص ــرم ب ــرد و گ ــه آب س ــز ب ــد مجه ــكان بای ــن م 3. ای

ــد. ــه باش ــت و چك ــدون نش ــالب آن ب فاض
٤. کليــه دســت انــدرکاران توزیــع غــذا از نظــر دارا بــودن کارت بهداشــت، گواهينامــه دوره 
آمــوزش بهداشــت اصنــاف، اســتفاده از لبــاس کار مناســب و ... منطبــق بــر شــرائط منــدرج در 

فصــل ســيزدهم  آیيــن نامــه باشــد.
تبصــره: بــه هيــچ عنــوان افــراد متفرقــه و فاقــد شــرایط بهداشــتی الزم، در امــر توزیــع غــذا 

دخالــت نكننــد.
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٥. در صــورت توزیــع غــذا در ظــروف یكبــار مصــرف، از انــواع اســتاندارد بــا پایــه مــواد اوليــه 
گياهــی اســتفاده شــود .

٦. کليــه ظــروف و اقــالم غذایــی بایــد روی چهارپایــه یــا پالــت مناســب و تميــز قــرار داشــته 
باشــد.)در تمــاس مســتقيم بــا ســطح زمين نباشــد.(

7. پــس از توزیــع غــذا، بالفاصلــه ظــروف مصرفــی بــرای شستشــو انتقــال یابــد وضایعــات 
ــا از  ــود ت ــی ش ــه  شستشــو و گندزدای ــده و محوط ــع آوری ش ــوب جم ــو مطل ــه نح ــی ب غذای

ــری شــود. ــدگان جلوگي ــر حشــرات و جون تجمــع و تكثي
د- سالن های تلویزیون

ــل اول  ــدرج در فص ــب من ــاختمانی مناس ــرایط س ــون دارای ش ــاق تلویزی ــالن های ات 1. س
آیيــن نامــه باشــد.

3. سالن از نور و تهویه مناسب برخوردار باشد.
ــول  ــه و کپس ــای اولي ــه کمك ه ــودن جعب ــترس ب ــر در دس ــی الزم )از نظ ــر ایمن ٤. تدابي
آتــش نشــانی( و راه هــای فــرار اضطــراری پيــش بينــی شــود. ضمــن اینكــه در اصلــی نيــز بــه 

انــدازه ای باشــد کــه ورود و خــروج ناگهانــی جمعيــت بــه ســهولت صــورت گيــرد.
٥. محــل اســتقرار تلویزیــون از اســتحكام و ایمنــی کامــل در برابــر خطــر ســقوط برخــوردار 

شد با
٦. ســيم کشــی ها و تأسيســات بــرق رســانی و کليــد و پریزهــا از ایمنــی کامــل برخــوردار 

باشــد و نواقــص بــه ســرعت رفــع شــود.
ه- سالن مطالعه و سایت کامپیوتر

1. ســالن مطالعــه در مكانــی مناســب، آرام و بــا قابليت دسترســی آســان و متناســب بــا تعداد 
دانشــجویان در نظــر گرفتــه شــود . ســالن های مطالعــه و ســایت کامپيوتــر، از نظــر وضعيــت 
ــرات و  ــرل حش ــا، کنت ــا، پرده ه ــقف(، در و پنجره ه ــتون و س ــوار، س ــف، دی ــاختمانی )ک س
جونــدگان، تهویــه و رطوبــت، وســایل نــور و روشــنایی، وســایل گرمایشــی و سرمایشــی، مــوارد 
ایمنــی ، بازرســی تأسيســات و ... منطبــق بــر شــرایط منــدرج در فصــل اول و دوم آیيــن نامــه 

باشــد.
2. ميزان روشنایی و صدا مطابق با استاندارد باشد.

ــای  ــا و صندلی ه ــكان، ميزه ــن م ــجویان از ای ــدت دانش ــی م ــتفاده طوالن ــل اس ــه دلي 3. ب
موجــود بایــد ســالم و بــدون شكســتگی و دارای شــرایط اســتاندارد و ارگونومــی مناســب باشــد.

٤. ســيم کشــی ها و کليــه کليــد و پریزهــا بایــد از ایمنــی کامــل برخــوردار باشــند و نواقــص 
بــه ســرعت رفــع گــردد.

ــب  ــر حس ــودر و گاز( ب ــای CO2، پ ــوش کننده ه ــق )خام ــای حری ــول های اطف ٥. کپس
شــرایط در ســایت کامپيوتــر نصــب شــود و کارکنــان ســایت آمــوزش الزم را بــرای اســتفاده 
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در مواقــع ضــروری دیــده باشــند. در ضمــن شــارژ کپســول ها بصــورت ادواری کنتــرل گــردد.
ــری ماننــد کيبــورد، مــاوس و ... در  ــرای رعایــت اصــول بهداشــتی، تجهيــزات کامپيوت ٦. ب
ــه خصــوص  ــن وســایل ب ــی ای ــی مشــخص نظافــت گــردد. نظافــت و ضــد عفون فواصــل زمان

ــود. ــه می ش ــر توصي ــای واگي ــی بيماریه ــروز اپيدم ــگام ب هن
ب : مقررات مربوط به دانشجو

ماده 6- رعایت قوانین بهداشتی

1. ریختــن هرگونــه زبالــه در خوابــگاه ممنــوع اســت و ســاکنين موظــف بــه رعایــت قانــون 
ــند. ــی می باش ــطل های تفكيك ــه در س ــك زبال تفكي

2. انجام نظافت محوطه اتاق و لوازم شخصی به عهده دانشجو مي باشد. 
تبصــره: نظافــت حمــام، آشــپزخانه و اتاق هــا در خوابگاه هــای ســوئيت بــه عهــده دانشــجویان 

ســاکن می باشــد.
ــاد وجــود دارد ماننــد  3. اســتفاده از ماشــين لباسشــویی در مــواردی احتمــال آلودگــی زی
کفــش، لباس هــای زیــر، پتــو، روفرشــی  و وســایلی  کــه آلــوده بــه ســاس و شــپش هســتند 

ممنــوع اســت.
٤. در صــورت ابتــال بــه هــر گونــه بيمــاری خــاص و یــا واگيــردار، در اســرع وقــت مســئول 

خوابــگاه و یــا رابــط بهداشــت را مطلــع نمایيــد.
٥. در صــورت مصــرف و یــا نگهــداری هرگونــه دارو و یــا مشــتقات دارویــی در اســرع وقــت 

مســئول خوابــگاه و یــا رابــط بهداشــت را مطلــع نمایيــد. 
٦. از نگهــداری ظــروف شســته نشــده و وســائل متفرقــه در محــل توزیــع غــذا خــودداری 

شــود.   
7. نگهــداری و انباشــت هرگونــه ظــروف غــذای شســته نشــده در تمامــی اتاق هــا و 

بخش هــای خوابــگاه ممنــوع اســت.
8. بــا توجــه بــه محدودیــت فضــای خوابــگاه قــرار دادن هرگونــه کفــش و دمپایــی اضافــه 
ــو و ... در  ــد.اصالح م ــوع می باش ــوئيت ها ممن ــات و س ــی طبق ــای عموم ــا و مكان ه در راهروه
ــتی،  ــرویس های بهداش ــاً در س ــوده و صرف ــوع ب ــداً ممن ــپزخانه ها موک ــا و آش ــی اتاق ه تمام

ــر می باشــد. ــكان پذی ــام و در صــورت وجــود در آرایشــگاه ام حم
ــاً در  ــوده و صرف ــوع ب ــداً ممن ــپزخانه ها موک ــا و آش ــی اتاق ه ــو و ... در تمام ــالح م 9. اص
ــد. ــر می باش ــكان پذی ــگاه ام ــود در آرایش ــورت وج ــام و در ص ــتی، حم ــرویس های بهداش س

تبصره: شستن مو و دست و صورت در داخل سينك های ظرفشویی ممنوع می باشد.

ــی،  ــتی و آرایش ــوازم بهداش ــتحمام، ل ــایل اس ــد وس ــخصی مانن ــایل ش ــتفاده از وس 10. اس
ــد. ــوع می باش ــترک ممن ــورت مش ــواب و .. بص ــت خ تخ
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ــه  ــی و ب ــار الزام ــه یكب ــر دوهفت ــل ه ــا حداق ــت داخــل یخچال ه ــردن و نظاف ــز ک 11. تمي
ــد. ــجویان می باش ــده دانش عه

ــور  ــط اداره ام ــه توس ــش ماه ــورت ش ــرات بص ــدگان و حش ــه جون ــی علي ــم پاش 12. س
ــه  ســم توســط دانشــجویان در  ــرد . اســتفاده و نگهــداری از هرگون ــا انجــام می پذی خوابگاه ه

ــد. ــوع می باش ــگاه ممن خواب
ــاز و  ــد و چــاي بصــورت ب ــن، قن ــج، روغ ــد برن ــي مانن ــواد غذای ــه م ــداری هرگون 13.  نگه

ــت. ــوع اس ــا ممن ــرف در اتاق ه ــدون ظ ب
ــه در  ــاش زبال ــدگان، ریخــت و پ ــر حشــرات و جون ــري از تجمــع و تكثي ــراي جلوگي 1٤. ب

ــت. ــوع اس ــداً ممن ــاز اکي ــه بصــورت روب ــداری زبال ــع آوري و نگه ــطل هاي جم ــراف س اط
1٥. نگهــداري جعبه هــاي چوبــي فرســوده در محيــط خوابــگاه بــه هــر منظــور از جملــه بــه 

عنــوان جــا کفشــي یــا جــاي کتــاب اکيــداً ممنــوع اســت.
ــي فاســد شــدني  ــواد غذای ــه م ــي نگهــداری هرگون ــواد غذای ــظ بهداشــت م ــراي حف 1٦. ب

ــر اســت. ــكان پذی ــاً در یخچــال ام صرف
تبصره:

الــف- نگهــداری ميــوه و ســبزیجات ترجيحــاً بــه صــورت شســته و داخــل کيســه مخصــوص 
در یخچــال نگهــداری شــود.

ب- قراردادن تخم مرغ با شانه مقوایي در داخل یخچال اکيداً ممنوع است.
ماده 7- رعایت قوانین ایمنی

1. آشــپزی در تمامــی بخش هــای خوابــگاه بــه غيــر از آشــپزخانه ممنــوع بــوده و در صــورت 
مشــاهده برخــورد خواهد شــد.

ــو، ســماور  ــر مصــرف نظيــر کتــری برقــی، ات ــوع وســایل الكتریكــی پ 2. اســتفاده از هــر ن
ــا  ــذا ب ــودن غ ــرم نم ــا گ ــخ ی ــاق و طب ــي در ات ــای گازی اضاف ــر، المپه ــز، هيت ــی، پلوپ برق
وســایلی کــه ایمنــی خوابــگاه را بــه خطــر می انــدازد، بــه طــور کلــی ممنــوع بــوده و عــالوه 
بــر جمــع آوری لــوازم مربوطــه، هزینــه بــرق مصرفــی اضافــی و کليــه خســارت احتمالــی وارده 
ــده  ــه عه ــاق و ... ب ــایل ات ــت و وس ــب موک ــوزی، تخری ــش س ــون: آت ــر آن همچ ــب ب مترت

ــود.  ــده خواهــد ب ــا دانشــجویان اســتفاده کنن دانشــجو ی
ــی  ــاکنين الزام ــی س ــرای تمام ــه ب ــای اولي ــانی و کمكه ــش نش ــه آت ــت گواهينام 3. دریاف

می باشــد.
تبصره:

الــف- تمامــی ســاکنين تــا پایــان تــرم اول فرصــت دارنــد جهــت اخــذ گواهينامــه مربوطــه بــه 
HSE بــه مرکــز بهداشــت و درمــان مراجعــه نماینــد.

ب- تمامــی ســاکنين موظفنــد در صــورت شــنيدن پيجــر و یــا آالرم هــای تخليــه اضطــراری 
ــت  ــد و نهای ــه نماین ــاط تخلي ــا احتي ــگاه را ب ــی( خواب ــای همگان ــه صــورت مانوره ــی ب ) حت
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ــا تيــم عملياتــی داشــته باشــند. همــكاری را ب
ــل  ــی و تأسيســاتی از قبي ــی، خدمات ــور فن ــت در ام ــه هيچ وجــه اجــازه دخال ٤. دانشــجو ب
ــروز  ــورت ب ــدارد و در ص ــی و ... را ن ــی و سرمایش ــتم های گرمایش ــن، سيس ــرق، تلف آب، ب
ــب را ضمــن اطــالع  ــی، الزم اســت مرات ــه منظــور پيشــگيری از خســارت احتمال مشــكل و ب
فــوری بــه سرپرســتي خوابــگاه، در دفتــر رســيدگی بــه مشــكالت، مســتقر در اتــاق انتظامــات 
ــه  ــر گون ــردن ه ــوع و وارد ک ــن موض ــه ای ــی ب ــت بي توجه ــی اس ــد. بدیه ــگاه درج نمای خواب
خســارت بــه امــوال یــا تأسيســات، برخــورد بــا فــرد خاطــی را برابــر بــا آیيــن نامــه انضباطــی 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ــدی  ــا متص ــرات ب ــام تعمي ــرای انج ــت ب ــاق، الزم اس ــل درب ات ــی قف ــورت خراب ٥. در ص
ــا  ــی ب ــدون هماهنگ ــاق ب ــل ات ــتكاری قف ــزی و دس ــض مغ ــود )تعوی ــی ش ــگاه هماهنگ خواب
ــر آیين نامــه انضباطــی برخــورد خواهــد  ــا متخلفيــن براب ــوده و ب ــگاه ممنــوع ب متصــدی خواب

شــد.(
٦.  مســئولين خوابــگاه تنهــا در حضــور ســاکنان اتــاق یــا در مواقــع بــروز حــوادث غيرمترقبه 
ــوارد و در  ــایر م ــوند و در س ــجو ش ــاق دانش ــد وارد ات ــوزی و ...( می توانن ــه آتش س )از جمل
صــورت لــزوم فقــط بــا مجــوز معــاون یــا مدیــر دانشــجویی و بــا هماهنگــی رئيــس اداره امــور 

ــاق می باشــند. ــه ات ــه ورود ب ــات دانشــگاه مجــاز ب خوابگاه هــا و انتظام
7. دانشــجویان موظفنــد هنــگام خــروج از خوابــگاه تمامــی وســایل برقــی ماننــد روشــنایی، 
ــروز  ــت و ب ــدم رعای ــد. در صــورت ع ــارج نماین ــدار خ ــوده و از م ــوش نم سشــوار و ... را خام

حادثــه مســئوليت کليــه خســارات وارده بــه عهــده ایشــان خواهــد بــود.
8. نگهــداری هرگونــه مــواد شــيميایی ) حتــی مــواد کاربــردی در پروژه هــای دانشــجو( در 

خوابــگاه ممنــوع اســت.
9. اســتفاده از شــمع و هرگونــه بخــور دودزا در خوابــگاه بــه دليــل خطــرات احتمالــی آتــش 

ســوزی ممنــوع اســت.
10. هرگونــه آســيب های عمــدی و یــا خرابــكاری بــه آسانســورها، ماننــد درب های آسانســور، 
بــاز کــردن درب، پریــدن و غيــره در مواقــع گيــر افتــادن در آسانســور،  بارگيــری بيــش از حــد 
ظرفيــت آسانســور، بصــدا درآوردن آالرم هــای اضطــراری در شــرایط غيــر اضطــراری و تشــویق 

بــه تخليــه دانشــجویان از آسانســور بــدون حضــور پرســنل آمــوزش دیــده ممنــوع می باشــد.
ــا  ــرای تمــاس ی ــه شــده ب ــد، از تلفــن اضطــراری ارائ ــر افتادی ــر در آسانســور گي ــره: اگ تبص

ــد .  کمــك اســتفاده کني
ــوازم  ــتاندارد و ل ــر اس ــی غي ــه راه ــده ، س ــيب دی ــرق آس ــيم های ب ــتفاده از س 11. اس

ــد. ــوع می باش ــده ممن ــيب دی ــا اس ــتاندارد و ی ــر اس ــی غي الكتریك
تبصــره: عبــور ســيم های بــرق از زیــر فــرش و موکــت و یــا آویــزان بــودن ســيم ها بــر روی 

ــد. ــوع می باش ــا ممن ــن و تخت ه زمي
12. هرگونــه ســوء اســتفاده و یــا بــازی کــردن بــا آتــش خامــوش کننده هــا، آشكارســازهای 

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
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ــگاه ممنــوع می باشــد. ــا چراغ هــای اضطــراری خواب دود، چراغ هــای خروجــی، و ی
ماده 8- رعایت قوانین حقوقی مربوط به سالمت همگانی

1. اســتفاده از موســيقی بــا صــدای بلنــد و ایجــاد ســروصدای مزاحــم در تمامــی ســاعات در 
ــگاه ممنــوع می باشــد. خواب

2. ورود و نگهداری هرگونه حيوان خانگی در خوابگاه ممنوع می باشد.
ــاص  ــت خ ــت وضعي ــه عل ــه ب ــی ک ــاکن خوابگاه های ــجویان س ــردار دانش ــار و ک 3. رفت
ســاختمانی، مشــرف بــه اماکــن مســكونی مجــاور می باشــند، بایــد طــوری باشــد کــه موجــب 

ــت ســاکنين مجــاور نشــود. ســلب آســایش و حرم
٤. انداختن هرگونه شیء از پنجره و تراس اتاق ها به محوطه خوابگاه ممنوع است.

٥. بــه منظــور رعایــت نظــم و انضبــاط خوابگاه هــا بــه دانشــجویان گرامــی مؤکــدا توصيــه 
ــد. ــا خــودداری نماین ــف در پشــت پنجــره اتاق ه ــرار دادن اشــياء مختل می شــود از ق

٦. ســاکنان خوابــگاه موظفنــد بــه منظــور جلوگيــری از گرفتگــی لولــه فاضــالب آشــپزخانه، 
ــا  ــه ی ــن پارچ ــا انداخت ــغال، ی ــن آش ــتی، از ریخت ــرویس های بهداش ــویی و س ــام، دستش حم
زبالــه و ... در آن خــودداری نماینــد؛ در صورتــی کــه اثبــات شــود فــرد یــا افــرادی بــه عمــد 
ــا آیين نامــه انضباطــی برخــورد خواهــد  ــا آنهــا مطابــق ب دســت بــه چنيــن اقدامــی زده انــد ب
ــال  ــگاه را به دنب ــكونت در خواب ــجو از س ــی دانش ــت دائم ــار محرومي ــن رفت ــرار ای ــد و تك ش

خواهــد داشــت.
7. انجــام اعمالــی کــه تهدیــدی بــرای آرامــش و امنيــت خوابــگاه باشــد ماننــد وارد کــردن یا 

نگهــداری اســلحه گــرم و ســرد یــا مــواد قابــل اشــتعال و منفجــره در خوابــگاه ممنــوع اســت.
8. حمــل و نگهــداری، اســتعمال و یــا اســتفاده از ابــزارآالت غيرقانونــی از قبيــل موادافيونــی 
ــان براســاس  ــا متخلف ــوع اســت و ب ــردان، ممن ــای روانگ ــی، قرص ه و مخــدر، مشــروبات الكل

ــار خواهــد شــد. ــه انضباطــی رفت آیين نام
تبصــره: ظــروف الــكل خالــی مجــاز نيســت، حتــی بــرای مقاصــد تزئينــی، و اگــر یافــت شــود، 

هماننــد مصــرف الــكل در نظــر گرفتــه می شــوند.
9.  بــه منظــور حفــظ ســالمت عمومــی به ویــژه محافظــت دانشــجویان در مقابــل استنشــاق 
تحميلــی دود محصــوالت دخانــی، اســتعمال هــر گونــه مــواد دخانــی در کل دانشــگاه ممنــوع 
اســت )مــاده 7 آیيــن نامــه اجرایــی قانــون جامــع کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانيــات مصوبــه 

هيــأت دولــت مــورخ 7/1/138٦(.
ــه،  ــالن مطالع ــه، س ــه نمازخان ــگاه از جمل ــی خواب ــن عموم ــی اماک ــدن در تمام 10. خوابي

ــت. ــوع اس ــون و .. ممن ــالن تلویزی س
11. نگهــداری  و انباشــت هرگونــه وســایل اضافــی و بــه جــا مانــده از دانشــجویان ســاکن و 
ــد و در  ــوع می باش ــگاه ممن ــای خواب ــایر بخش ه ــا و س ــی اتاق ه ــل در تمام ــارغ التحصي ــا ف ی

صــورت مشــاهده طبــق آیيــن نامــه مربــوط بــه جرایــم برخــورد خواهــد شــد.
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ــري و قطعــات چــوب و  ــه وســایل اضافــي از جملــه تشــكهاي اب تبصــره: از نگهــداري هرگون
مقــواي اضافــي در داخــل اتاقهــا و در اطــراف تختهــا بــه دليــل احتمــال انتشــار آلودگی هــای 

ســاس جــداً خــودداري شــود.
12. هرگونــه تغييــر و جابجایــی وســایل اختصاصــی خوابــگاه از یــك اتــاق بــه اتــاق دیگــر 

ممنــوع بــوده و در صــورت لــزوم بــا مجــوز مســئول خوابــگاه امــكان پذیــر خواهــد بــود.
ــا  ــا و راهروه ــی اتاق ه ــای خيــس در ســوئيت ها، تمام ــه و لباس ه ــردن حول 13. خشــك ک
ممنــوع بــوده و صرفــاً در محل هــای اختصــاص یافتــه بــرای اینــكار در خوابــگاه امــكان پذیــر 

می باشــد.
1٤. ایــن دانشــگاه تمایــل ســاکنان بــه حفــظ حریــم خصوصــی، بــه ویــژه در شــرایط زندگــی 
ــت و  ــرای محافظ ــد ب ــه می توان ــه را ک ــد، و آنچ ــميت می شناس ــه رس ــود را ب ــی خ گروه
تضميــن حریــم خصوصــی انجــام دهــد، انجــام خواهــد داد. بــا ایــن حــال، بــرای حفــظ یــك 
محيــط ســالم و ایمــن در محل هــای اقامــت، رابطيــن بهداشــت خوابــگاه و مســئولين بهداشــت 
ــذا همــكاری  ــرم انجــام می دهــد. ل ــار در یــك ت دانشــگاه، بازرســی های دوره ای را چندیــن ب

بــا ناظریــن مربوطــه بــه صــورت کامــل بــرای تمامــی دانشــجویان الزامــی می باشــد. 
تبصــره: دریافــت هرگونــه تذکــر از ســوی ناظریــن بهداشــت منجــر بــه اعمــال جرایــم منــدرج 

در بخــش ضميمــه خواهــد شــد.
ــاق  ــك ات ــن ی ــرای تزئي ــتفاده ب ــورد اس ــر م ــوارد دیگ ــتر و م ــر، پوس ــب تصاوی 1٥. نص
دانشــجویی تــا زمانــی کــه تهدیــدی بــرای ســالمت، و ایمنــی نباشــد و خطــر آتــش ســوزی 

ــد. ــاز می باش ــاند، مج ــيب نرس ــات آس ــاق و امكان ــه ات ــا ب ــد و ی ــاد نكن ایج
ج: ضوابط تکمیلی 

ماده 9- مسئولیت نظارت، اجرا و جرایم 

1. کارشناســان مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه بــه عنــوان ناظــران بهداشــتی دانشــگاه 
بــه صــورت دوره ای وظيفــه بازدیــد از اماکــن مختلــف خوابــگاه و بررســی مشــكالت موجــود 

را بــه عهــده دارنــد. 
ــر  ــه نظــارت مســتقيم ب ــگاه، وظيف ــی در خواب ــوان کادر اجرای ــه عن ــن بهداشــت ب 2. رابطي
اتــاق هــا و تمامــی اماکــن خوابــگاه و رعایــت قوانيــن HSE توســط دانشــجو، گــزارش وضعيت 
ــه  ــگاه را ب بهداشــتی اتــاق هــا و پيگيــری مشــكالت ســالمت، ایمنــی و محيــط زیســت خواب

عهــده دارنــد .
ــه  ــی را ب ــررات خوابگاه ــت مق ــدم رعای ــوارد ع ــد م ــا می توان ــور خوابگاه ه ــت ام 3. مدیری
صــورت کتبــي یــا شــفاهي بــه دانشــجو تذکــر دهــد و در صــورت عــدم رعایــت، دانشــجوی 

ــد. ــی کن ــه انضباطــی معرف ــه کميت خاطــی را ب
٤. در صــورت محــرز شــدن عــدم صالحيــت دانشــجو بــراي ادامــه ســكونت، در هــر مقطــع 
زمانــي، بــه تشــخيص معاونــت دانشــجویي دانشــگاه مجــوز اقامــت دانشــجو در خوابــگاه لغــو 

مي شــود.
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٥. ممكن است جریمه برای هر تخلف اعمال شود. 
ــت و  ــه اس ــن آیين نام ــك ای ــزء الینف ــجویی ج ــای دانش ــررات و آیين نامه ه ــه مق ٦. کلي

ــند. ــرای آن می باش ــت و اج ــه رعای ــف ب ــاکنان مكل ــه س کلي
این قوانين شامل تمامی دانشجویان ميهمان، فارغ التحصيل و ... می باشد.

7. در مــوارد پيش بينــی نشــده در ایــن آیين نامــه و یــا مــواردی کــه اتخــاذ تصميــم دربــاره 
ــه مدیریــت امــور خوابگاه هــا تفویــض نشــده، کميتــه ســالمت شــورای HSE دانشــگاه  آن ب

ــود. ــد نم ــری خواه تصميم گي
د. سم پاشی در خوابگاه

الف. قبل از اجراي عملیات سمپاشي

ــه  ــي ب ــه وســيله جاروبرق ــاق متقاضــي ب ــات سمپاشــي بایســتي ات ــل از انجــام عملي 1. قب
طــور کامــل از بقایــاي ذرات مــواد غذایــي و غيــره پاکيــزه گــردد و کتابهــاي موجــود در اتــاق 

ــري گــردد. غبارگي
2. قبــل از سمپاشــي بایســتي کليــه لــوازم موجــود در اتاق هــا جمــع آوري شــده و پــس از 
نظافــت محــل، لــوازم در وســط اتــاق گذاشــته شــود، بــه طــوري کــه کارگــر ســمپاش بتوانــد 

اطــراف اتــاق را بــه راحتــي و بــه طــور دقيــق ســم پاشــي نمایــد.
ــد، چــاي و ... بایســتي از محــل خــارج شــود. ظــروف  ــج، قن ــي از قبيــل برن ــواد غذای 3. م
غذاخــوري و وســایل کــودکان نيــز بایــد از محــل خــارج شــده یــا روي آن کامــاًل بــا نایلــون 

پوشــانده شــود.
٤. کليــه درب هــا و پنجره هــا هنــگام سمپاشــي بایــد بســته باشــد و حتــي المقــدور هيچگونه 

جریــان هوایــي در آن وجــود نداشــته باشــد تــا باعــث خــروج ذرات معلــق ســم در هــوا نگردد.
٥. سمپاشــي در زمانــي انجــام مــي شــود کــه حداقــل افــراد در اماکــن حضــور داشــته باشــند 
و دانشــجویان مــي بایســتي بعــد از آمــاده کــردن اتاق هــاي خــود کليــد اتــاق را بــه مســئول 

خوابــگاه بســپارند.
 ب. بعد از اجراي عملیات سمپاشي

1. بعــد از گذشــتن نيــم ســاعت از پایــان انجــام عمليــات سمپاشــي و نشســت کامــل ذرات 
معلــق در هــوا بــر روي ســطوح، دانشــجو مــي توانــد پنجــره اتــاق را بــاز کــرده و پــس از تهویــه 

هــواي داخــل اتــاق بــه زندگــي عــادي خــود ادامــه دهــد.
ــان آن  ــس از پای ــود پ ــي ش ــام م ــي انج ــه روش ابقای ــي ب ــه سمپاش ــه اینك ــه ب ــا توج 2. ب

ــود. ــودداري ش ــده خ ــي ش ــل سمپاش ــوي مح ــتي از شستش بایس
ج. توصیه های ایمنی

ــه طــور  1. مــواد غذایــي و ظــروف غذاخــوري همچنيــن تجهيــزات کامپيوتــري بایســتي ب
کامــل پوشــانيده شــود تــا از تمــاس ســم بــا مــواد یــاد شــده جلوگيــري بــه عمــل آیــد.
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ــراي  ــرایط الزم ب ــد ش ــي توان ــجو م ــوي دانش ــازي از س ــات بهس ــه اقدام ــه اینك ــر ب 2. نظ
ــه گزینــي و رشــد و تكثيــر حشــرات مثــل آب و پناهــگاه را از دســترس حشــرات خــارج  الن
ــان و  ــاي ن ــا و خرده ه ــاق از بقای ــازي ات ــا و پاکس ــل اتاق ه ــت داخ ــت نظاف ــذا رعای ــازد، ل س
برنــج و ســایر مــواد غذایــي و جــارو کــردن بــه موقــع اتــاق و حداقــل ماهــي یكبــار، جــا بــه 
ــراي عمليــات  ــدام پشــتيبان ب ــه عنــوان یــك اق ــاق ب جایــي کتاب هــا و ســاک هاي داخــل ات

ــود. ــادي برخــوردار خواهــد ب سمپاشــي از ارزش زی
الزم بــه ذکــر اســت کــه اقدامــات الزم در هنــگام مواجهــه بــا مشــكل حشــره ســاس و شــپش 

ذیــل بخــش پنجــم منشــور )اداره امــور خوابگاه هــا( بيــان شــده اســت.
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2.گروه مشاوره

کلیات:

ــكاری  ــا هم ــی، آموزشــی، پيشــگيری و پژوهشــی ب ــداف خدمات ــت اه ــز، در جه ــن مرک ای
ــا رعایــت اصــل  روان شناســان ، مشــاوران و روان پزشــكان بــه عنــوان یــك منبــع حمایتــی، ب
ــگاه  ــجویان دانش ــه دانش ــانی ب ــت رس ــاده خدم ــاد، آم ــل اعتم ــی آزاد و قاب رازداری، در فضای
ــام  ــنبه ها و ای ــز پنجش ــه ج ــه روزه )ب ــز هم ــن مرک ــاعت کاری ای ــد. س ــر می باش اميرکبي
تعطيــل( از ســاعت8 لغایــت 18 بــوده و  همچنيــن در تمــام شــعب خوابگاه هــای دانشــجویی 
خدمــات مشــاوره و روانشــناختی ارائــه می گــردد  دانشــجویان محتــرم می تواننــد از امكانــات 

درمانــی ایــن مرکــز اســتفاده نماینــد.

الف. وظایف حرفه ای :

ــتفاده  ــت اس ــب صالحي ــاوران صاح ــان و مش ــت از روان شناس ــف اس ــاوره موظ ــز مش مرک
ــند: ــل می باش ــف ذی ــن دارای وظای ــال مراجعي ــن در قب ــن متخصصي ــد. ای نمای

• عــدم تبعيــض بيــن مراجعــان و احتــرام بــه شــان و کرامــت انســانی صــرف نظــر از نــژاد، 
قوميــت و مذهــب.

• حفظ ارتباط درمانی جهت کاهش درد و آالم دانشجو در حيطه ی اخالق حرفه ای.

• ثبت گزارش و اطالعات به گونه ای که امكان سوء استفاده وجود نداشته باشد.

• استفاده از تست های معتبر برای سنجش و ارزیابی دانشجویان.

ــك  ــل ی ــه مــدت حداق ــال ایمــن، ب ــه شــكل کام ــان ب ــده ی مراجع ــی نمــودن پرون • بایگان
ــل. ــت از تحصي ــس از فراغ ســال پ

ــا در صــورت تمایــل و نيــاز،  ــد مشــاور خــود را انتخــاب نماینــد و ی دانشــجویان حــق دارن
ــد. ــن وی نماین مشــاور دیگــری را جایگزی

تبصره:

الف-کارشناســان مرکــز تنهــا در مــوارد زیــر اجــازه ی نقــض اصــل رازداری را خواهند داشــت 
کــه بــه صــورت کامــال حرفــه ای و تخصصــی اعمــال می شــود:

1. وجــود خطــر جانــی بــرای دانشــجوی مراجعــه کننــده و یــا دیگــران بــر اســاس تشــخيص 
روان پزشــك و روان شــناس مرکــز.

2. اختالل کشنده ی مسری ) مانند ایدز و ..( بر اساس تشخيص پزشك متخصص.

3. افكار و اقدام به خودکشی
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ب- نتایــج آزمون هــا فقــط بــه اذن دانشــجو و درخواســت کتبــی دادگاه و بــا رعایــت منافــع 
ــه  ــی ک ــه و در صورت ــر روانشــناس مربوط ــار نظ ــا اظه ــراه ب ــده هم ــه کنن و مصلحــت مراجع
ــا نشــود در  ــج آزمون ه ــا ســوء اســتفاده از نتای ــه دانشــجو ی ــن کار باعــث آســيب ب انجــام ای

ــرد. ــرار می گي ــع ق ــار مراج اختي

در تمامــی مــوارد فــوق، پرونــده ی اصلــی دانشــجو بــه هيــچ وجــه در اختيــار هيــچ مرکــز و 
یــا حتــی مرجــع قانونــی قــرار نخواهــد گرفــت و تنهــا بــا دســتور دادگاه، کارشناســان اظهــار 

نظــر تخصصــی خــود را در اختيــار مراجــع قــرار خواهنــد داد.

رویه ی استفاده از خدمات مشاوره:

در ابتــدا الزم اســت دانشــجویان در ایــن مرکــز حضــور پيــدا کــرده و دالیــل اوليــه ی نيــاز 
ــا  ــوع مشــاور را ب ــر اســاس ایــن دالیــل، ن ــه دهنــد. مرکــز موظــف اســت ب ــه مشــاور را ارائ ب
توجــه بــه تخصــص وی مشــخص نمــوده و بــا توجــه بــه زمــان حضــور وی، بــه متقاضــی نوبــت 

حضــور در مرکــز را اطــالع دهــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه خدمــات ایــن مرکــز بــرای تمامــی دانشــجویان ) روزانــه، شــبانه، 
پردیــس و ...( رایــگان می باشــد.

پایش سالمت دانشجویان ورودی جدید:

بــر اســاس مصوبــه وزارت علــوم مرکــز مشــاوره دانشــجویی دانشــگاه موظــف اســت هر ســال 
ــی  ــع تحصيل ــی مقاط ــد در تمام ــه دانشــجویان ورودی جدی ــش ســالمت روان کلي ــرح پای ط

اجــرا نمایــد و در صــورت تشــخيص مشــكالت روانشــناختی دانشــجویان را پيگيــری نمایــد..

باتوجــه بــه اینكــه پيشــگيری، مرکــز ثقــل فعاليت هــای بهداشــت روانی اســت، مرکز مشــاوره 
ــه و تحليــل  ــا بررســی نتایــج اســتخراج شــده و تجزی پــس از اجــرای پایــش ســالمت روان ب
اطالعــات حاصلــه از پرسشــنامه ها، دانشــجویان آســيب پذیر و نيــز در معرض خطر را شناســایی 
ــد داد.  ــه انجــام خواه ــه و ثانوی ــی را در ســطوح اولي ــات پيشــگيرانه و مداخالت ــرده و اقدام ک

ب. وظایف آموزشی:

ــد از  ــچ شــرایطی بع ــوان و تحــت هي ــچ عن ــه هي ــن آموزشــی دانشــگاه، ب ــر اســاس قواني ب
شــرکت در جلســه امتحــان قابليــت حــذف درس و امتحــان مجــدد وجــود نــدارد و تنهــا در 
صــورت عــدم شــرکت در امتحــان و احــراز شــرایط الزم و بــا تأیيــد مراجــع ذیصــالح امــكان 

حــذف درس وجــود دارد.

ــذف  ــاوره ح ــز مشـ ــی مرک ــورای تخصص ــه ش ــن جلس ــاه و چهارمي ــه پنج ــاس مصوب براس
ــورت  ــه( و در ص ــك مربوط ــی پزش ــا گواه ــد )ب ــاعت بع ــا ٤8 س ــر ت ــكی حداکث ــت پزش غيب
ــول  ــل قب ــده بيمارســتان( قاب ــه )باخالصــه پرون ــك هفت ــا ی بســتری شــدن در بيمارســتان ت

ــردد. ــرح می گ ــاوره مط ــز مشـ ــی مرک ــورای تخصص ــت و در ش اس
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ــت  ــد جه ــام می دهن ــرم انج ــذف ت ــاوره ح ــز مش ــق مرک ــه از طری ــجویانی ک ــاً دانش ضمن
ــد. ــی ســالمت اخــذ نماین ــز مشــاوره گواه ــد از مرک ــا بای ــی حتم ــرم آت انتخــاب واحــد ت

شرایط اخذ گواهی آموزشی:

• دانشــجو موظــف اســت هرگونــه گواهــی روانپزشــكی را بــه ایــن مرکــز ارائــه دهــد، در غيــر 
ایــن صــورت ایــن مــدرک قابــل تایيــد نيســت.

ــا یــك هفتــه پــس از ترخيــص  ــه بســتری روانپزشــكی حداکثــر ت • گواهی هــای مربــوط ب
)بــه همــراه خالصــه پرونــده( قابــل قبــول خواهــد بــود.

ــت  ــد، جه ــرم می نماین ــذف ت ــه ح ــدام ب ــاوره اق ــروه مش ــق گ ــه از طری ــجویانی ک • دانش
ــد. ــذ نماین ــی ســالمت اخ ــز گواه ــن مرک ــی الزم اســت از همي ــد آت ــاب واح انتخ

رویه ی اخذ درخواست های آموزشی:

1. تشكيل پرونده در گروه مشاوره

2. مصاحبه ی بالينی اوليه توسط روانشناس گروه

3. تحویل درخواست کتبی به پذیرش 

٤. ویزیت توسط روانشناس و روانسنج

٥. مراجعه به مددکاری )درصورت وجود مشكل اقتصادی و خانوادگی(

٦. ویزیت توسط روانپزشك

7. ارائه مدارک پزشكی

ــورد  ــز م ــی مرک ــورای تخصص ــد در ش ــجو بای ــده دانش ــك پرون ــت روانپزشـ ــس از موافق پ
ــا  ــاوره ب ــروه مش ــی گ ــورای تخصص ــت ش ــورت موافق ــت در ص ــرد. در نهای ــرار گي ــی ق بررس
ــالت  ــا تحصي ــات آموزشــی و ی ــت خدم ــق مدیری درخواســت دانشــجو، مراحــل اداری از طری
تكميلــی پيگيــری خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه فقــط درخواســت هایی کــه مربــوط 

ــرد. ــرار می گي ــی ق ــورد بررس ــد م ــاری می باش ــرم ج ــه ت ب
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بخش چهارم :

اداره انجمن های علمی دانشجویی

معرفی

انجمنهــاي علمــي دانشــجویي متشــكل از دانشــجویان عالقمنــد بــه فعاليتهــاي پژوهشــي 
ــي و مشــارکت دانشــجویان مســتعد  ــت کارهــاي گروه ــا هــدف تقوی ــي ب ــه علم ــوق برنام و ف
در امــور علمــي دانشــگاه، بــا حمایــت اداره انجمنهــاي علمــي دانشــجویي تشــكيل و فعاليــت 
می کننــد. در هــر دانشــگاه متناظــر بــا هــر رشــته دانشــگاهي یــك انجمــن علمي دانشــجویی 

ميتوانــد تشــكيل شــود.

ساختار اداره انجمنهای علمی در یک نگاه

واحد روابط عمومی و نشریات

ــه منظــور ســاماندهی و حمایــت از فعاليــت نشــریات  اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی ب
دانشــجویی، نهادینــه ســاختن فضــای فعاليــت علمــی و پژوهشــی، ایجــاد فرصت هــای فراگيــری 
مهارت هــای نشــریاتی، کليــه نشــریاتی کــه بــه صــورت فصلنامــه بــا نــام ثبــت و تاریــخ نشــر در 
ــه  زمينــه علمــی ترویجــی توســط دانشــجویان هریــك از انجمن هــای علمــی دانشــكده ها، تهي
ــر،  ــگاه اميرکبي ــجویی در دانش ــی دانش ــای علم ــتور اداره انجمن ه ــد و دس ــا تأیي ــود، ب می ش
ــدف آن  ــای ه ــع و بازاره ــی، در محــدوده دانشــگاه ها، صنای ــای علم ــط انجمن ه ــر و توس منتش
توزیــع می گردنــد. از وظایــف دیگــر ایــن واحــد، تهيــه و تدویــن نشــریه داخلــی اداره انجمن هــای 

علمــی  انجمن هــای  اداره 
ــجویی دانش
)رئيس اداره(

واحد پژوهش، 
کارآفرینی و ارتباط 

با صنعت

مالــی و اميــن امــوال و 
اداری مسئول دفترامور 

اداره انجمن های علمی

ــا  ــد رویداده واح
ــابقات و مس واحد آموزش

واحد روابط 
عمومی و نشریات
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ــی از فعاليت هــای  علمــی تحــت عنــوان نشــریه آیينــه تــالش، می باشــد کــه در هــر دوره، بازتاب
انجمن هــای علمــی در آن گــردآوری می شــود. ایــن واحــد همچنيــن جهــت بــه روز بــودن آمارهــا 
ــق ســایت اداره  ــی را از طری ــات، مســئوليت اطالع رســانی فعاليت هــای انجمن هــای علم و اطالع
انجمن هــای علمــی و همچنيــن ارتبــاط بــا روابــط عمومــی دانشــگاه و خبرگزاری هــای مرتبــط 

را دارد.

واحد آموزش

ــوق برنامــه علمــی و آموزشــی توســط دانشــجویان از  ــر فعاليت هــای ف 1. توســعه و نظــارت ب
جملــه برگــزاری کالس هــا و دوره هــای فــوق برنامــه آموزشــی

2. نظام مند ساختن فعاليت هاي علمي، آموزشی و فوق برنامه دانشجویان

ــاط  ــت ارتب ــی و تقوی 3. افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در فعاليت هــای علم
ــا اســاتيد  آموزشــی و پژوهشــی ب

٤. حمایت مادی و معنوی و تالش در جهت جذب منابع مالی برای برنامه های آموزشی

ــا انجمن هــای علمــی  ٥. بهره گيــری از تــوان علمــی دانشــجویان در جهــت پيونــد دانشــگاه ب
ــی ــی و بين الملل در ســطوح مل

ــی و  ــی و آموزشــی دانشــجویان در ســطح دانشــگاهی، مل ٦. مستندســازی فعاليت هــای علم
بين المللــی

7.  بررســی، نيازســنجی و برگــزاری دوره هــای عمومی-تخصصــی مــورد نيــاز در مقاطــع دانشــجویی 
و دانش آمــوزی در ســطح ملــی در دانشــگاه

واحد مسابقات و رویدادها

1. ایجــاد زمينــه مناســب بــراي تجلــي اســتعدادها و برانگيختــن خالقيــت و شــكوفایي علمــي 
دانشجویان

2. توسعه و نظارت بر فعاليت هاي فوق برنامه علمي، پژوهشی توسط دانشجویان از جمله:

الف( برگزاري همایش، سمينار و ميزگردهاي تخصصي

ب( تشكيل بانك اطالعات نرم افزاري

د( برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي

ــاط  ــت ارتب ــي و تقوی 3. افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در فعاليت هــاي علم
ــا اســاتيد آموزشــي و پژوهشــي ب

ــی و  ــث آموزش ــا مباح ــط ب ــای مرتب ــا و برنامه ه ــاي کميته ه ــن آیين نامه ه ــه و تدوی ٤. تهي
ــي ــاي علم ــه انجمن ه ــوق برنام ف
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٥. نظام مند ساختن فعاليت هاي علمي، آموزشی و فوق برنامه دانشجویان

٦. تالش در جهت جذب منابع مالي برای رویداد ها و مسابقات

7. بهره گيــري از تــوان علمــي دانشــجویان در جهــت پيونــد دانشــگاه بــا انجمن هــاي مختلــف 
علمــي در ســطوح ملــی و بيــن المللــی

ــی  ــگاهی، مل ــطح دانش ــجویان در س ــی دانش ــي و آموزش ــاي علم ــازي فعاليت ه 8. مستند س
ــی ــن الملل و بي

9. شناســایي و پــرورش دانشــجویان نخبــه و ممتــاز و بهره گيــري از مشــارکت آن هــا در ارتقــاء 
فضــاي علمــي و پژوهشــي دانشــگاه

10. شناسایي مسابقات داخلي و خارجي مرتبط با رشته هاي تحصيلي دانشگاه

11. ساماندهي مراحل اعزام تيم ها به مسابقات خارجي

ــي  ــن الملل ــي و بي ــي مل ــابقات داخل ــزاري مس ــت برگ ــاي الزم جه ــاد هماهنگي ه 12. ایج
ــگاه ــط دانش توس

13. ایجاد هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري جشنواره هاي علمي توسط دانشگاه

ــا  ــاط ب ــوق برنامــه در حــوزه دانــش آمــوزی و ارتب 1٤. برنامــه ریــزی، نظــارت و اجــرای امــور ف
ــط( ــای مرتب ــی و رویداد ه ــای آموزش ــد، دوره ه ــدارس )بازدی م

واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

الف. کمیته ایده پردازي:

1. ایجاد فضاي الزم براي طرح و بيان اندیشه هاي نو، تفكر خالق و فرهنگ نوآور

2. برگزاري کرسي هاي آزاد اندیشي در سطوح دانشگاهي و ملي 

3. ساماندهي و علمي سازي مباحثات و گفتگوها

٤. تهيه و نشر کليه نشریات و ویژه نامه هاي داخلي مربوط به اداره

٥. استفاده از ظرفيت هاي سایر مراکز علمي و آموزشي در اجراي کرسي هاي آزاد اندیشي

ــي هاي  ــزاري کرس ــجویي در برگ ــاي دانش ــن گروه ه ــت بي ــاد رقاب ــال و ایج ــارکت فع ٦. مش
ــي آزاد اندیش

7. معطــوف نمــودن برنامــه کرســي هاي آزاد اندیشــي بــه ارتقــاء کيفيــت و نشــاط در محيــط 
دانشــگاه

اداره انجمن های علمی
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 ب. کمیته طرح هاي تحقیقاتي و ارتباط با صنعت:

1. انجام فعاليت هاي فرهنگيـ  ترویجي شامل:

• فراهم نمودن زمينه مناسب جهت برگزاري همایش هاي کارآفریني

• شرکت در نمایشگاه ها و همایش هاي مرتبط با کارآفریني

• فراهم نمودن زمينه مناسب جهت برگزاري سمينارهاي تخصصي در خصوص کارآفریني

ــت  ــي جه ــاي آموزش ــا و بازدیده ــزاري دوره ه ــت برگ ــب جه ــه مناس ــودن زمين ــم نم • فراه
ــي ــز صنعت ــا مراک ــنایي ب آش

2. ارتباط با مراکز مهم علمي صنعتي کشور:

ــراي  ــي ب ــي و صنعت ــاي علم ــزاري بازدیده ــت برگ ــب جه ــه مناس ــودن زمين ــم نم • فراه
علمــي انجمن هــاي 

• جذب منابع مالي جهت حمایت از انجمن هاي علمي و کارآفرینان

• فراهم نمودن زمينه مناسب جهت جذب پروژه هاي پژوهشي از صنایع

3. ساماندهي و نظارت بر تصویب و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي دانشجویان

٤. حمایتهاي علمي و مالي از دانشجویان کارآفرین

٥. حمایت از طرح ها و ایده هاي کارآفرین به صورت وام هاي دانشجویي

٦. تهيه و تدوین آیين نامه هاي مرتبط با مباحث پژوهشي و ارتباط با صنعت

ج. کمیته هسته هاي علمي: 

1. تالش در جهت راه اندازي و تقویت هسته هاي علمي و پژوهشي

2. تالش در جهت راه اندازي و تقویت هسته هاي علمي بين دانشكده اي

3. تهيه و تدوین آیين نامه هاي مرتبط با هسته هاي علمي بين دانشكده اي
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ساختار سازماني انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

ــي،  ــاي گروه ــت در فعاليت ه ــه موفقي ــتيابي ب ــذار در دس ــم تأثير گ ــاي مه ــي از ابزاره یك
دارا بــودن ســاختار ســازماني متناســب مي باشــد. از هميــن رو اداره انجمن هــاي علمــي 
دانشــجویی بــا در نظــر گرفتــن نــوع فعاليت هــاي انجمن هــاي علمــي و بــه منظــور اســتفاده 
از ســایر دانشــجویان فعــال دانشــكده در ایــن برنامه هــا، اقــدام بــه تدویــن ســاختار تشــكيالتي 

ــف و نحــوه اداره آن هــا نمــوده اســت. ــرح وظای ــا ش ــي ب جامــع انجمن هــاي علم

ارکان ساختار سازماني

ــات برگــزار  1.  شــوراي مدیریــت: اعضــاي شــوراي مدیریــت انجمــن علمــي از طریــق انتخاب
ــان  ــف آن ــي دانشــجویی انتخــاب می شــوند و شــرح وظای شــده توســط اداره انجمن هــاي علم

در ادامــه بيــان خواهــد شــد

ــال  ــه فع ــي دانشــجویي شــامل 7 کميت ــاي علم ــا: ســاختار ســازماني انجمن ه 2. کميته ه
مي باشــد کــه هــر کميتــه، شــامل یــك نفــر مســئول بــوده و می توانــد شــامل تعــدادي زیــر 

گــروه و عضــو باشــد.

تبصره:

ــی،  ــط عموم ــا صنعــت و رواب ــاط ب ــه، ارتب ــوق برنام ــوزش و ف ــف- مســئوالن کميته هــای آم ال
ــوند.  ــاب ش ــت انتخ ــورای مدیری ــای ش ــد از اعض ــمينارها بای ــا و س ــابقات و همایش ه مس
ــه  ــال ب ــان دانشــجویان فع ــز از مي ــك ني ــریه و انفورماتي ــش، نش ــای پژوه ــئوالن کميته ه مس
انتخــاب شــوراي مدیریــت و بــه تناســب رشــته و گرایــش تحصيلــي یــا نــوع فعاليت هــاي هــر 

ــوند.  ــاب می ش ــته انتخ رش

ــه،  ــوق برنام ــوزش و ف ــای آم ــر کميته ه ــالوه ب ــد ع ــت می توانن ــورای مدیری ــای ش ب- اعض
ارتبــاط بــا صنعــت و روابــط عمومــی، مســابقات و همایش هــا و ســمينارها، مســئوليت ســایر 

ــد. ــده گيرن ــه عه ــز ب ــا را ني کميته ه

ج- در مــورد کميتــه نشــریه، شــوراي مدیریــت ابتــدا مدیــر مســئول نشــریه را انتخــاب نمــوده 
ــد  ــده خواه ــر عه ــریه را ب ــردبيري نش ــه س ــه را ک ــئول کميت ــا پيشــنهاد وي، مس ــپس ب و س

ــد. ــي نمای ــن م داشــت، تعيي

د- جلســات هریــك از کميته هــا بــه صــورت مســتقل برگــزار شــده و تصميمــات مأخــوذه در 
حــوزه اختيــارات هــر کميتــه رســميت دارد.

اداره انجمن های علمی
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شورای مدیریت

کميته ها

نشریه همایش هــا مسابقات
و ســمينارها

و  آمــوزش 
ــوق برنامه پژوهشف

ارتباط با صنعت 
انفورماتيكو روابط عمومی
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وظایف شورای مدیریت

یر
دب

ــكيل  ــرای تش ــاء ب ــوت اعض ــت و دع ــورای مدیری ــی ش ــات هفتگ ــتور جلس ــه دس • تهي
ــت ــورای مدیری ــادی ش ــات ع جلس

• اداره جلسات هفتگی شورای مدیریت

• نظارت و هماهنگی جهت اجرای مصوبات شورای مدیریت

ــی  ــای علم ــه اداره انجمن ه ــده ب ــام ش ــای انج ــه از فعاليت ه ــزارش ماهيان ــال گ • ارس
ــجویی دانش

• شرکت در کليه جلسات شورای دبيران

ــی  ــای علم ــه، اداره انجمن ه ــكده مربوط ــئولين دانش ــا مس ــمی ب ــات رس ــام مكاتب • انج
دانشــجویی و ســایر انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه در راســتای اجــرای مصوبــات 

ــت انجمن هــای علمــی شــورای مدیری

تبصره:

الــف. کليــه مكاتبــات رســمی دبيــر پــس از معرفــی امضــای نامبــرده بــه قســمت های فــوق 
الذکــر، بــا امضــای ایشــان و ممهــور بــه مهــر انجمــن معتبــر می باشــد.

ب .در غيــاب دبيــر، کليــه مكاتبــات بــا امضــاء مســئول امــور مالــی و اداری و مهــر انجمــن 
علمــي انجــام شــود.

ت
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م
ــاز و هماهنگــي الزم  ــورد ني ــط و م ــا و ســمينار هاي علمــي مرتب •  شناســایي همایش ه

جهــت اســتفاده دانشــجویان از آن هــا

•  تهيه و تدوین برنامه هاي اجرایي مرتبط به همایش ها و سمينار ها

•  برگزاري سمينارهاي علمي نيم روزه و یك روزه

•  برگزاري ميزگردهاي تخصصي

•  برگزاري هفته هاي علمي

•  برگزاري همایش ها و کنفرانس هاي دانشجویي 

•  برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي

ــرای  ــجویی ب ــای دانش ــدازی تيم ه ــی و راه ان ــی و داخل ــابقات خارج ــایی مس •  شناس
ــابقات ــن مس ــرکت در ای ش

•  ایجاد هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري مسابقات درون دانشگاهي، ملي و بين المللی

اداره انجمن های علمی
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•  ارائه گزارش از وضعيت مالی انجمن علمی در جلسات شورای مدیریت

•  ارائه پيشنهاد جهت افزایش موجودی انجمن علمی به شورای مدیریت

•  پشنهاد بودجه بندی فعاليت های علمی مطابق نياز آن ها به شورای مدیریت

ــی  ــای علم ــه اداره انجمن ه ــی ب ــن علم ــای انجم ــناد هزینه ه ــع اس ــه موق ــال ب •  ارس
دانشــجویی جهــت تســویه حســاب

•  ثبــت گــردش مالــی انجمــن علمــی شــامل درآمدهــا و هزینه هــا بــا تهيــه دفتــر مالــی 
و نــرم افزارهــای مرتبــط

ــای علمــی دانشــجویی  ــه اداره انجمن ه ــه و ارســال آن ب ــی ماهيان ــزارش مال ــه گ •  تهي
بعــد از تصویــب در شــورای مدیریــت

•  حفظ و نگهداری اموال انجمن طبق ليست های موجود

ــه دبيــر جهــت امضــاء و  ــه آنهــا ب •  آمــاده ســازی پيــش نویــس کليــه مكاتبــات و ارائ
ممهــور نمــودن

•   بایگاني کليه مكاتبات انجمن علمي و فعاليت هاي مستند شده هریك از کميته ها
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• برنامه ریزي جهت برگزاري بازدیدهاي علمي

• تهيه مطالب براي برد انجمن علمي

• ارائه تبليغات مناسب در راستاي رشد کمي و کيفي انجمن علمي

• برقراری ارتباط مناسب با صنایع مرتبط با رشته های دانشكده مربوطه

• تشكيل بانك اطالعاتي مراکز صنعتی مرتبط با رشته تحصيلي

• برنامه ریزی جهت شرکت در نمایشگاه های مرتبط با رشته تحصيلی

• همكاری با اداره انجمن های علمی دانشجویی در برگزاری بازدیدهای دانش آموزی
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•  برگزاري دوره هاي آموزشي)فوق برنامه علمي(

•  برگزاري کارگاه هاي آموزشي

•  تشكيل بانك اطالعات نرم افزاري مرتبط با رشته تحصيلي
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• برنامه ریزی الزم جهت انجام وظایف کميته مربوطه و هدایت و نظارت بر اجرای آن

• تدویــن ســاختار زیرگروه هــا و آیين نامــه اجرایــی کميتــه مربوطــه جهــت تصویــب در 
شــورای مدیریــت

• ایجاد زمينه جهت جذب دانشجویان فعال دانشكده جهت فعاليت در کميته مربوطه

• ارائه گزارش دوره ای از عملكرد کميته به شورای مدیریت

• دعوت از اعضای کميته جهت برگزاری جلسات هفتگی

• جذب حمایت مالی مراکز علمی و صنعتی برای برنامه های کميته مربوطه

• برقراری ارتباط با اساتيد جهت غنا بخشيدن به فعاليت های کميته مربوطه

• مســتند ســازی کليــه فعاليت هــای علمــی کميتــه مربوطــه و ارائــه بــه مســئول دبيرخانــه 
و روابــط عمومــی

ک
اتی
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فو

ه ان
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• مدیریت وب سایت انجمن علمي

ــه روز رســاني اطالعــات وب ســایت  ــا مســئولين کميته هــا جهــت ب •  برقــراري ارتبــاط ب
انجمــن علمــي

• جذب دانشجویان آشنا با نرم افزارهاي کامپيوتري

• فراهم نمودن امكانات سخت افزاري و تهيه آرشيو از نرم افزارهاي مورد نياز

• مدیریت سيستم اطالعات انجمن علمي بر اساس نرم افزار واحد انجمن هاي علمي
یه

شر
ه ن

میت
ک

• انتشار منظم نشریه

• جمع آوری و بررسی مقاالت، گزارش ها و اخبار علمی جهت چاپ در نشریه

• جذب مشترک برای نشریه و توزیع و ارسال نشریه برای مشترکين

• برقراری ارتباط مناسب با سایر رشته های دانشگاهی همسو با نشریه

• ارائه اقدامات الزم جهت رشد نشریه

• تهيه و تدوین آیين نامه های اجرایی نشریه

اداره انجمن های علمی
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ــن خالقيــت و شــكوفایی  ــی اســتعدادها و برانگيخت ــرای تجل ــه مناســب ب • ایجــاد زمين
علمــی دانشــجویان

• افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در فعاليت هــای علمــی و تقویــت ارتبــاط 
پژوهشــی بــا اســاتيد

ــر اســاس آیين نامــه  • نظام منــد ســاختن فعاليت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــجویان ب
طرح هــای تحقيقاتــی دانشــجویی

• تشكيل بانك اطالعاتی مراکز علمی صنعتی مرتبط با رشته تحصيلی

• برقراری ارتباط مناسب با مراکز علمی و صنعتی

• تبليغات مناسب جهت ارائه طرح های ایده پردازی توسط دانشجویان دانشكده

• برگزاری کالس ها یا کارگاه های مؤثر در زمينه ایده پردازی

ــه ایــده در مــورد مشــكالت صنعتــی موجــود در  ــا مضمــون ارائ • برگــزاری مســابقات ب
رشــته مــورد نظــر

ــا صنعــت و روابــط  شــرح وظایــف مســئول کميته هــای آمــوزش و فــوق برنامــه، ارتبــاط ب
ــر  ــت ذک ــورای مدیری ــف ش ــدول وظای ــمينارها در ج ــا و س ــابقات و همایش ه ــی، مس عموم

شــده اســت.
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آیین نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

انجمن هــای علمــی دانشــجویی متشــكل از دانشــجویان در فعاليت هــای پژوهشــی و فوق برنامــه 
ــی  ــور علم ــتعد در ام ــی و مشــارکت دانشــجویان مس ــای گروه ــت کاره ــدف تقوی ــا ه ــی ب علم
دانشــگاه، بــا حمایــت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی طبــق مفــاد ایــن آیين نامــه تشــكيل 
ــجویی در  ــی دانش ــای علم ــات انجمن ه ــزاری انتخاب ــص برگ ــه مخت ــن آیين نام ــردد. ای می گ

ــات می باشــد. ــای دانشــگاهی در فصــل انتخاب واحده
تعاریف

1. جمعيــت فعــال: تعــداد دانشــجویانی اســت کــه در تــرم برگــزاری انتخابــات ثبــت نــام آموزشــی 
داشــته اند. )کارشناســی، کارشناســی ارشــد، دکتری(

ــره:  دانشــجویان دو رشــته ای در دانشــكده رشــته دوم، دانشــجویان مجــازی و دانشــجویان  تبص
ــوب نمی شــوند. ــال محس ــت فع ــی جــزو جمعي ــان ترم مهم

2. نامزد انتخابات: فردی که داوطلب شرکت در انتخابات انجمن علمی می گردد.
ــی  ــای علم ــه، انجمن ه ــن آیين نام ــجویی در ای ــروه دانش ــور از گ ــجویی: منظ ــروه دانش 3. گ

دانشــجویی می باشــد.
٤.  مجــری انتخابــات:  بــرای انتخابــات انجمن هــای علمــی، اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی 

برگــزار کننــده انتخابــات می باشــد.
٥. مســئوالن صنــدوق: دانشــجویانی کــه جهــت همــكاری بــا مجــری انتخابــات، توســط گــروه 

ــی می شــوند کــه خــود نبایــد نامــزد انتخابــات باشــند. دانشــجویی معرف

مراحل برگزاری انتخابات

تعیین زمان برگزاری انتخابات

• زمان برگزاری انتخابات انجمن های علمی، اسفندماه هر سال تحصيلی می باشد.

• زمان برگزاری دور دوم انتخابات، حداکثر دو ماه پس از دور اول خواهد بود.

ــخ  ــات، تاری ــزاری انتخاب ــل از برگ ــاه قب ــك م ــل ی ــت حداق ــف اس ــات موظ ــری انتخاب • مج
ــد. ــالم نمای ــارت اع ــات نظ ــه هي ــزاری را ب برگ

تبصره:

الــف- هيــأت نظــارت موظــف اســت ظــرف ســه هفتــه، پاســخ را اعــالم کنــد و در صــورت عــدم 
ــری  ــن صــورت، مج ــد. در ای ــالغ نمای ــات اب ــری انتخاب ــه مج ــاً ب ــل خــود را کتب موافقــت، دالی

ــأت نظــارت پيشــنهاد خواهــد داد. ــه هي ــری را ب ــات، زمان بنــدی دیگ انتخاب

ب- در صورتــی کــه گــروه دانشــجویی بــدون مجــوز هيــأت نظــارت اقــدام بــه برگــزاری انتخابات 
نمایــد، انتخابــات باطــل خواهد شــد.
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برنامه زمان بندی انتخابات

1. ثبت نام: پنج الی هفت روز

2. بررسی شرایط نامزدها: پنج الی هفت روز

3. اعتراض به احراز صالحيت ها: یك الی دو روز

٤. پاسخ به اعتراضات: یك روز

٥. تبليغات: پنج الی هفت روز

٦. انتخابات: دو الی سه روز

7. اعالم نتایج: یك روز

8. اعتراض به نتایج: یك روز

9. پاسخ به اعتراضات: دو روز

تبصره:

الف. تعيين تعداد روزهای دقيق مراحل فوق، برعهده مجری انتخابات است.

ب. برنامه زمان بندی انتخابات بایستی به ترتيب نه مرحله اجرا گردد.

ج. در زمان بنــدی، روزهــای تعطيــل دانشــگاه از جملــه پنجشــنبه و جمعــه، درنظــر گرفتــه 
نخواهنــد شــد.

ثبت نام نامزدها

• ثبت نام نامزدهای انتخابات متمرکز توسط مجری انتخابات صورت خواهد گرفت.

ــر  ــر کارت دانشــجویی، تصوی ــام: 2قطعــه عكــس، تصوی ــرای ثبــت ن ــاز ب • مــدارک مــورد ني
ــا شناســنامه، پرینــت پورتــال ــی ی کارت مل

ــان  ــجویی هم ــای دانش ــی از گروه ه ــو یك ــد عض ــط می توان ــكده فق ــر دانش ــجوی ه • دانش
ــا گــروه دانشــجویی دانشــكده دیگــر  دانشــكده باشــد و عضویــت در دو گــروه دانشــجویی ی

ممنــوع اســت.

• اعضــاء یــك گــروه دانشــجویی نمی تواننــد از اعضــاء شــورای مرکــزی کانون هــای فرهنگــی 
و هنــری یــا تشــكل های سياســی باشــند.

ــود  ــته اول خ ــكده رش ــات دانش ــزد انتخاب ــد نام ــته ای می توانن ــجویان دو رش ــره: دانش تبص
شــوند.
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بررسی شرایط نامزدها

ترکيــب شــورای مدیریــت انجمــن علمــی شــامل ٥ نفــر می باشــد کــه از طریــق انجــام انتخابــات 
در ســطح دانشــكده تعييــن می گردنــد.

شرایط داوطلبين دوره کارشناسی برای عضویت در شورای مدیریت عبارتند از:

 شرایط عمومی

1. دانشجوی رسمی و فعال دانشگاه صنعتی اميرکبير باشد.

2. عــدم عضویــت در شــورای مرکــزی دیگــر تشــكل های دانشــجویی اعــم از صنفــی، سياســی، 
ورزشــی و فرهنگــی

3. نداشتن پرونده جاری در کميته انضباطی و حراست دانشگاه

٤. عــدم ســوء پيشــينه منجــر بــه محروميــت از تحصيــل بــه مــدت یــك نيــم ســال یــا بيشــتر 
در یــك ســال قبــل از برگــزاری انتخابــات )براســاس مســتندات کميتــه انضباطــی(

٥. عدم مشروطی در دو نيم سال قبل از برگزاری انتخابات

٦. گذراندن حداقل یك نيم سال تحصيلی

7. داشتن حداکثر تعداد واحدهای گذرانده برابر با 11٥ واحد

تبصره: 

الــف- - اعضــای شــورای مرکــزی دیگــر تشــكل ها در صــورت اســتعفاء یــك مــاه قبــل از برگــزاری 
انتخابــات و پذیــرش آن هــا، می تواننــد داوطلــب عضویــت در شــورای مدیریــت انجمــن علمــی شــوند.

ب- شــرایط داوطلبــی دانشــجویان دوره هــای تحصيــالت تكميلــی فقــط بندهــای 1 تــا 3 شــرایط 
ــد. ــی می باش عموم

شرایط اختصاصی

داوطلبين باید حداقل دارای یكی از شرایط ذیل باشند:
• معدل نيم سال گذشته داوطلب کمتر از 1٤.٥ نباشد.

• معدل کل داوطلب کمتر از ٥1 نباشد.
ــی  ــی ترویجــی ، علم ــه علمــی چــاپ شــده در نشــریات علم • داشــتن حداقــل یــك مقال
ــر گــروه  پژوهشــی یــا علمــی مــروری و نشــریات علمــی تخصصــی مشــروط بــه تأیيــد مدی

یــا اســتاد مشــاور انجمــن

• اجــرا یــا همــكاری در اجــرای یــك طــرح پژوهشــی و ارائــه تأیيدیــه از کارفرمــا یــا مجــری 
طــرح 

اداره انجمن های علمی
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• تأليف یا همكاری در تأليف یا ترجمه کتاب 

ــد مراجــع  ــورد تأیي ــی م ــرح کارآفرین ــا ط ــت شــده ی ــراع ثب ــكاری و مشــارکت در اخت • هم
ذیصــالح

• عضویت در شورای مدیریت قبلی انجمن علمی

ــر  ــر از 7 نف ــكده اي، کمت ــت دانش ــد صالحي ــن واج ــداد داوطلبي ــه تع ــره: در صورتي ک تبص
ــزار  ــس از آن برگ ــاه پ ــا 1 م ــر ت ــه حداکث ــه دور دوم ک ــكده ب ــات در آن دانش ــد، انتخاب باش
مي گــردد، موکــول خواهــد شــد و در صــورت بــه حــد نصــاب نرســيدن مجــدد تعــداد نامزدهــا، 

ــد. ــور نمی باش ــجویی منظ ــروه دانش ــاری دارای گ ــكده در دوره  ج آن دانش

اعتراض به احراز صالحیت ها

ــط  ــجویی توس ــی دانش ــای علم ــت انجمن ه ــورای مدیری ــن ش ــت داوطلبي ــراز صالحي 1. اح
ــرد. ــورت می پذی ــات ص ــری انتخاب مج

ــع آوری  ــات جم ــری انتخاب ــط مج ــز توس ــورت متمرک ــه ص ــا ب ــه صالحيت ه ــراض ب 2. اعت
می شــود.

3. مجــری انتخابــات موظــف اســت بــه صــورت مكتــوب، دليــل عــدم احــراز صالحيــت را بــه 
نامــزد معتــرض اعــالم کنــد.

تبلیغات

• نامزدهای انتخابات در تشكيل ائتالف و تبليغ ائتالف خود آزادند.

• نامزدهــای انتخابــات بــا اجتنــاب از تخلفــات زیــر و رعایــت مســائل اخالقــی در اســتفاده از 
ــی آزادنــد: شــيوه ها و ابزارهــای مختلــف تبليغات

1. توهين، فحاشی یا هتاکی به صورت عمومی

2. تهدیــد یــا ارعــاب بــه صورتــی کــه امنيــت برخــی از نامزدهــا یــا طرفــداران آنهــا ســلب 
. د شو

3. افترا یا نشر اکاذیب به صورت عمومی

٤. افشای اسرار شخصی یا نقض حریم خصوصی افراد در فضای عمومی

٥. اختالل فيزیكی در تبليغات نامزدهای دیگر

ــای  ــص گروه ه ــور اخ ــه ط ــی )ب ــخاص حقوق ــام اش ــات و ن ــزار، امكان ــتفاده از اب ٦. اس
دانشــجویی( در تبليــغ

ــا  ــا مخالفــت ب ــا ی ــی نامزده ــت از برخ ــات و حمای ــی در تبليغ ــت انجمن هــای علم • دخال
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برخــی نامزدهــا ممنــوع اســت.

ــی اســت،  ــا شــخص حقوق ــاز آن ه ــه صاحــب امتي ــریات دانشــگاهی ک ــك از نش ــچ ی • هي
ــد. ــت کنن ــزدی مخالف ــا نام ــت و ب ــزدی حمای ــود از نام ــریه خ ــد در نش نمی توانن

تبصره:
الــف- در اختيــار گذاشــتن امــوال و امكانــات گروه هــای دانشــجویی از جملــه بــرد اطالع رســانی، 
ــا در جلســات رســمی  ــی نامزده ــت از برخ ــا حمای ــروه و ی ــر گ ــروه دانشــجویی، مه ــریه گ نش

ــردد. ــات محســوب می گ ــت در انتخاب ــق دخال ــروه از مصادی گ
ــت  ــات حمای ــد از نامزدهــای انتخاب ــی آزادن ــوان اشــخاص حقيق ــه عن ب- تمــام دانشــجویان ب

نماینــد.
ــدوق از  ــئوالن صن ــوان مس ــه عن ــجویی ب ــروه دانش ــط گ ــده توس ــی ش ــجویان معرف ج- دانش

ــتند. ــتثنی هس ــف( مس ــره )ال تبص
د- نشــریاتی کــه صاحــب امتيــاز آن هــا اشــخاص حقيقــی اســت، می تواننــد در زمــان تبليغــات 

از هــر یــك از نامزدهــای انتخاباتــی حمایــت نمایند. 

شرایط رای دهندگان:

• دانشــجوي تمــام وقــت دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر در دانشــكده اي باشــد کــه انتخابــات 
ــت در آن دانشــكده انجــام مي شــود. شــوراي مدیری

• برای اخذ رأی، ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

تبصــره: دانشــجویان دو رشــته ای در دانشــكده رشــته دوم، دانشــجویان مجــازی و دانشــجویان 
ــات شــرکت نماینــد. ــی نمی تواننــد در انتخاب مهمــان ترم

ناظرین انتخابات:

ــه  ــر از دانشــجویان آن دانشــكده ب ــي ٥ نف ــه معرف ــر دانشــكده موظــف ب انجمــن علمــي ه
ــا  ــر از آن ه ــه ٤ نف ــد ک ــجویی مي باش ــي دانش ــاي علم ــه اداره انجمن ه ــوب ب ــورت مكت ص
ــر و  ــدوق حاض ــر صن ــت س ــه نوب ــات ب ــای انتخاب ــده اند( در روزه ــخص ش ــه مش ــه در نام )ک
ــای  ــده اداره انجمن ه ــوان نماین ــه عن ــز ب ــر ني ــك نف ــت و ی ــد گرف ــجویان رأي خواهن از دانش

ــد شــد.( ــري خواه ــات دانشــكده دیگ ــر انتخاب ــی دانشــجویی، ناظ علم
ــر  ــال اگ ــوان مث ــند. به عن ــته باش ــدري داش ــت ضرب ــد حال ــكده ها نبای ــر دانش ــره: ناظ تبص
ناظــر دانشــكده )الــف( از دانشــكده )ب( باشــد، ناظــر دانشــكده )ب( از دانشــكده )الــف( نباشــد.

انتخابات و شمارش آراء:

• هيچ یك از نامزدهای انتخابات حق انصراف در زمان برگزاری انتخابات را ندارند.

• نامزدهای انتخابات حق حضور در کنار صندوق های اخذ رای را ندارند.

اداره انجمن های علمی
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ــزار  ــان و برگ ــه مجری ــد و کلي ــان آن 1٥ می باش ــح و پای ــات 9 صب ــروع انتخاب ــاعت ش • س
ــند. ــح می باش ــاعت 8 صب ــا در س ــپ صندوق ه ــل پلم ــور در مح ــه حض ــف ب ــدگان موظ کنن

• صنــدوق پلمــپ شــده بــه همــراه ليســت اســامی شــرکت کننــدگان و تعرفه هــای شــماره 
ــح  ــر دانشــكده در ســاعت 9 صب ــدوق ه ــئول صن ــات و مس ــری انتخاب ــه مج ــور، ب دار ممه

ــود. ــل داده می ش تحوی

ــامی،  ــت اس ــدوق، ليس ــل صن ــه تحوی ــف ب ــدوق موظ ــئول صن ــات و مس ــری انتخاب • مج
ــد. ــپ می باش ــل پلم ــه مح ــاعت 1٥ ب ــات، در س ــزارش انتخاب ــده و گ ــای باقی مان تعرفه ه

ــت  ــا 20% جمعي ــر ب ــد براب ــات دانشــكده بای ــت شــرکت کننــده در انتخاب • حداقــل جمعي
ــی آن دانشــكده باشــد. ــال کارشناس دانشــجوی فع

تبصــره: در صــورت بــه حــد نصــاب نرســيدن تعــداد شــرکت کننــدگان، انتخابــات باطــل و آن 
دانشــكده در ســال جــاری دارای انجمــن علمــی نخواهــد بــود.

اعالم نتایج، اعتراض و پاسخ به اعتراضات:

• مجری انتخابات موظف به انتشار نتایج اوليه در موعد مقرر می باشد.

• جــدول اعــالم نتایــج بایــد تنهــا اعضــای اصلــی و علــی البــدل را بــه همــراه تعــداد آراء در 
خــود بگنجانــد.

• رسيدگی به اعتراضات به صورت متمرکز و توسط مجری انتخابات انجام می گيرد.

• مجــری انتخابــات موظــف اســت پــس از پایــان بررســی اعتراضــات و تایيــد انتخابــات توســط 
هيئــت نظــارت، رســميت گــروه دانشــجویی جدیــد را بــه صــورت مكتــوب اعــالم نمایــد.

ــرر انجــام  ــه اعتراضــات، مطابــق گفتــار ســوم هميــن آیين نامــه، در زمــان مق • رســيدگی ب
می شــود.

دستور العمل انضباطی:

کلیات

• مجــری انتخابــات موظــف اســت مــواد مربــوط بــه نامزدهــای انتخاباتــی ایــن گفتــار را بــه 
اطــالع تمــام نامزدهــای انتخاباتــی تأیيــد صالحيــت شــده برســاند.

• مجــری بررســی مــدارک و مســتندات و رســيدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی و صــدور حكــم 
ــر تشــكل های اســالمی می باشــد. ــأت نظــارت ب ــی، هي قطع

ــط را  ــراد مرتب ــكایت، اف ــا ش ــراض ی ــی اعت ــان بررس ــد در زم ــارت می توان ــأت نظ ــره: هي تبص
ــد. ــوت کن ــه جلســه دع ــه توضيحــات بيشــتر ب ــرای ارائ ب
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رسیدگی به تخلفات

ــر از  ــی غي ــات در زمان ــج انتخاب ــه نتای ــراض ب ــا و اعت ــه صالحيت ه ــراض ب ــام، اعت ــت ثبت ن • درخواس
ــد شــد. ــر داده نخواه ــات، تأثي ــدی انتخاب ــان بن زم

ــه  ــی ب ــات انتخابات ــالمی، تخلف ــكل های اس ــه تش ــی آیين نام ــتورالعمل اجرای ــد 21-٤ دس ــق بن • مطاب
ــی  ــن اســاس، تخلفــات انتخابات ــر همي ــد. ب ــدک تقســيم می گردن ــر ان دو دســته تأثيرگــذار و دارای تأثي

ــوند: ــيم می ش ــته تقس ــن دو دس ــه همي ــز ب ــجویی ني ــای دانش گروه ه

1. تخلفــات تأثيــر گــذار: ایــن دســته از تخلفــات کــه بــه موجــب بنــد مذکــور موجــب ابطــال انتخابــات 
ــد از: ــد، عبارتن می گردن

• تخلف شماره ٦ ذکر شده در بند دوم بخش تبليغات

تبصــره: در صــورت ارتــكاب تخلــف مذکــور، عــالوه بــر ابطــال انتخابــات، هيــأت یــا کميتــه ناظــر بــر گــروه 
ــری  ــروه، تصميم گي ــف آن گ ــورد تخل ــریات و ...( در م ــر نش ــر ب ــه ناظ ــارت، کميت ــأت نظ دانشــجویی )هي

خواهنــد نمــود. 

• تجاوز به صندوق آرا
تبصره:

ــورد  ــی دانشــگاه، در م ــات، مراجــع انضباط ــر ابطــال انتخاب ــف، عــالوه ب ــن تخل ــوع ای ــف- در صــورت وق ال
ــود.  ــد نم ــری خواهن ــان تصميم گي ــا خاطي ــی ی ــف خاط تخل

ــد  ــس از تأیي ــات، مســئول صنــدوق می توانــد پ ــه خطــر افتــادن امنيــت صنــدوق انتخاب ب- در صــورت ب
مجــری، انتخابــات را تــا زمــان ایجــاد آرامــش و امنيــت متوقــف کنــد.

• حذف نام یك یا چند نامزد انتخاباتی در هر یك از مراحل انتخابات

ــورد تخلــف  ــن اتفــاق تعمــدی تشــخيص داده شــود، مراجــع انضباطــی در م ــی کــه ای ــره: در صورت تبص
ــود.  ــد نم ــری خواهن ــان تصميم گي ــا خاطي ــی ی خاط

ــه تشــخيص هيــأت نظــارت موجــب کســر  ــر انــدک: ایــن دســته از تخلفــات کــه ب ــا تأثي 2. تخلفــات ب
ــد از: ــوند، عبارتن ــات می ش ــای انتخاب آرای نامزده

• تبليغات در زمان برگزاری انتخابات که موجب کسر 10 تا 20 درصد آرا خواهد شد. 

• تبليغات پيش از زمان مقرر که موجب کسر ٥ تا 10 درصد آرا خواهد شد.

• ارتــكاب تخلفــات 1 تــا ٥ مذکــور در بنــد دوم بخــش تبليغــات کــه هــر یــك موجــب کســر 10 تــا 30 
درصــد آرا خواهنــد شــد. 

اداره انجمن های علمی
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تغییر و تفسیر آیین نامه

1. تفسير این آیين نامه بر عهده هيأت نظارت بر تشكل های اسالمی است.
2. تغييــر در مفــاد آیين نامــه بــا پيشــنهاد معاونــت فرهنگــی یــا اداره انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی پــس از اثبــات عــدم مخالفــت بــا آیين نامــه تشــكل های اســالمی، مصوبــات وزارت علــوم و 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و پــس از تصویــب در هيــأت نظــارت بــر تشــكل های اســالمی صــورت 

می گيــرد. 
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آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی

فعاليت هــای واحــد پژوهــش، کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت در راســتای تحقــق بخشــيدن 
ــط و  ــی، بس ــای پژوهش ــت از طرح ه ــجویان و حمای ــی دانش ــی پژوهش ــای علم ــه فعاليت ه ب
توســعه فضــای ایــده پــردازی و جمــع آوری ایده هــای دانشــجویی، ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی 
ــف شــده اســت.  ــت تعری ــا صنع ــد ب ــاط کارآم ــان و ارتب ــی از کارآفرین ــی و مال ــت علم و حمای
ــه دانشــجویی و  ــی در جامع ــن واحــد توســعه فضــای اشــتغال و کارآفرین ــر ای ــال حاض در ح
ــرار داده اســت. ایــن  ــا صنعــت را در محوریــت فعاليت هــای خــود ق ــر ب ــاط ســازنده و موث ارتب
واحــد بــه منظــور پيشــبرد فعاليت هــای متنــوع خــود ٤ کميتــه طرح هــای پژوهشــی و ایــده 
پــردازی ، هســته های علمــی، کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت را تعریــف نمــوده اســت. کميتــه 
ــرای  ــب و اج ــر تصوی ــردازی مســئوليت ســاماندهی و نظــارت ب ــده پ ــی و ای طرح هــای پژوهش
ــن  ــی از طرح هــای پژوهشــی را برعهــده دارد. آیي ــی و مال ــت علم طرح هــای پژوهشــی و حمای
نامــه حاضــر بــا هــدف ارائــه رویــه دقيــق تصویــب و حمایــت از ایده هــا و طرح هــای پژوهشــی 
دانشــجویان توســط واحــد پژوهــش، کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت اداره انجمن هــای علمــی 

دانشــجویی تدویــن شــده اســت.

مقدمه: 

اداره  انجمن هــاي علمــي دانشــجویي در راســتاي تحقــق بخشــيدن بــه فعاليت هــاي 
ــن آشــنا نمــودن  ــي پژوهشــي دانشــجویان )علي الخصــوص مقطــع کارشناســي(، همچني علم
ــاد  ــا و ایج ــن طرح ه ــراي ای ــي و اج ــاي تحقيقات ــن طرح ه ــه و تدوی ــوه تهي ــه نح ــا ب آن ه
بســتری مناســب جهــت اســتفاده از  ایده هــای دانشــجویان در راســتای رفــع مشــكالت علمــی 
و صنعتــی، اقــدام بــه ارائــه آَیين نامــه اجرایــي در خصــوص حمایــت از طرح هــاي تحقيقاتــي و 
جمــع آوری ایده هــای دانشــجویي نمــوده اســت. بــه منظــور تبييــن ابعــاد یــك طــرح پژوهشــي، 

ــردد. ــریح مي گ ــرح تش ــك ط ــم ی ــاي مه ــن و بخش ه عناوی

حقوق معنوي طرح یا ایده:

ــرداري از نتایــج آن هــا مي باشــد.  منظــور از حقــوق معنــوي یــك طــرح یــا ایــده، حــق بهره ب
ــوي  ــوق معن ــه، حق ــن آیين نام ــوع ای ــجویي موض ــي دانش ــای تحقيقات ــوص طرح ه در خص
ــر اســت.  ــي اميرکبي ــی دانشــجویی دانشــگاه صنعت ــای علم ــه اداره انجمن ه ــق ب ــرح متعل ط
ــن اداره  ــازه از ای ــب اج ــه کس ــوط ب ــور من ــاي مذک ــج طرح ه ــرداري از نتای ــه بهره ب ــذا هرگون ل

مي باشــد.

الف- شرایط مجریان طرح یا ایده:

1. دانشجوي رسمي دانشگاه صنعتي اميرکبير باشد.

2. حداقل 80 واحد از دروس مقطع کارشناسي را گذرانده باشد.

ب- ویژگي هاي طرح:

1. کاربردي یا توسعه اي باشد.

اداره انجمن های علمی
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2. قابل اجرا باشد.

3. ماهيت کارآفرینانه داشته باشد.

٤. ایده طرح، جدید و نوآورانه باشد.

٥. متناسب با رشته تحصيلي دانشجو باشد.

٦. زمان الزم برای اجرای طرح بين ٦ تا 9 ماه  باشد.

7. پروژه کارشناسی یا تحصيالت تكميلی دانشجو یا قسمتی از آن نباشد.

8. ترجيحا گروهی باشد.

9. نتيجه آن ساخت وسيله و دستگاهی متناسب با نيازهای صنعتی جامعه باشد.

ج- ویژگی های ایده: 

1. ایده نوآورانه باشد.

2. ایده مطرح شده قابليت تبدیل به طرح پژوهشی داشته باشد.

ــی  ــود ویژگ ــتای بهب ــا در راس ــد و ی ــرف نمای ــی را برط ــكلی و معضل ــد مش ــده بتوان 3. ای
ــد. ــرایطی باش ــا ش ــتگاه ی دس

د- تأمين اعتبارات و امكانات:

بــا توجــه بــه ســقف اعتبــاري اســت کــه ســاالنه بــراي هــر طــرح تحقيقاتــي در بودجــه اداره 
ــرح  ــام ط ــراي انج ــار الزم ب ــي اعتب ــود. مابق ــن مي ش ــجویی تعيي ــي دانش ــاي علم انجمن ه

ــي دیگــر یــا هــر دو تأميــن گــردد. بایــد توســط دانشــكده یــا حامــي مال

تبصره:
ــی توســط اداره انجمن هــای  ــرح تحقيقات ــر ط ــرای ه ــار ب ــن ســقف اعتب ــر تأمي ــف- حداکث ال
ــرح در  ــده و ط ــی ای ــی نهای ــه ارزیاب ــد کميت ــا تأیي ــه ب ــال می باشــد ک ــی ٥0/000/000 ری علم

ــرار خواهــد گرفــت. ــار مجــری طــرح ق ســه مرحلــه در اختي
ــن اداره  ــد ای ــا تأیي ــاز ب ــورت ني ــد در ص ــرح می توان ــری ط ــرح مج ــب ط ــورت تصوی ب- در ص
ــود در  ــزی موج ــی و آنالي ــات آزمایش ــایل و امكان ــتفاده از وس ــت اس ــف جه ــر تخفي از حداکث

ــد شــود. ــرح بهرمن ــر آن ط ــر چــه بهت ــبرد ه ــر در راســتای پيش ــی اميرکبي دانشــگاه صنعت
ه- مراحل تعریف و تصویب طرح:

هر طرح تحقيقاتي طي مراحل زیر تعریف و نهایي مي گردد:

1. دانشــجوي متقاضــي )مجــري طــرح( پــس از مراجعــه بــه ســایت اداره انجمن هــای علمــي 
ــل، آن را در  ــس از تكمي ــت و پ ــي را دریاف ــاي تحقيقات ــف طرح ه ــرم تعری ــجویي، ف دانش

ــد. ــرار  مي ده ــی دانشــكده ق ــر دانشــجویی و فرهنگ ــار مدی اختي
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2. مدیــر دانشــجویی، فــرم را در کميتــه بررســی علمــی و تخصصــی ایــده و طــرح پژوهشــی 
ــق  ــجویی از طری ــی دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــه را ب ــرده و نتيج ــی ک ــكده، بررس دانش
ارســال فــرم طــرح بــه همــراه فــرم صــورت جلســه اعــالم می نمایــد. بدیهــی اســت کــه تایيــد 
طــرح توســط دانشــكده بایــد بــا توجــه بــه ســقف تعــداد طرح هــای هــر دانشــكده و بــا توجــه 

ــرد. ــه اولویت هــا صــورت گي ب

ــرح در اداره  ــده و ط ــی ای ــی نهای ــه ارزیاب ــط کميت ــي توس ــرح تحقيقات ــاي ط 3. ویژگي ه
ــه و  ــرار گرفت ــي ق ــورد ارزیاب ــرح م ــری ط ــور مج ــا حض ــی دانشــجویی و ب ــای علم انجمن ه

ــردد. ــالم مي گ ــي اع ــر نهای نظ

ــر  ــط مدی ــده توس ــرح و ای ــی ط ــی نهای ــه ارزیاب ــد کميت ــراه تایي ــه هم ــه ب ــرم مربوط ٤. ف
ــتگاه های  ــه دس ــار، ب ــن اعتب ــه تأمي ــات از جمل ــایر اقدام ــت س ــی جه ــای علم انجمن ه

ــود. ــال مي ش ــه ارس مربوط

تبصره:
ــامل  ــكده ش ــر دانش ــی ه ــرح پژوهش ــده و ط ــی ای ــی و تخصص ــی علم ــه بررس ــف- کميت ال
ــر دانشــجویی، نماینــده انجمــن علمــی کــه حداقــل یــك دانشــجوی  معــاون پژوهشــی، مدی
ــكده )از  ــس دانش ــاب رئي ــه انتخ ــو ب ــراه دو عض ــه هم ــد، ب ــی می باش ــالت تكميل تحصي

ــود. ــد ب ــكده( خواه ــان دانش ــرای هم ــجویان دکت دانش
ب- در بعضــی از دانشــكده ها بــا توجــه بــه وجــود گرایش هــای غيــر مرتبــط مدیــر دانشــجویی 

می توانــد طــرح را جهــت داوری علمــی و تخصصــی بــه گــروه مرتبــط ارســال نمایــد.
ــر طــرح و مبلــغ پيشــنهادی جهــت حمایــت از طــرح )بــا در نظــر گرفتــن  ج- اســتاد ناظــر ب
ــرح  ــده و ط ــی ای ــی و تخصص ــی علم ــه بررس ــط کميت ــه توس ــال( ک ــقف ٥0.0000.000 ری س

ــود.  ــد ش ــرح قي ــه ط ــورت جلس ــرم ص ــا در ف ــد حتم ــردد بای ــنهاد می گ ــی پيش پژوهش
ــال  ــی در س ــرح پژوهش ــا ٥ ط ــت تنه ــاز اس ــگاه مج ــكده دانش ــكده و پژوهش ــر دانش د- ه
ــه و  ــن نام ــن آیي ــجویی در ای ــی دانش ــای علم ــای اداره انجمن ه ــه اولویت ه ــه ب ــا توج را ب

ــد. ــی نمای ــن اداره معرف ــه ای ــت ب ــت حمای ــكده جه ــای دانش اولویت ه
ــی دانشــجویی  ــای علم ــر اداره انجمن ه ــرح شــامل مدی ــده و ط ــی ای ــی نهای ــه ارزیاب ه- کميت
ــت  ــو هيئ ــت و دو عض ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــش، کارآفرین ــد پژوه ــناس واح ــگاه، کارش دانش

ــود. ــرح خواهــد ب ــا موضــوع ط ــط ب ــی مرتب علم
و- جلســه کميتــه ارزیابــی نهایــی ایــده و طــرح هــر ٤٥ روز یــك بــار در محــل اداره انجمن های 
علمــی برگــزار می شــود و مجــری طــرح موظــف اســت در ایــن جلســه حاضــر شــده و از طــرح 

خــود دفــاع نمایــد.

و- ارزیابي و نظارت بر اجراي طرح:

ــرای هــر طــرح تأیيــد شــده، یــك  ــرای ارتقــاء ســطح طرح هــا و ارائــه مشــاوره و نظــارت، ب ب
اســتاد بــه انتخــاب کميتــه بررســی علمــی و تخصصــی ایــده و طــرح پژوهشــی دانشــكده بــه 
ــردد. ــی می گ ــی دانشــجویی معرف ــه اداره انجمن هــای علم ــر، انتخــاب و ب ــوان اســتاد ناظ عن

اداره انجمن های علمی
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ــرای هــر طــرح بــه عنــوان حــق مشــاوره و  تبصــره: 10 درصــد از کل هزینــه مــورد تصویــب ب
ــر آن طــرح داده خواهــد شــد. نظــارت در پایــان آن طــرح بــه اســتاد ناظــر ب

ز- انتخاب و تقدیر از طرح ها و ایده های برتر:

1. کليــه ایده هــا، طرح هــا و نتایــج آن هــا، ســاالنه بــا فرمتــی مشــخص بــه صــورت کتابچــه، 
چــاپ شــده و در اختيــار مخاطبيــن و جوامــع علمــی، توليــدی، خدماتــی و صنعتــی هــدف 

ــد گرفت. ــرار خواه ق

2. بــه ســه ایــده و طــرح برتــر هرســال، جوایــز نفيســی در جشــن ســاالنه اداره انجمن هــای 
علمــی دانشــجویی تقدیــم خواهــد شــد.
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چارت کلی روند حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویي   

اداره انجمن های علمی

دریافــت فرم هــای مربوطــه 
انجمن هــای علمــی اداره  از 

پرکــردن فرم هــا و تحویــل 
بــه مدیر دانشــجویی دانشــكده 

مربوطــه

ــه  ــی طــرح توســط کميت ارزیاب
بررســی علمــی و تخصصــی ایــده 

و طــرح پژوهشــی 

ــا  ــرح ی ــب ط ــدم تصوی ع
تصویب طرح یا ایدهایــده ارســالی

ــده  ــب ای ــه تصوی ــورت جلس ــال ص ارس
ــی  ــای علم ــه اداره انجمن ه ــرح ب ــا ط ی
دانشــجویی و معرفــی اســتاد ناظــر در 

ــرح  ــودن ط ــد ب ــورد تایي ــورت م ص

ــه  ــط کميت ــرح توس ــی ط ارزیاب
ــرح  ــده و ط ــی ای ــی نهای ارزیاب

تصویب ایدهتصویب طرح

تشــكيل کارگــروه 
ــرح ــی ط نظارت

ارســال ایــده بــه 
هــدف بــازار 

تخصيــص بودجــه و 
اعتبــارات

در  ایــده  ذخيــره 
ــردازی ــك ایده پ بان
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آیین نامه برگزاری دوره، کارگاه و همایش های آموزشی و تخصصی

واحــد آمــوزش اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــا هــدف ایجــاد زمينــه مناســب بــرای 
تجلــی اســتعدادها و برانگيختــن خالقيــت و شــكوفایی علمــی دانشــجویان از طریــق توســعه و 

نظــارت بــر فعاليت هــای فــوق برنامــه علمــی و آموزشــی دانشــجویان از جملــه:

• برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی

• تشكيل بانك اطالعات نرم افزاری

ــی  ــای علم ــی انجمن ه ــث آموزش ــا مباح ــط ب ــای مرتب ــن نامه  ه ــن آیي ــه و تدوی • تهي
ــجویی دانش

• نظام مند ساختن فعاليت های علمی، آموزشی دانشجویان

• تالش در جهت جذب منابع مالی برای برنامه های آموزشی

• بهره گيری از توان علمی اساتيد و دانشجویان دانشگاه در فعاليت های آموزشی 

• مستندسازی فعاليت های علمی و آموزشی دانشجویان 

• شناســایی و پــرورش دانشــجویان نخبــه و ممتــاز و بهره گيــری از مشــارکت آن هــا در ارتقــاء 
فضــای علمی و پژوهشــی دانشــگاه

ــت  ــب و حمای ــق تصوی ــه دقي ــه روی ــدف ارائ ــا ه ــر ب ــه حاض ــن نام ــد. آیي ــت می نمای فعالي
از فعاليت هــای آموزشــی دانشــجویان توســط واحــد آمــوزش اداره انجمن هــای علمــی 

ــت. ــده اس ــن ش ــجویی تدوی دانش

1. مقدمه

ــته و  ــك رش ــجویان ی ــور دانش ــا حض ــه ب ــجویی ک ــت دانش ــكلی اس ــی تش ــن علم انجم
ــا اهــداف و رســالت دانشــگاه فعاليــت می کنــد. انجمن هــای علمــی دانشــجویی در  همــگام ب
جهــت ایجــاد حرکت هــای کنــش ورز و پوینــده و بــه وجــود آوردن فضــای ژرف نگــر، چشــم انداز 
ــه دنبــال ایجــاد  وســيعی را در آینــده خــود رصــد می کننــد. در ایــن ميــان، بيــش از همــه ب
ــجویان را  ــی دانش ــه علم ــوان بني ــيله آن بت ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــی و مهارت ــرایط آموزش ش

تقویــت نمــود.

2. آموزش و انواع آن

 فرآینــدی اســت ســازمان یافتــه بــه منظــور ایجــاد آگاهــی، شــناخت و مهــارت تا دانشــجویان 
ــاظ  ــود از لح ــه خ ــت جامع ــد و در سرنوش ــت کنن ــی حرک ــل و تعال ــت تكام ــد در جه بتوانن
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سياســی مشــارکت فعاالنــه داشــته باشــند. انــواع آمــوزش بــه 

ــروه تقســيم می شــوند: ــار گ چه

1. آمــوزش از راه دور: شــيوه ای از آمــوزش اســت کــه هــدف آن، ارائــه آمــوزش بــه فراگيرانــی 
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ــت  ــن حال ــر، در پایه ای تری ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــور ندارن ــوزش، حض ــل آم ــه در مح اســت ک
ــده از نظــر  ــه روشــی اطــالق می شــود کــه فرادهنــده و فراگيرن ممكــن، آمــوزش از راه دور ب
ــذ،  ــدا، کاغ ــو، ص ــف )ویدئ ــای مختل ــد و از تكنولوژی ه ــرار ندارن ــكان ق ــك م ــی در ی فيزیك
ــه  ــدگان ب ــدگان و فراگيرن ــد. فرادهن ــن خــالء اســتفاده می کنن ــردن ای ــرای پرک ــه و ..( ب رایان
ــن می شــود  ــی کــه توســط خودشــان تعيي جــای حضــور شــخصی، ممكــن اســت در زمان
ــرار  ــاط برق ــا یكدیگــر ارتب ــا الكترونيكــی ب ــه صــورت کاغــذی ی ــه منابــع درســی ب ــا مبادل ب
کننــد و یــا بــا اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری نویــن، بــه صــورت همزمــان بــا یكدیگــر ارتبــاط 

داشــته باشــند و یــا گفتگــو کننــد.

2. آمــوزش بــا کمــك کامپيوتــر )CAI(: در ایــن روش از مــواد آموزشــی کــه توســط کامپيوتر 
ارائــه می گــردد، اســتفاده شــده و بــا کامپيوتــر، اطالعاتــی بــه صــورت مســتقيم بــه فراگيــر 
ــی  ــر اســاس درک ــر ب ــازی می کنــد و فراگي ــی را ب ــر نقــش یــك مرب داده می شــود. کامپيوت

کــه از مطلــب دارد، مــورد آزمــون قــرار می گيــرد.

3. کارگاه آموزشــی: کارگاه، یــك برنامــه آموزشــي فشــرده اســت کــه بــا هــدف انتقــال دانــش 
ــا مشــارکت تعــداد محــدودي  ــي و ب و کســب مهــارت در موضوعــي خــاص بــه صــورت عمل

ــود. ــزار مي ش ــرکت کننده برگ ش

بــراي  ٤. کالس هــای آموزشــی: کالس هــای آموزشــی شــامل آموزش هــاي تكميلــي 
ــازار کار و جامعــه و آموزش هــاي عمومــی  ــاز ب دانشــجویان، آموزش هــاي تخصصــي مــورد ني

می باشــد. 

• دوره هــای عمومــی بــه دوره هایــی اطــالق می شــوند کــه بــه عنــوان دروس پایــه و مفاهيــم 
ــرد دارنــد و بــه منظــور تأميــن نيــاز عمومــی  اوليــه در تمامــی رشــته های دانشــگاهی کارب

ــرای تمامــی دانشــجویان بــه مــورد اجــرا گــذارده می شــوند.  ب

ــی  ــته تخصص ــاس رش ــوندکه براس ــالق می ش ــی اط ــه دوره های ــی ب ــای تخصص • دوره ه
دانشــجویان تعریــف می شــود و ضمــن تأميــن نيازهــای حرفــه ای دانش آموختــگان و ارتقــای 
مهارت هــای حرفــه ای آنــان، منتــج بــه صــدور گواهــی مرتبــط بــا بــازار کار رشــته تحصيلــی 

مربوطــه شــود.

3. اهداف آموزش

1. توسعه علوم، تحقيقات و فناوری و تقویت و ترویج فكر خالق 

2. اعتالی موقعيت آموزشی، علمی و فنی دانشجو

3. کمــك بــه ارتقــای ســطح دانــش و فرهنــگ جامعــه و ترویــج فرهنــگ تفكــر علمــی در 
جامعــه

٤. آمــوزش فراگيــر بــرای تصــدی شــغل و حرفــه مشــخص بــا توجــه بــه توانایی هــای فــردی 
و امكانــات و نيازهــای جامعــه از طریــق کســب مهــارت در رشــته مــورد نظــر

اداره انجمن های علمی
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٥. هدایــت فراگيــر بــرای تحصيــل در شــاخه و رشــته خــاص در ســطوح مختلــف تحصيلــی، 
ــی ــه توانمندی هــا، اســتعداد و نياز هــای اجتماع ــا توجــه ب ب

٦. تعميق و گسترش علوم و معارف

7. تأمين نيروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی در کشور

8. تثبيــت رابطــه بيــن دانشــگاه و صنعــت و ترویــج فرهنــگ ارتقــای رشــته های دانشــگاهی 
بــه رشــته های علمی-کاربــردی در جامعــه بــا توجــه بــه نيازهــای صنعتــی کشــور.

4. برگزار کننده دوره و کارگاه های آموزشی و تخصصی

ــه  ــكده ای و کميت ــن دانش ــی بي ــته های علم ــكده ها، هس ــی دانش ــای علم ــه انجمن ه  هم
ــد  ــود می توانن ــف خ ــرح وظای ــتای ش ــجویی در راس ــی دانش ــای علم ــوزش اداره انجمن ه آم
مجــوز برگــزاری دوره و کارگاه آموزشــی را در صــورت انطبــاق شــرایط دوره یــا کارگاه بــا ضوابــط 

ــد. ــت کنن ــی دانشــجویی، دریاف ــای علم اداره انجمن ه

ــگاه  ــان دانش ــجویان و کارکن ــی دانش ــی و تخصص ــای آموزش ــان دوره و کارگاه ه 5. مخاطب
ــر، دانشــجویان دانشــگاه های دیگــر و مخاطبــان صنایــع مربوطــه می باشــند. ــی اميرکبي صنعت

تبصره :
الــف- تــردد مخاطبــان غيراميرکبيــری تنهــا بــا مجــوز تــرددی کــه از اداره انجمن هــای علمــی 
ــادر  ــی ص ــی و تخصص ــای آموزش ــده دوره و کارگاه ه ــزار کنن ــت برگ ــه درخواس ــجویی ب دانش

می گــردد، ممكــن می باشــد. 
ب- بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ انضبــاط و دقــت در تــردد افــراد بــه ویــژه در ســاعت های خــارج 
ــت  ــدگان، پرین ــرکت کنن ــه ش ــد ب ــف ان ــجویی موظ ــی دانش ــای علم ــان اداری، انجمن ه از زم
ــه محوطــه دانشــگاه  ــه مســئولين انتظامــات جهــت ورود ب ــه منظــور ارائــه آن ب رســيد دوره ب

را بدهنــد.
ــوزش اداره  ــه مســئول آم ــد ب ــا بای ــد گشــت، حتم ــان دوره تمدی ــدت زم ــی کــه م ج- درصورت

ــود. ــالع داده ش ــردد اط ــوز ت ــخ مج ــد تاری ــت تمدی ــجویی جه ــی دانش ــای علم انجمن ه

ــجویی  ــی دانش ــای علم ــر دوره از انجمن ه ــوزش ه ــئول آم ــت دوره و کارگاه: مس 6. سرپرس
ــد. ــا می باش ــا و کارگاه ه ــی دوره ه ــت تمام سرپرس

ــالع  ــكان کالس، اط ــن م ــدرس، تعيي ــا م ــی ب ــه هماهنگ ــی دوره از جمل ــور اجرای ــره: ام تبص
رســانی ها و ... برعهــده سرپرســت دوره می باشــد.

7. محتوای دوره و کارگاه آموزشی و شرایط برگزاری آن

ــوزش  ــداف آم ــر اه ــق ب ــد منطب ــزاری آن بای ــرایط برگ ــی و ش ــوای دوره و کارگاه آموزش محت
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقيق ــران، وزارت عل ــوری اســالمی ای ــی جمه ــررات عموم ــط و مق و ضواب
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر و اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
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ــد. ــر باش اميرکبي

8. فرم درخواست مجوز برگزاری دوره

ــدت  ــول م ــرد، ط ــرورت و کارب ــوان دوره، ض ــت عن ــزاری دوره و کارگاه می بایس ــی برگ متقاض
ــئول دوره،  ــی، مس ــم زمان ــوزش، تقوی ــوه آم ــوزش، نح ــل آم ــران، مح ــرایط فراگي ــوزش، ش آم
ــران،  ــی فراگي ــت دوره، نحــوه ارزیاب ــی، ظرفي ــررات آموزش ــه(، مق مدرســين دوره )پيوســت رزوم
مــدرک پایــان دوره و شــهریه ی دوره یــا کارگاه را حداقــل یــك هفتــه قبــل از تاریــخ مقــرر بــرای 
ــه  ــای مربوط ــردن فرم ه ــق پرک ــجویی از طری ــی دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــاز دوره، ب آغ

ــد.  ــالغ نماین ــانی sao.aut.ac.ir اب ــه نش ــا ب ــایت اداره انجمن ه درس

تبصره:
ــی ســایت اداره انجمن هــای  ــرم خروج ــد ف ــده بای ــی دانشــجویی برگزارکنن ــف- انجمــن علم ال
ــر دانشــجویی دانشــكده خــود تحویــل داده و ایشــان از طریــق  علمــی دانشــجویی را  بــه مدی
ــالم  ــگاه اع ــجویی دانش ــی دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــه دوره را ب ــيون اداری تایيدی اتوماس

ــد. نمای
ــر تایيــد دوره بایــد مبلــغ درنظــر گرفتــه شــده  ــران دانشــجویی دانشــكده ها عــالوه ب ب-  مدی
بــرای هزینــه مــكان برگــزاری دوره را در نامــه  ارســالی از طریــق اتوماســيون اداری قيــد نماینــد. 
ــرای مــكان برگــزاری دوره هــا هزینــه ای در نظــر گرفتــه نشــود، الزم اســت در  ــی کــه ب درصورت

نامــه قيــد گــردد.
ــه  ــه برگــزاری بيــش از یــك گــروه از یــك رویــداد آموزشــی گرفتــه بایــد ب ج- اگــر تصميــم ب
ــزاری  ــی برگ ــه عبارت ــوز انجــام شــود. ب ــای اخــذ مج ــی فرآینده ــی تمام ــروه اضاف ــر گ ازای ه

ــود. ــوب می ش ــه محس ــك دوره جداگان ــود ی ــك دوره خ ــروه از ی ــك گ ــش از ی بي

9. سامانه مرکز آموزش های علمی-کاربردی امیرکبیر

الزامــی اســت کــه تمــام دوره هــا در ســامانه یكپارچــه اداره  انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
ــر انجمــن  ــه دبي ــن منظــور ب ــرای ای ــت شــود، کــه ب ــی برگزارکننــده ثب توســط انجمــن علم
علمــی هــر دانشــكده یــك پنــل دسترســی در ســامانه داده می شــود تــا بتواننــد رویدادهــای 

خــود را در ســامانه ثبــت و ویرایــش نماینــد.

تبصره:
ــرای آغــاز دوره  ــرر ب ــر انجمــن علمــی بایــد حداقــل یــك هفتــه قبــل از تاریــخ مق الــف- دبي
ــردی اميرکبيــر اقــدام نمایــد. جهــت تعریــف دوره در ســایت مرکــز آموزش هــای تخصصی-کارب

ــروه  ــر گ ــد، ه ــه ش ــك دوره گرفت ــروه از ی ــك گ ــش از ی ــزاری بي ــه برگ ــم ب ــر تصمي ب- اگ
ــف شــود.  ــه در ســایت تعری ــد جداگان ــوب شــده و  بای ــد محس ــداد جدی ــك روی ــد ی ــه مانن ب

ــود. ــر ش ــد ذک ــروه بای ــت گ ــده نوب ــی ش ــتر طراح ــن در پوس همچني
ــوی اداره  ــگاه، لوگ ــوی دانش ــامل لوگ ــد ش ــداد بای ــر روی ــرای ه ــده ب ــی ش ــتر طراح ج- پوس
ــام دوره و  ــه، ن ــجویی مربوط ــی دانش ــن علم ــوی انجم ــجویی، لوگ ــی دانش ــای علم انجمن ه

ــی( ــا دوره تخصص ــرده، ی ــد: دوره فش ــد. )مانن ــاره دوره باش ــری درب ــات مختص اطالع

اداره انجمن های علمی



منشور حقوق دانشجویی74

10. اطالعات رویداد ثبت شده در سایت

ــر و  ــر رویــدادی کــه در ســایت تعریــف می شــود بایــد شــامل اطالعــات زی ــی ه ــه طــور کل  ب
بــه ترتيــب قيــد شــده باشــد:

•  نام دوره

• نام دانشگاه

• نوع دوره

•  آشنایی با دوره )یا نرم افزار مربوط به دوره(

•  اطالعــات مــدرس دوره، کــه شــامل نــام مــدرس و بخشــی از ســوابق آن ميباشــد )حداقــل 
٥ ســطر(

• سرفصل های دوره

•  مطالبــی کــه در هــر جلســه قــرار اســت بيــان شــود )کــه بــه صــورت یــك فایــل ضميمــه 
می تــوان آن را در ســایت الصــاق نمــود(

• زمان بنــدی کالس، کــه شــامل؛ تاریــخ شــروع کالس، روزهــای برگــزاری کالس در هفتــه بــه 
همــراه ســاعت برگــزاری، تاریــخ پایــان کالس و تعــداد کل جلســات، می باشــد.

• مدت زمان کل دوره

• مكان برگزاری دوره

• توضيحات تكميلی

11. قرارداد اساتید

اســتاد هــر دوره بایــد حداقــل یــك هفتــه پيــش از تاریــخ مقــرر بــرای آغــاز دوره، در ســایت 
اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه بــه نشــانی sao.aut.ac.ir مراجعــه نمــوده و 

قــرارداد خــود را ثبــت نمایــد.

تبصره:
ــگام  ــه هن ــد، ب ــان باش ــای دوره ای یكس ــدادی از گروه ه ــدرس تع ــه م ــی ک ــف- در صورت ال
ــام  ــی دانشــجویی دانشــگاه در بخــش ن ــای علم ــرارداد اســتاد در ســایت اداره انجمن ه ثبت ق

ــردد. ــر گ ــود، ذک ــس می ش ــان تدری ــط ایش ــه توس ــی ک ــداد گروه های دوره تع
ب- دســتمزد اســتاد هــر دوره تــا ســقف ٦0هــزار تومــان در ســاعت می توانــد در نظــر گرفتــه 
شــود. در صورتــی کــه هزینــه دســتمزد مــدرس دوره ای بيــش از ســقف مجاز باشــد، الزم اســت 
ــی دانشــجویی  ــب مســئول آمــوزش اداره انجمن هــای علم ــد حــق الزحمــه اســتاد از جان تایي

گرفتــه شــود.
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ــر  ــد در نظــر گرفتــه شــود و اگ ــش از ٥0% درآمــد یــك دوره نمی توان ج- دســتمزد اســتاد بي
ــادل  ــد، مع ــده باش ــه ش ــر گرفت ــد دوره در نظ ــدی از درآم ــورت درص ــه ص ــدرس ب ــرارداد م ق

ــد. ــور کن ــد عب ــان نبای ــزار توم ــز از ســقف ٦0 ه دســتمزد ســاعتی اســتاد ني
د- قــرداد منعقــد شــده بــا اســاتيد دوره یــا بــه صــورت درصــدی از درآمــد کل و یــا بــه صــورت 
ــر  ــت ذک ــان از دو حال ــتفاده همزم ــود. اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــاعتی می توان ــه س حق الزحم

ــر نمی باشــد. ــكان پذی شــده ام
ــا اســتاد دوره  ــا کارگاه بایــد پــس از اتمــام دوره جهــت تســویه حســاب ب ه- سرپرســت دوره ی

ــد.  ــا اطــالع رســانی نمای ــوزش اداره انجمن ه ــئول آم ــه مس ب
ــی کــه پيــش از اتمــام دوره، مــدرس دوره تصميــم بــه پایــان دادن کالس بگيــرد،  و- در صورت

هيــچ مبلغــی بــه عنــوان دســتمزد بــه ایشــان تعلــق نخواهــد گرفــت.
ــتاد  ــا اس ــرارداد ب ــاد ق ــگام انعق ــه هن ــذا ب ــت، ل ــات اس ــامل مالي ــاتيد ش ــه اس ز- حق الزحم

ــد. ــر بگيری ــوع را در نظ ــن موض ــه ای مربوط

12. موافقت اداره انجمن های علمی دانشجویی با برگزاری دوره

ــا 2 روز  ــر ت ــت حداکث ــف اس ــجویی موظ ــی دانش ــای علم ــوزش اداره انجمن ه ــئول آم  مس
پــس از ثبــت کامــل درخواســت برگــزاری دوره، موافقــت یــا عــدم موافقــت خــود را نســبت بــه 

برگــزاری دوره بــه انجمــن علمــی دانشــجویی مربوطــه اعــالم کنــد.

تبصره:
ــزاری  ــرم درخواســت مجــوز برگ ــل ف ــل کام ــل درخواســت دوره شــامل تحوی ــت کام ــف- ثب ال
ــرارداد  ــت ق ــر و ثب ــردی اميرکبي ــای تخصصی-کارب ــامانه آموزش ه ــداد در س ــت روی دوره، ثب

ــد. ــی می باش ــای علم ــایت اداره انجمن ه ــتاد در س اس
ب- در صــورت موافقــت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی نســبت بــه برگــزاری، سرپرســت 

دوره یــا کارگاه پــس از تأیيــد شــدن فرمــت تبليــغ، می توانــد تبليغــات را آغــاز نمایــد.
ــن شــده  ــه بررســی هزینه هــای تعيي ج- مســئول آمــوزش اداره انجمن هــای علمــی موظــف ب

ــی اســاتيد می باشــد. ــی و دســتمزد دریافت ــب انجمن هــای علم ــرای دوره از جان ب
د- در صــورت ابــالغ اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی مبنــی بــر عــدم موافقــت، متقاضيــان 
می تواننــد در صــورت تمایــل، جهــت رفــع نواقــص و اشــكاالت، اقــدام نمــوده و مجــدداً مــوارد 
مذکــور را حداقــل یــك هفتــه قبــل از تاریــخ جدیــد، بــرای آغــاز تبليغــات بــه اداره انجمن هــای 

علمــی دانشــجویی تحویــل دهند.
ه- در برخــی مــوارد کــه پــس از انجــام بازنگــری از جانــب انجمــن علمــی مربوطــه همچنــان 
رویــداد از نظــر مســئول آمــوزش اداره انجمن هــای علمــی پذیرفتــه نبــود، وضعيــت رویــداد در 

شــورای بازنگــری  مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
و- شــورای بازنگــری متشــكل از ریيــس اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی، مســئول آمــوزش 

اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی و دبيــرکل انجمن هــای علمــی دانشــجویی اســت.

اداره انجمن های علمی
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13. ثبت نام شرکت کنندگان

ــردی  ــای تخصصی-کارب ــز آموزش ه ــامانه مرک ــق س ــط از طری ــان فق ــام متقاضي ــت ن  ثب
ــد. ــت کن ــن پرداخ ــورت آنالی ــه ص ــه را ب ــد هزین ــی بای ــود و متقاض ــام می ش ــر انج اميرکبي

تبصره:
الــف- اعضــای انجمن هــا بــه هيــچ عنــوان اجــازه ی ثبــت نــام حضــوری و دریافــت وجــه نقــد 

از متقاضيــان ندارنــد.
ب-کليــه درآمدهــای حاصــل از برگــزاری دوره یــا کارگاه بــه حســاب درآمدهــای دانشــگاه واریــز 

می گــردد.
ــای  ــت ثبت نام ه ــی صح ــه بررس ــف ب ــكده ها موظ ــجویی دانش ــی دانش ــای علم ج- انجمن ه

ــند. ــود می باش ــای خ ــرکت کنندگان دوره ه ــط ش ــده توس ــام ش انج
ــه  ــده ب ــب برگزارکنن ــان دوره، دوره از جان ــرای پای ــرر ب ــخ مق ــش از تاری ــه پي ــی ک د- در صورت
ــی لغــو شــود، شــرکت کنندگان می تواننــد مبلــغ پرداختــی خــود را بــا کســر تعــداد  هــر دليل

ســاعاتی کــه کــه در کالس حضــور داشــتند بازپــس گيرنــد.

14. هزینه های دوره

کليــه هزینه هــای دســتمزد اســتاد، مــكان برگــزاری دوره، هزینــه صــدور گواهــی بــه عنــوان 
هزینــه دوره محســوب شــده و از درآمــد حاصــل از دوره کســر می گــردد.

تبصره:
ــر دوره براســاس  ــه ه ــرای آغــاز دوره درآمــد حاصل ــرر ب ــخ مق ــش ازتاری ــف- یــك روزکاری پي ال
ــده و در  ــه ش ــای آن دوره مقایس ــا هزینه ه ــا ب ــام کننده ه ــب ثبت ن ــی از جان ــغ پرداخت مبال

ــردد. ــو می-گ ــودن دوره، دوره لغ ــان آور ب صــورت زی
ب- در صورتــی کــه هرگونــه کســری پــس از شــروع دوره در حسابرســی دوره ایجــاد شــود کــه 
ــده  ــای باقی مان ــدار هزینه ه ــردد، مق ــتر گ ــد آن بيش ــای دوره از درآم ــب آن هزینه ه ــه موج ب
در وهلــه اول از حســاب انجمــن، و در صــورت صفــر بــودن حســاب انجمــن از دســتمزد تعلــق 

ــردد. ــه اعضــای انجمــن کســر می گ گرفتــه ب

15.تقسیم سود حاصل از درآمد دوره

ــای دوره اطــالق  ــویه هزینه ه ــد از تس ــد دوره بع ــده از درآم ــی مان ــغ باق ــه مبل ــود دوره ب س
می گــردد.

سود حاصل از برگزاری دوره به شرح زیر تقسيم ميگردد:

• ٤٥% سود هر دوره سهم دانشگاه می باشد.

ــرادی کــه جهــت برگــزاری دوره هــا تــالش  ــه عنــوان حق الزحمــه اف ــر دوره ب • ٤0% ســود ه
ــرد. ــق می گي ــی دانشــجویی تعل ــه انجمــن علم ــد ب کردن
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• 1٥% ســود هــر دوره بــه حســاب انجمــن علمــی دانشــجویی برگــزار کننــده جهــت تاميــن 
مخــارج داخلــی انجمــن واریــز می گــردد.

تبصــره: حســاب هــر کــدام از انجمن هــای علمــی دانشــجویی نــزد اداره انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی می باشــد کــه جهــت برداشــت از آن بایــد روال اداری آن طــی شــود.

16. گزارش دوره

 سرپرســت دوره یــا کارگاه بایــد حداکثــر دو هفتــه پــس از اتمام دوره، مســتندات دوره شــامل 
عكــس، فيلــم، گــزارش، جــزوات و نتایــج نظــر ســنجی را از طریــق تكميــل فــرم مربوطــه بــه 

اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی تحویــل دهــد.

17. گواهی پایان دوره:

ــاز  ــجویی مج ــی دانش ــای علم ــط اداره انجمن ه ــط توس ــان دوره فق ــه پای ــدور گواهينام ص
می باشــد.

تبصره:
ــی دوره تنهــا بــه افــرادی کــه از طریــق ســامانه ثبــت نــام کرده انــد و نــام  الــف- گواهــی قبول

ــرد. آن هــا در ســامانه ثبــت شــده اســت تعلــق می گي
ب- در صورتــی کــه دوره یــا کارگاه دارای گواهــی یــا مــدرک پایــان دوره ملــی یــا بين المللــی 
ــران اعطــا  ــه فراگي ــد اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی ب ــا تأیي ــد ب باشــد، ایــن مــدرک بای

شــود.
ج- انجمن هــای علمــی جهــت صــدور مــدارک هــر دوره بایــد فایــل حضــور و غيــاب تكميــل 
ــوزش اداره  ــئول آم ــرای مس ــرکت کننده را ب ــر ش ــره ه ــراه نم ــه هم ــتاد ب ــط اس ــده توس ش

ــد. ــال نمای ــجویی ارس ــی دانش ــای علم انجمن ه

20. انصراف از شرکت در دوره

شــرکت کننده در دوره هــا تــا پيــش تاریــخ آغــاز دوره می توانــد انصــراف خــود را از شــرکت در 
دوره را اعــالم نمایــد و تمــام مبلــغ پرداختــی بــه ایشــان برگردانــده خواهــد شــد.

تبصره:
ــود را از  ــراف خ ــه دوم دوره انص ــروع جلس ــش از ش ــرکت کننده پي ــه ش ــی ک ــف- در صورت ال

ــرد. ــس گي ــود را پ ــی خ ــغ پرداخت ــد ٥0% مبل ــد، ميتوان ــالم نمای ــرکت در دوره اع ش
ــه وی  ــی ب ــد، مبلغ ــراف از دوره نمای ــالم انص ــه دوم اع ــس از جلس ــرکت کننده پ ــر ش ب- اگ

ــد شــد. ــده نخواه بازگردان
ج- جهــت پرداخــت وجــه انصراف دهنــدگان بایــد اطالعــات زیــر را از شــخص مــورد نظــر اخــذ 

گردد:
• نام شخص

• شماره حساب

اداره انجمن های علمی
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• شماره شبا 
• نام بانك

• کدملی شخص

21. موارد مشمول آیین نامه

کليــه رویدادهــا اعــم از دوره، کارگاه، ســمينار و... کــه حــاوی محتــوی آموزشــی باشــند مطابــق 
ایــن آیيــن نامــه می-بایســت برگــزار گردنــد.

ــی رویدادهــای حــاوی محتــوی آموزشــی کــه در کنــار ســایر رویدادهــا )ماننــد  ــره: تمام تبص
ــد. ــروی نماین ــه پي ــن نام ــن آیي ــد از ای ــد  بای ــزار می گردن ــا و...( برگ ــابقات، کنفرانس ه مس
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آیین نامه برگزاری گردهمایی های علمی

واحــد رویدادهــا و مســابقات علمــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــا اهــداف تحــت 
ــت می باشــد: ــر در حــال فعالي الذک

ــكوفایي  ــت و ش ــن خالقي ــتعدادها و برانگيخت ــي اس ــراي تجل ــب ب ــه مناس ــاد زمين 1. ایج
ــجویان ــي دانش علم

2. افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در رویدادهــا، مســابقات و دیگــر 
ــن کار  ــا اســاتيد و تمری ــاط آموزشــي و پژوهشــي ب ــت ارتب ــه، تقوی ــوق برنام فعاليت هــای ف

ــجم ــی منس گروه

ــای  ــر فعاليت ه ــابقات و دیگ ــا، مس ــا رویداده ــط ب ــاي مرتب ــن آیين نامه ه ــه و تدوی 3. تهي
ــي دانشــجویی ــاي علم ــه انجمن ه ــوق برنام ف

٤. هماهنگــي  و نظــارت در جهــت برگــزاري رویدادهــا، مســابقات و دیگــر فعاليت هــای فــوق 
برنامــه توســط انجمن هــای علمــی دانشــجویی

٥. نظام مند ساختن رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

ــوق  ــر فعاليت هــای ف ــي رویدادهــا، مســابقات و دیگ ــع مال ــالش در جهــت جــذب مناب ٦. ت
برنامــه

7. مستند سازي رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

ــا در  ــارکت آن ه ــري از مش ــاز و بهره گي ــه و ممت ــجویان نخب ــرورش دانش ــایي و پ 8. شناس
ــي دانشــگاه ــي و پژوهش ــاي علم ــاء فض ارتق

9. ارتقاء رتبه علمی دانشگاه و مطرح شدن آن در سطوح ملی و بين المللی

10. شناسایي مسابقات داخلي و خارجي مرتبط با رشته هاي تحصيلي دانشگاه

11. ساماندهي مراحل اعزام تيم ها به مسابقات داخلی و خارجي

12. برنامــه ریــزی، نظــارت و اجــرای امــور فــوق برنامــه در حــوزه دانــش آمــوزی و ارتبــاط بــا 
مــدارس )بازدیــد، دوره هــای آموزشــی و رویداد هــای مرتبــط(

آیيــن نامــه حاضــر بــا هــدف ارائــه رویــه دقيــق تصویــب و حمایــت از برگــزاری گردهمایــی 
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــی اداره انجمن ه ــابقات علم ــا و مس ــد رویداده ــط واح ــی توس علم

تدویــن شــده اســت.

1- مقدمه

 گردهمایي هــاي علمــي بســتر مناســبي را بــراي نشــر و ارائــه دســتاوردهاي علمــي فراهــم 
ســاخته و امــكان نقــد و بررســي ایــن یافته هــا را درجامعــه علمــي ایجــاد می کنــد کــه بالطبــع 

اداره انجمن های علمی
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موفقيــت گردهمایي هــاي علمــي در گــرو تحقــق مــوارد مذکــور مــي باشــد. لــذا سياســت هاي 
ــران( در  ــك ته ــر )پلي-تكني ــي اميرکبي ــگاه صنعت ــجویي دانش ــي دانش ــای علم اداره انجمن ه
ــر غنــاي علمــي  ــر آن اســت تــا هــر چــه بيشــتر ب زمينــه برگــزاري گردهمایي هــاي علمــي ب
ــوم  ــرم عل ــاي وزارت محت ــا اولویت ه ــی آن ب ــاي موضوع ــزوده و اولویت ه ــا اف ــن گردهمایي ه ای

تحقيقــات و فنــاوری، دانشــگاه و نيازهــاي جامعــه منطبــق باشــد. 

2-تعریف گردهمایي علمي

ــمينار،  ــي، س ــم اندیش ــره، ه ــش، کنگ ــن همای ــا عناوی ــی ب ــای علم ــه فعاليت ه ــه کلي ب
ــی،  ــی و تخصص ــگاه های علم ــی و نمایش ــت، دورهم ــه، نشس ــس، عصران ــي، کنفران فراهم آی

ــد. ــه می باش ــن نام ــن آیي ــمول ای ــود و مش ــالق می ش ــی اط گردهمای

3- ارکان گردهمایی

ــه  ــت کلي ــي، هدای ــي و رکــن اجرای ــي شــامل رکــن علم ــی دو رکــن اساس ــر گردهمای در ه
ــه انتخــاب  ــر دو رکــن اســت ب ــی کــه سرپرســت ه ــر گردهمای ــد. دبي ــار دارن ــور را در اختي ام
ــر دانشــجویي دانشــكده مربوطــه فعاليــت  ــا تایيــد مدی ــر انجمــن علمــی دانشــجویی و ب دبي

ــد. ــاز می کن ــود را آغ خ

الف- دبیر گردهمایی

ــكده  ــجویي دانش ــر دانش ــد مدی ــا تایي ــجویي و ب ــي دانش ــن علم ــر انجم ــاب دبي ــه انتخ ب
مربوطــه می باشــد.

وظایف دبير گردهمایی:

• هدایت دو رکن علمی و اجرایی هر گردهمایی

•  انتخــاب اعضــای فعــال در رکــن علمــي و اجرایــی و معرفــی آن هــا بــه مدیــر دانشــجویی 
ــی دانشــجویی ــای علم و اداره انجمن ه

• پاســخگویي کامــل اجرایــي، علمــي و اداري- مالــي بــه اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویي 
و دانشــكده مربوطــه و نيــز ارایــه گــزارش از رونــد پيشــرفت امور 

ــورت  ــاي ص ــد هزینه ه ــر رون ــر ب ــت نظ ــي و دق ــان مال ــذب حامي ــر ج ــق ب ــارت دقي • نظ
ــگاه ــالت دانش ــه معام ــاس آیين نام ــر اس ــه ب گرفت

ــا  ــي هاي الزم و ب ــس از بررس ــي پ ــي گردهمای ــي و غيرمال ــاي مال ــه قرارداده ــد کلي • تایي
ــجویی ــی دانش ــای علم ــی اداره انجمن ه ــد مال ــي واح هماهنگ

ــن  ــتر و همچني ــل آرم، پوس ــي مث ــرف گردهمای ــاي مع ــه نماده ــم کلي ــه و تنظي • تهي
ــن  ــجویي و تعيي ــي دانش ــای علم ــد اداره انجمن ه ــا تایي ــاي الزم ب ــا، اطالعيه-ه فراخوان ه

ــط ــاي ذیرب ــه واحده ــاع آن ب ــكاس آن و ارج ــاري انع مج
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ــا کليــه انجمن هــاي علمــي و گروه هــاي آموزشي-پژوهشــي مربوطــه در سراســر  • ارتبــاط ب
کشــور و همچنيــن بــا اعضــاي هيــات علمــي دانشــگاه ها

ــاالت،  ــه مق ــخنراني ها، ارائ ــام س ــي انج ــه زمان ــي و برنام ــي گردهمای ــه علم ــن برنام • تدوی
ــا و ...  تشــكيل کارگاه ه

• تدوین ليست اسامي ميهمانان مدعو 

• ارائه تراز مالي گردهمایی به اداره انجمن های علمي دانشجویی دانشگاه

• تهيه گزارش مالی گردهمایي

• تعيين نحوه و مهلت ثبت نام جهت حضور در گردهمایی

• تصویب نحوه برخورداري مدعوین و شرکت کنندگان از تسهيالت گردهمایي 

• تعيين نحوه ارائه تسهيالت اقامتي و گردشگري به شرکت کنندگان 

• تعيين نحوه و کيفيت انجام تدارکات گردهمایي 

• تصویــب نــوع و نحــوه همــكاري شــرکت هاي تخصصــي و غيرتخصصــي متقاضــی همــكاری 
بــا گردهمایــی )غرفــه، پوســتر، کتابچه(.

ــی  ــن علم ــر انجم ــه دبي ــتندات ب ــراه مس ــه هم ــی ب ــي گردهمای ــزارش نهای ــه گ • ارائ
دانشــگاه دانشــجویی  علمــي  انجمن هــای  اداره  و  دانشــجویی 

• پيشــنهاد اولویت هــاي علمــي گردهمایــي آتــي بــا توجــه بــه اطالعــات اکتســابي 
ــی  ــن علم ــر انجم ــه دبي ــه آن ب ــدگان و ارای ــرکت کنن ــنجي از ش ــي و نظرس از گردهمای

ــه ــجویی مربوط دانش

4- اخذ مجوز برگزاري گردهمایی

ــه  ــس از مطالع ــد پ ــی بای ــی دانشــجویی جهــت برگــزاری گردهمای ــه انجمن هــای علم کلي
ــق  ــل و دقي ــورت کام ــه ص ــزاری را ب ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــر، ف ــه حاض ــن نام ــق آیي دقي
ــل 1٥  ــر دانشــجویی دانشــكده حداق ــر و امضــای مدی ــد و مه ــس از تایي ــوده و پ ــل نم تكمي
روز کاری قبــل از زمــان برگــزاری بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات اداره انجمن هــای 
ــرف  ــر ظ ــجویی حداکث ــی دانش ــای علم ــد. اداره انجمن ه ــل دهن ــجویی تحوی ــی دانش علم
ــی را بررســی و در ایــن خصــوص اعــالم  ــد درخواســت برگــزاری گردهمای مــدت ٥ روز کاري بای

ــد.  نظــر نمای

تبصره:
الــف- کليــه مــوارد ذکــر شــده در فــرم درخواســت مجــوز برگــزاری گردهمایــی و پيوســت های 

آن بایــد بــه دقــت و بــه صــورت کامــل تكميــل شــود.
ــی  ــای علم ــر انجمن ه ــد توســط دبي ــوز بای ــرم مج ــن رشــته اي ف ــاي بي ب- در گردهمایي ه

اداره انجمن های علمی



منشور حقوق دانشجویی82

ــه اداره  ــپس ب ــد و س ــران دانشــجویی دانشــكده های مربوطــه تایي دانشــجویی مربوطــه و مدی
ــود. ــل داده ش ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم انجمن ه

ــورد  ــد م ــی دانشــجویی بای ــابقات اداره انجمن هــای علم ــا و مس ج- کارشــناس واحــد رویداده
ــای  ــی اداره انجمن ه ــواه حمایت ــغ تنخ ــزاری و مبل ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــودن ف ــد ب تایي

ــد. ــالم کن ــی اع ــر گردهمای ــه دبي ــی را ب علم
ــد  ــدم تایي ــورت ع ــی در ص ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس ــد رویداده ــناس واح د-کارش
فــرم درخواســت برگــزاری گردهمایــی ملــزم اســت اشــكاالت و نواقــص را جهــت رفــع بــه دبيــر 

ــی توضيــح دهــد. گردهمای
ــی قبــل از اطــالع رســانی بایــد توســط کارشــناس واحــد  ه- محتــوای تبليغــات هــر گردهمای

ــرد. ــرار گي ــد ق ــورد تایي ــی م ــابقات اداره انجمن هــای علم ــا و مس رویداده
ــرم  ــد ف ــزاري بای ــل از برگ ــاه قب ــك م ــل ی ــي حداق ــاي بين الملل ــا گردهمایي ه و- در رابطــه ب

ــه شــود. ــي دانشــجویي ارائ ــه اداره انجمن هــای علم ــزاری  ب مجــوز درخواســت برگ

5-  حمایت مالي و معنوي از گردهمایی

در صــورت تایيــد گردهمایــي و صــدور مجوزهــاي الزم، اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی 
از امكانــات و حمایت هــای  بایــد نامــه نــگاري و هماهنگي هــاي الزم جهــت اســتفاده 
ــف دانشــگاه  ــاي مختل ــا بخش ه ــی را ب ــزاري گردهمای ــد، جهــت برگ ــورد تایي درخواســتی و م

ــه عمــل آورد. ب

تبصره:
ــورد  ــای م ــات درخواســتی و هماهنگی ه ــه امكان ــی موظــف اســت کلي ــر گردهمای ــف- دبي ال
ــی  ــرم درخواســت مجــوز برگــزاری گردهمای ــی را در پيوســت ف ــاز جهــت برگــزاری گردهمای ني
قيــد کنــد. در غيــر اینصــورت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی هيچگونــه مســئوليتی در 

قبــال عواقــب ناشــی از عــدم هماهنگــی را نخواهــد پذیرفــت.
ب- کليــه واحدهــا و دانشــكده ها مــي بایســت حداکثــر همــكاري را جهــت در اختيــار 
ــزاري  ــراي برگ ــگاه ب ــرارت دانش ــه و مق ــا آئين نام ــق ب ــود مطاب ــات خ ــا و امكان ــراردادن فض ق

گردهمایي هــا مبــذول نماینــد. 
ــام شــرکت  ــت ن ــد از محــل ثب ــي بای ــاز جهــت برگــزاري گردهمای ــورد ني ــزان هزینــه م ج- مي
ــا  ــكده ی ــجویی و دانش ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــي،  بودج ــان مال ــا، حامي کننده ه

ــردد. ــن گ ــه تامي ــكده هاي مربوط دانش
د- حداکثــر حمایــت اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی و دانشــكده از هــر گردهمایــي ٦0% 
ــن دو  ــه طــور مســاوي از بودجــه ای ــت ب ــزان حمای ــن مي ــد ای کل هزینه هــا مي باشــد کــه بای
ــام  ــه ثبت ن ــا هزین ــداد و ی ــان روی ــد توســط حامي ــا بای ــي هزینه ه ــن شــود. الباق بخــش تامي

ــردد.  ــن گ ــرکت کنندگان تامي ش
ــی  ــذای اصل ــای غ ــه وعده ه ــمول هزین ــجویی مش ــی دانش ــای علم ــت اداره انجمن ه ه- حمای

و اســكان نمــی باشــد.
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ــه صــورت بيــن رشــته اي برگــزار شــود بایــد مبلــغ حمایــت  ــي ب ــي کــه گردهمای و- در صورت
ــن شــود. ــاوي از دانشــكده های مربوطــه تامي ــور مس ــه ط دانشــكده ب

ــي از  ــان مال ــود را جهــت جــذب حامي ــالش خ ــام ت ــت تم ــي موظــف هس ــر گردهمای ز- دبي
ــه عمــل آورد. ــه ب برنام

ــدگان از خــارج دانشــگاه را  ــرکت کنن ــت اســامی ش ــی موظــف اســت ليس ــر گردهمای ح- دبي
جهــت هماهنگــی تــردد حداقــل 3 روز قبــل از زمــان برگــزاری بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا 

ــد. ــل ده ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم ــابقات اداره انجمن ه و مس
ــا حراســت و ســایر نهادهــا جهــت حضــور شــرکت کنندگان  ط- هماهنگــي و تمهيــدات الزم ب
خــارج از کشــور در گردهمایــی از طریــق اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی صــورت 
ــرم  ــراد در ف ــرد و الزم اســت کــه درخواســت ایــن هماهنگــی بــه همــراه نــام کامــل اف می پذی

ــد شــود. درخواســت مجــوز برگــزاری قي
ــی موظــف اســت زمــان  ــردد هرگونــه وســایل نقليــه دبيــر گردهمای ی- در صــورت نيــاز بــه ت
ــزات و . . . ( را حــد  ــذا، تجهي ــه )غ ــوع محمول ــيله و ن ــالک وس ــه، پ ــيله نقلي ــوع وس ــردد، ن ت
اقــل ســه روز قبــل از گردهمایــی بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات اداره انجمن هــای 

علمــی دانشــجویی اعــالم نمایــد تــا مكاتبــات الزم جهــت هماهنگــی صــورت گيــرد.
ک- کليــه مبالــغ دریافــت شــده از محــل حاميــان مالــي بایــد بــه حســاب هدایــای دانشــگاه 
و کليــه مبالــغ دریافــت شــده از محــل ثبــت نــام شــرکت کننــدگان بــه حســاب در آمد هــاي 
ــري  ــي دانشــجویی پيگي ــاي علم ــق اداره انجمن ه ــز شــده و از طری ــي دانشــگاه واری اختصاص

ــرد. ــی مربوطــه صــورت می گي ــراي هزینــه در گردهمای ــغ ب الزم جهــت دریافــت مبال
6-گزارش گیري و تسویه حساب مالي

ــه گــزارش کامــل  ــراه ارائ ــه هم ــی ب ــد بعــد از گردهمای ــه هزینه هــاي مصــرف شــده بای کلي
ــواه  ــویه تنخ ــردد. تس ــویه گ ــگاه تس ــه در دانش ــاي مربوط ــا واحده ــا ب ــه فاکتوره ــي و ارائ مال
حمایتــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی توســط مســئول مالــی انجمــن علمــی 
ــی  ــای علم ــی اداره انجمن ه ــناس مال ــه کارش ــه ب ــا مراجع ــده و ب ــزار کنن ــجویی برگ دانش

ــرد.  ــورت گي ــد ص ــجویی بای دانش

تبصره:
ــل  ــه تحوی ــوط ب ــجویی من ــی دانش ــای علم ــا اداره انجمن ه ــی ب ــاب مال ــویه حس ــف- تس ال
ــزوه و . . . (  ــنجی، ج ــج نظرس ــم، نتي ــس، فيل ــتندات )عك ــی و مس ــل گردهمای ــزارش کام گ
ــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی و تایيــد وی  ب

می باشــد. 
ــابقات  ــا و مس ــد رویداده ــناس واح ــه کارش ــی ب ــل گردهمای ــزارش کام ــل گ ــان تحوی ب- زم

ــد. ــی می باش ــزاری گردهمای ــان برگ ــس از زم ــه پ ــك هفت ــر ی حداکث
ــاي  ــاب درآمده ــه حس ــد ب ــده بای ــی مان ــغ باق ــي مبل ــودن گردهمای ــدزا ب ج- در صــورت درآم
اختصاصــي دانشــگاه واریــز شــود. بدیهــی اســت کــه دانشــگاه بایــد ایــن مبلــغ را بــرای انجمــن 

علمــی دانشــجویی واریزکننــده هزینــه نمایــد.

اداره انجمن های علمی
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آیین نامه برگزاری مسابقات علمي

واحــد رویدادهــا و مســابقات علمــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــا اهــداف تحــت 
ــت می باشــد: ــر در حــال فعالي الذک

ــكوفایي  ــت و ش ــن خالقي ــتعدادها و برانگيخت ــي اس ــراي تجل ــب ب ــه مناس ــاد زمين • ایج
ــجویان ــي دانش علم

• افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در رویدادهــا، مســابقات و دیگــر 
ــن کار  ــا اســاتيد و تمری ــاط آموزشــي و پژوهشــي ب ــت ارتب ــه، تقوی ــوق برنام فعاليت هــای ف

ــجم ــی منس گروه

ــای  ــر فعاليت ه ــابقات و دیگ ــا، مس ــا رویداده ــط ب ــاي مرتب ــن آیين نامه ه ــه و تدوی • تهي
ــجویی ــي دانش ــاي علم ــه انجمن ه ــوق برنام ف

• هماهنگــي  و نظــارت در جهــت برگــزاري رویدادهــا، مســابقات و دیگــر فعاليت هــای فــوق 
برنامــه توســط انجمن هــای علمــی دانشــجویی

• نظام مند ساختن رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

ــوق  ــای ف ــر فعاليت ه ــابقات و دیگ ــا، مس ــي رویداده ــع مال ــالش در جهــت جــذب مناب • ت
برنامــه

• مستند سازي رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

• شناســایي و پــرورش دانشــجویان نخبــه و ممتــاز و بهره گيــري از مشــارکت آن هــا در ارتقــاء 
فضــاي علمي و پژوهشــي دانشــگاه

• ارتقاء رتبه علمی دانشگاه و مطرح شدن آن در سطوح ملی و بين المللی

• شناسایي مسابقات داخلي و خارجي مرتبط با رشته هاي تحصيلي دانشگاه

• ساماندهي مراحل اعزام تيم ها به مسابقات داخلی و خارجي

ــا  ــاط ب • برنامــه ریــزی، نظــارت و اجــرای امــور فــوق برنامــه در حــوزه دانــش آمــوزی و ارتب
ــط( ــای مرتب ــی و رویداد ه ــای آموزش ــد، دوره ه ــدارس )بازدی م

ــه دقيــق تصویــب و حمایــت از برگــزاری مســابقات  ــه روی ــا هــدف ارائ آیيــن نامــه حاضــر ب
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــی اداره انجمن ه ــابقات علم ــا و مس ــد رویداده ــط واح ــی توس علم

ــن شــده اســت. تدوی

1- مقدمه

ــه  ــه منظــور معطــوف نمــودن توجــه دانشــجویان ب ــی دانشــجویی ب اداره انجمن هــای علم
علــوم روز پایــه و فنــي مهندســي، افزایــش شــور و نشــاط علمــی، ایجــاد انگيــزه مضاعــف در 
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ــی  ــنجش و ارزیاب ــی و س ــن کار گروه ــه، تمری ــوق برنام ــای ف ــت فعاليت ه ــجویان جه دانش
ــوری و  ــی تئ ــابقات علم ــزاري مس ــه از برگ ــن آیين نام ــاس ای ــر اس ــا، ب ــا و مهارت ه توانایی ه
عملــی در ســطوح مختلــف دانشــكده ای، دانشــگاهی، ملــی و بيــن المللــی حمایــت مــادی و 

ــد. ــوی می نمای معن

2- سطح، حوزه و شرکت کنندگان در مسابقات

ــزار  ــی برگ ــن الملل ــی و بي ــطوح دانشــكده ای، دانشــگاهی، مل ــد درس ــابقات می توان 1. مس
شــود. 

ــی برگــزار  ــد دو دوره در ســطح مل ــی حداقــل بای ــرای برگــزاری مســابقات بين الملل ــره: ب تبص
ــراه  ــه هم ــر ب ــورهای دیگ ــگاه های کش ــجویی از دانش ــم دانش ــل 3 تي ــد و حداق ــده باش ش

ــند. ــته باش ــور داش ــی حض ــای داخل تيم ه

2. مسابقات می تواند در یك حوزه و یا چند حوزه مختلف برگزار شود.

تبصــره: در مســابقاتی کــه دارای چنــد حــوزه هســتند، هــر حــوزه بایــد دارای یــك سرپرســت 
بــوده و برنــدگان آن بــه صــورت مســتقل اعــالم شــوند.

ــزار  ــجویی برگ ــوزی و دانش ــش آم ــاخه دان ــد در دو ش ــی می توانن ــابقات علم ــه مس 3. کلي
شــوند.

3- ارکان مسابقات

در هــر مســابقه دو رکــن اساســي شــامل رکــن علمــي و رکــن اجرایــي، هدایــت کليــه امــور 
ــر  ــه انتخــاب دبي ــن اســت ب ــر دو رک ــه سرپرســت ه ــابقات ک ــر مس ــد. دبي ــار دارن را در اختي
ــر دانشــجویي دانشــكده مربوطــه فعاليــت خــود  ــا تایيــد مدی انجمــن علمــی دانشــجویی و ب

ــد. ــاز می کن را آغ

1. دبير مسابقات: 

ــكده  ــجویي دانش ــر دانش ــد مدی ــا تایي ــجویي و ب ــي دانش ــن علم ــر انجم ــاب دبي ــه انتخ ب
مربوطــه می باشــد. دبيــر کليــه وظایــف خــود را بــا همــكاری رکــن علمــی و اجرایــی مســابقه 

ــد. ــام می ده انج

وظایف دبير مسابقات:

• هدایت دو رکن علمی و اجرایی مسابقه

• انتخــاب اعضــای فعــال در رکــن علمــي و اجرایــی و معرفــی آن هــا بــه مدیــر دانشــجویی 
ــجویی ــی دانش ــای علم و اداره انجمن ه

• پاســخگویي کامــل اجرایــي، علمــي و اداري- مالــي بــه اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویي 
و دانشــكده مربوطــه و نيــز ارایــه گــزارش از رونــد پيشــرفت امور 

اداره انجمن های علمی
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ــورت  ــاي ص ــد هزینه ه ــر رون ــر ب ــت نظ ــي و دق ــان مال ــذب حامي ــر ج ــق ب ــارت دقي • نظ
ــگاه ــالت دانش ــه معام ــاس آیين نام ــر اس ــه ب گرفت

ــا  ــي هاي الزم و ب ــس از بررس ــابقه پ ــي مس ــي و غيرمال ــاي مال ــه قرارداده ــد کلي •  تایي
ــجویی ــی دانش ــای علم ــی اداره انجمن ه ــد مال ــي واح هماهنگ

• تهيــه و تنظيــم کليــه نمادهــاي معــرف مســابقه مثــل آرم، پوســتر و همچنيــن 
ــن  ــجویي و تعيي ــي دانش ــای علم ــد اداره انجمن ه ــا تایي ــاي الزم ب ــا، اطالعيه ه فراخوان ه

ــط ــاي ذیرب ــه واحده ــاع آن ب ــكاس آن و ارج ــاري انع مج

•  ارتبــاط بــا کليــه انجمن هــاي علمــي و گروه هــاي آموزشي-پژوهشــي مربوطــه در سراســر 
کشــور و همچنيــن بــا اعضــاي هيــات علمــي دانشــگاه ها

ــابقه و  ــز مس ــابقه، جوای ــان برگــزاری مس ــكان و زم ــام، م ــت ن ــت ثب ــن نحــوه و مهل • تعيي
ــابقه ــرایط جهــت حضــور در مس ــز ش ــراد حائ اف

• تدویــن برنامــه دقيــق مســابقه، ليســت اســامی شــرکت کننــدگان، ليســت اســامی داوران 
و ميهمانــان مدعــو

ــی  ــای علم ــه اداره انجمن ه ــه ب ــت ارائ ــابقه جه ــل مس ــه کام ــن و تاریخچ ــن قواني • تدوی
ــجویی دانش

• داوری مسابقه و معرفی برگزیدگان

ــه اداره  ــزاری ب ــس از برگ ــی پ ــزارش مال ــزاری و گ ــل از برگ ــابقه قب ــي مس ــراز مال ــه ت • ارائ
ــگاه ــجویی دانش ــي دانش ــای علم انجمن ه

• تصویب نحوه برخورداري مدعوین و شرکت کنندگان از تسهيالت 

• تعيين نحوه ارائه تسهيالت اقامتي و گردشگري به شرکت کنندگان در صورت نياز

• تعيين نحوه و کيفيت انجام تدارکات مسابقه

• تصویــب نــوع و نحــوه همــكاري شــرکت هاي تخصصــي و غيرتخصصــي متقاضــی همــكاری 
بــا مســابقه )غرفــه، پوســتر، کتابچه(

• هماهنگی و مكاتبه  با واحدهای مرتبط جهت اجرای بهتر مسابقه

• ارائــه گــزارش نهایــي مســابقه بــه همــراه مســتندات بــه دبيــر انجمــن علمــی دانشــجویی 
و اداره انجمن-هــای علمــي دانشــجویی دانشــگاه

ــر انجمــن علمــی دانشــجویی  ــه دبي ــه نتایــج آن ب • نظرســنجي از شــرکت کننــدگان و ارای
مربوطــه

• بهبود سطح کيفی و کمی مسابقه نسبت به دوره های گذشته
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تبصــره: نيــاز ســنجی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی مرتبــط بــا موضــوع مســابقه بــر عهــده 
دبيــر مســابقه و مطابــق بــا آیيــن نامــه مربوطــه خواهــد بــود.

4- اخذ مجوز برگزاري مسابقه

کليــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی جهــت برگــزاری مســابقه می بایســت پــس از 
ــل  ــورت کام ــه ص ــزاری را ب ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــر، ف ــه حاض ــن نام ــق آیي ــه دقي مطالع
ــكده  ــجویی دانش ــر دانش ــای مدی ــر و امض ــد و مه ــس از تایي ــوده و پ ــل نم ــق تكمي و دقي
ــابقات  ــا و مس ــد رویداده ــناس واح ــه کارش ــزاری ب ــان برگ ــل از زم ــل 1٥ روز کاری قب حداق
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــد. اداره انجمن ه ــل دهن ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم اداره انجمن ه
ــن  ــی و در ای ــابقه را بررس ــزاری مس ــت برگ ــد درخواس ــدت ٥ روز کاري بای ــرف م ــر ظ حداکث

ــد.  ــر نمای ــالم نظ ــوص اع خص

تبصره:
الــف- کليــه مــوارد ذکــر شــده در فــرم درخواســت مجــوز برگــزاری مســابقه و پيوســت های آن 

بایــد بــه دقــت و بــه صــورت کامــل تكميــل شــود.
ب- در مســابقات بيــن رشــته اي فــرم مجــوز بایــد توســط دبيــر انجمن هــای علمــی 
ــه اداره  ــپس ب ــد و س ــران دانشــجویی دانشــكده های مربوطــه تایي دانشــجویی مربوطــه و مدی

ــود. ــل داده ش ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم انجمن ه
ــورد  ــد م ــی دانشــجویی بای ــابقات اداره انجمن هــای علم ــا و مس ج- کارشــناس واحــد رویداده
ــای  ــی اداره انجمن ه ــواه حمایت ــغ تنخ ــزاری و مبل ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــودن ف ــد ب تایي

ــد. ــالم کن ــابقات اع ــر مس ــه دبي ــی را ب علم
ــد  ــدم تایي ــورت ع ــی در ص ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس ــد رویداده ــناس واح د-کارش
فــرم درخواســت برگــزاری مســابقات ملــزم اســت اشــكاالت و نواقــص را جهــت رفــع بــه دبيــر 

ــح دهــد. مســابقات توضي
ــد  ــناس واح ــط کارش ــد توس ــانی بای ــالع رس ــل از اط ــابقه قب ــر مس ــات ه ــوای تبليغ ه- محت

ــرد. ــرار گي ــد ق ــورد تایي ــی م ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس رویداده
ــوز  ــرم مج ــد ف ــزاري بای ــل از برگ ــاه قب ــل 2 م ــي حداق ــابقات بين الملل ــا مس ــه ب و- در رابط

ــود. ــه ش ــجویي ارائ ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــزاری  ب ــت برگ درخواس

5- حمایت مالي و معنوي از مسابقات

ــجویی  ــي دانش ــای علم ــاي الزم، اداره انجمن ه ــابقه و صــدور مجوزه ــد مس ــورت تایي در ص
بایــد نامــه نــگاري و هماهنگي هــاي الزم جهــت اســتفاده از امكانــات و حمایت هــای درخواســتی 

و مــورد تایيــد، جهــت برگــزاري مســابقه را بــا بخش هــاي مختلــف دانشــگاه بــه عمــل آورد.

تبصره:
ــاز  ــر مســابقه موظــف اســت کليــه امكانــات درخواســتی و هماهنگی هــای مــورد ني الــف- دبي
جهــت برگــزاری مســابقه را در پيوســت فــرم درخواســت مجــوز برگــزاری مســابقه قيــد کنــد. در 
غيــر اینصــورت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی هيچگونــه مســئوليتی در قبــال عواقــب 

اداره انجمن های علمی
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ناشــی از عــدم هماهنگــی را نخواهــد پذیرفــت.
ب- کليــه واحدهــا و دانشــكده ها مــي بایســت حداکثــر همــكاري را جهــت در اختيــار 
ــزاري  ــراي برگ ــگاه ب ــرارت دانش ــه و مق ــا آئين نام ــق ب ــود مطاب ــات خ ــا و امكان ــراردادن فض ق

ــد.  ــذول نماین ــابقات مب مس
ــرکت  ــام ش ــت ن ــل ثب ــد از مح ــابقه بای ــزاري مس ــت برگ ــاز جه ــورد ني ــه م ــزان هزین ج- مي
ــا  ــكده ی ــجویی و دانش ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــي،  بودج ــان مال ــا، حامي کننده ه

ــردد. ــن گ ــه تامي ــكده هاي مربوط دانش
د- حداکثــر حمایــت اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی و دانشــكده از برگــزاری هــر مســابقه 
٦0% کل هزینه هــا مي باشــد کــه بایــد ایــن ميــزان حمایــت بــه طــور مســاوي از بودجــه ایــن 
دو بخــش تاميــن شــود. الباقــي هزینه هــا بایــد توســط حاميــان رویــداد و یــا هزینــه ثبت نــام 

شــرکت کنندگان تاميــن گــردد. 
ــی  ــذای اصل ــای غ ــه وعده ه ــمول هزین ــجویی مش ــی دانش ــای علم ــت اداره انجمن ه ه- حمای

و اســكان نمــی باشــد.
ــت  ــغ حمای ــد مبل ــود بای ــزار ش ــته اي برگ ــن رش ــورت بي ــه ص ــابقه ب ــه مس ــي ک و- در صورت

ــود. ــن ش ــه تامي ــكده های مربوط ــاوي از دانش ــور مس ــه ط ــكده ب دانش
ز- دبيــر مســابقه موظــف اســت تمــام تــالش خــود را جهــت جــذب حاميــان مالــي از برنامــه 

بــه عمــل آورد.
ــدگان از خــارج دانشــگاه را  ــرکت کنن ــت اســامی ش ــی موظــف اســت ليس ــر گردهمای ح- دبي
جهــت هماهنگــی تــردد حداقــل 3 روز قبــل از زمــان برگــزاری بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا 

ــد. ــل ده ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم ــابقات اداره انجمن ه و مس
ــا حراســت و ســایر نهادهــا جهــت حضــور شــرکت کنندگان  ط- هماهنگــي و تمهيــدات الزم ب
خــارج از کشــور در مســابقه از طریــق اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی صــورت می پذیــرد 
و الزم اســت کــه درخواســت ایــن هماهنگــی بــه همــراه نــام کامــل افــراد در فــرم درخواســت 

مجــوز برگــزاری قيــد شــود.
ــان  ــت زم ــف اس ــابقه موظ ــر مس ــه دبي ــایل نقلي ــه وس ــردد هرگون ــه ت ــاز ب ــورت ني ی- در ص
تــردد، نــوع وســيله نقليــه، پــالک وســيله و نــوع محمولــه )غــذا، تجهيــزات و . . . ( را حــد اقــل 
ســه روز قبــل از مســابقه بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات اداره انجمن هــای علمــی 

دانشــجویی اعــالم نمایــد تــا مكاتبــات الزم جهــت هماهنگــی صــورت گيــرد.
ک-کليــه مبالــغ دریافــت شــده از محــل حاميــان مالــي بایــد بــه حســاب هدایــای دانشــگاه و 
ــه حســاب در آمد هــاي  ــام شــرکت کننــدگان ب ــت ن ــغ دریافــت شــده از محــل ثب ــه مبال کلي
ــري  ــي دانشــجویی پيگي ــاي علم ــق اداره انجمن ه ــز شــده و از طری ــي دانشــگاه واری اختصاص

ــرد. ــراي هزینــه در مســابقات مربوطــه صــورت می گي ــغ ب الزم جهــت دریافــت مبال

6- گزارش گیري و تسویه حساب مالي

کليــه هزینه هــاي مصــرف شــده بایــد بعــد از مســابقه بــه همــراه ارائــه گــزارش کامــل مالــي 
ــا واحدهــاي مربوطــه در دانشــگاه تســویه شــود. تســویه تنخــواه حمایتــی  و ارائــه فاکتورهــا ب
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ــجویی  ــی دانش ــن علم ــی انجم ــئول مال ــط مس ــجویی توس ــی دانش ــای علم اداره انجمن ه
ــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بایــد  ــه کارشــناس مال ــا مراجعــه ب برگــزار کننــده و ب

صــورت گيــرد. 

تبصره:
ــل  ــه تحوی ــوط ب ــجویی من ــی دانش ــای علم ــا اداره انجمن ه ــی ب ــاب مال ــویه حس ــف- تس ال
گــزارش کامــل مســابقه و مســتندات )عكــس، فيلــم، نتایــج نظرســنجی و . . . ( بــه کارشــناس 

ــد.  ــد وی می باش ــجویی و تایي ــی دانش ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس ــد رویداده واح
ب- زمــان تحویــل گــزارش کامــل مســابقه بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات حداکثــر 
ــر و  ــا تيم هــای برت یــك هفتــه پــس از زمــان برگــزاری مســابقه می باشــد. اســامی نفــرات و ی

جوایــز آن هــا بایــد در گــزارش قيــد شــود.
ــاي  ــاب درآمده ــه حس ــد ب ــده بای ــی مان ــغ باق ــابقه مبل ــودن مس ــدزا ب ــورت درآم ج- در ص
اختصاصــي دانشــگاه واریــز شــود. بدیهــی اســت کــه دانشــگاه ملــزم اســت ایــن مبلــغ را بــرای 

ــد. ــه نمای ــده هزین ــی دانشــجویی واریزکنن انجمــن علم

اداره انجمن های علمی
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آیین نامه شرکت در مسابقات علمی

واحــد رویدادهــا و مســابقات علمــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــا اهــداف تحــت 
ــت می باشــد: ــر در حــال فعالي الذک

ــكوفایي  ــت و ش ــن خالقي ــتعدادها و برانگيخت ــي اس ــراي تجل ــب ب ــه مناس ــاد زمين • ایج
ــجویان ــي دانش علم

• افزایــش ســطح مشــارکت و جــذب دانشــجویان در رویدادهــا، مســابقات و دیگــر 
ــن کار  ــا اســاتيد و تمری ــاط آموزشــي و پژوهشــي ب ــت ارتب ــه، تقوی ــوق برنام فعاليت هــای ف

ــجم ــی منس گروه

ــای  ــر فعاليت ه ــابقات و دیگ ــا، مس ــا رویداده ــط ب ــاي مرتب ــن آیين نامه ه ــه و تدوی • تهي
ــجویی ــي دانش ــاي علم ــه انجمن ه ــوق برنام ف

• هماهنگــي  و نظــارت در جهــت برگــزاري رویدادهــا، مســابقات و دیگــر فعاليت هــای فــوق 
برنامــه توســط انجمن هــای علمــی دانشــجویی

• نظام مند ساختن رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

ــوق  ــای ف ــر فعاليت ه ــابقات و دیگ ــا، مس ــي رویداده ــع مال ــالش در جهــت جــذب مناب • ت
برنامــه

• مستندسازي رویدادها، مسابقات و دیگر فعاليت های فوق برنامه 

• شناســایي و پــرورش دانشــجویان نخبــه و ممتــاز و بهره گيــري از مشــارکت آن هــا در ارتقــاء 
فضــاي علمي و پژوهشــي دانشــگاه

• ارتقاء رتبه علمی دانشگاه و مطرح شدن آن در سطوح ملی و بين المللی

• شناسایي مسابقات داخلي و خارجي مرتبط با رشته هاي تحصيلي دانشگاه

• ساماندهي مراحل اعزام تيم ها به مسابقات داخلی و خارجي

ــا  ــاط ب • برنامــه ریــزی، نظــارت و اجــرای امــور فــوق برنامــه در حــوزه دانــش آمــوزی و ارتب
ــط( ــای مرتب ــی و رویداد ه ــای آموزش ــد، دوره ه ــدارس )بازدی م

آیيــن نامــه حاضــر بــا هــدف ارائــه رویــه دقيــق تصویــب و حمایــت از شــرکت دانشــجویان 
ــی  ــای علم ــی اداره انجمن ه ــابقات علم ــا و مس ــد رویداده ــط واح ــی توس ــابقات علم در مس

دانشــجویی تدویــن شــده اســت.

1-مقدمه 

ــه  ــه منظــور معطــوف نمــودن توجــه دانشــجویان ب ــی دانشــجویی ب اداره انجمن هــای علم
علــوم روز پایــه و فنــي مهندســي، افزایــش شــور و نشــاط علمــی، ایجــاد انگيــزه مضاعــف در 
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ــی  ــنجش و ارزیاب ــی و س ــن کار گروه ــه، تمری ــوق برنام ــای ف ــت فعاليت ه ــجویان جه دانش
ــای  ــزام تيم ه ــجویان و اع ــرکت دانش ــه از ش ــن آیين نام ــاس ای ــر اس ــا، ب ــا و مهارت ه توانایی ه
دانشــجویی در مســابقات علمــی در ســطوح مختلــف دانشــكده ای، دانشــگاهی، ملــی و بيــن 

ــد. ــوی می نمای ــادی و معن ــت م ــی حمای الملل

2-ارکان

ــرای هــر تيــم از اعضــای آن تيــم یــك سرپرســت تعييــن و بــا تایيــد  1. سرپرســت تيــم: ب
ــود.  ــی می ش ــی دانشــجویی معرف ــای علم ــه اداره انجمن ه ــر دانشــجویی دانشــكده ب مدی

وظایف سرپرست تيم:

• اجرا و نظارت بر کليه مراحل شرکت تيم در مسابقه

• هماهنگي هاي الزم با واحدهاي مختلف دانشگاه جهت شرکت تيم در مسابقه

ــی  ــای علم ــكده و اداره انجمن ه ــه دانش ــج ب ــم و نتای ــرکت تي ــد ش ــزارش از رون ــه گ • ارائ
ــجویی دانش

• تالش جهت جذب حاميان مالی برای تيم

• تالش جهت افتخارآفرینی تيم

ــجویی  ــای دانش ــوی تيم ه ــی و معن ــی مال ــجویی: حام ــی دانش ــای علم 2. اداره انجمن ه
ــد. ــابقات می باش ــرکت در مس ــت ش جه

 وظایف اداره انجمن های علمی دانشجویی:

• رسيدگی به درخواست انجمن های علمی دانشجویی جهت اعزام تيم به مسابقات  

• حمایت مالی و معنوی از تيم های شرکت کننده در مسابقات 

• مشخص کردن ميزان و نحوه حمایت مالی از تيم ها )طبق دستورالعمل(

• تقدیر از تيم های افتخارآفرین

3. اســتاد راهنمــای تيــم: هــر تيــم شــرکت کننــده در مســابقات بایــد یــك اســتاد راهنمــا 
جهــت پشــتيبانی علمــی داشــته باشــد.

وظایف استاد راهنما:

ــي و  ــن علم ــر قواني ــق ب ــم منطب ــی تي ــی و عمليات ــای علم ــه فراینده ــر کلي ــارت ب • نظ
ــابقه ــی مس اجرای

• تشكيل بانك اطالعاتي مرتبط با موضوع مسابقه

اداره انجمن های علمی
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• پشتيبانی علمی از تيم جهت افتخارآفرینی در مسابقه

• تایيد نهایی اعضای تيم براساس قابليت و نياز حضور افراد در آن تيم

3-اخذ مجوز شرکت در مسابقات

ــس  ــد پ ــی بای ــابقات علم ــرکت در مس ــت ش ــجویی جه ــای دانش ــراد و تيم ه ــه اف کلي
ــه  ــابقات را ب ــرکت در مس ــت ش ــوز درخواس ــرم مج ــر، ف ــه حاض ــن نام ــق آیي ــه دقي از مطالع
ــر دانشــجویی  صــورت کامــل و دقيــق تكميــل نمــوده و پــس از تایيــد و مهــر و امضــای مدی
دانشــكده حداقــل 1٥ روز کاری قبــل از زمــان برگــزاری مســابقه بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا 
ــی  ــای علم ــد. اداره انجمن ه ــل دهن ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم ــابقات اداره انجمن ه و مس
ــر ظــرف مــدت ٥ روز کاري ملــزم اســت درخواســت شــرکت در مســابقه را  دانشــجویی حداکث

ــد.  ــن خصــوص اعــالم نظــر نمای بررســی و در ای

تبصره:
الــف- کليــه مــوارد ذکــر شــده در فــرم درخواســت شــرکت در مســابقه و پيوســت های آن بایــد 

بــه دقــت و بــه صــورت کامــل تكميــل شــود.
ــورد  ــد م ــی دانشــجویی بای ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس ب-کارشــناس واحــد رویداده
ــه  ــی را ب ــای علم ــی اداره انجمن ه ــواه حمایت ــغ تنخ ــت و مبل ــرم درخواس ــودن ف ــد ب تایي

ــد. ــالم کن ــم اع سرپرســت تي
ــد  ــی در صــورت عــدم تایي ــابقات اداره انجمن هــای علم ــا و مس ج- کارشــناس واحــد رویداده
ــه  ــع ب ــت رف ــص را جه ــكاالت و نواق ــت اش ــزم اس ــابقات مل ــرکت در مس ــت ش ــرم درخواس ف

ــد. ــح ده ــم توضي سرپرســت تي
د- هيــچ فــرد و یــا تيمــی بــدون تایيــد اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی حــق حضــور در 

مســابقات علمــی در ســطوح ملــی و بيــن المللــی را نــدارد.
ــد  ــناس واح ــط کارش ــد توس ــانی بای ــالع رس ــل از اط ــابقه قب ــر مس ــات ه ــوای تبليغ ه- محت

ــرد. ــرار گي ــد ق ــورد تایي ــی م ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس رویداده
ــوز  ــرم مج ــد ف ــزاري بای ــل از برگ ــاه قب ــل 2 م ــي حداق ــابقات بين الملل ــا مس ــه ب و- در رابط

ــود. ــه ش ــجویي ارائ ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــابقات ب ــرکت در مس ــت ش درخواس

4- حمایت مالي و معنوي از شرکت در مسابقات

در صــورت تایيــد درخواســت شــرکت در مســابقه، اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی بایــد 
ــات و حمایت هــای درخواســتی و  ــگاري و هماهنگي هــاي الزم جهــت اســتفاده از امكان ــه ن نام

مــورد تایيــد را بــا بخش هــاي مختلــف دانشــگاه بــه عمــل آورد.

تبصره:
الــف- سرپرســت تيــم موظــف اســت کليــه امكانــات درخواســتی و هماهنگی هــای مــورد نيــاز 
ــرم درخواســت مجــوز شــرکت در مســابقات  جهــت شــرکت تيــم در مســابقه را در پيوســت ف
قيــد کنــد. در غيــر اینصــورت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی هيچگونــه مســئوليتی در 
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قبــال عواقــب ناشــی از عــدم هماهنگــی را نخواهــد پذیرفــت.
ب- کليــه واحدهــا و دانشــكده ها مــي بایســت حداکثــر همــكاري را جهــت در اختيــار 
قــراردادن فضــا و امكانــات خــود مطابــق بــا آئين نامــه و مقــرارت دانشــگاه بــراي افتخارآفرینــی 

ــد.  ــذول نماین ــابقات مب ــجویی در مس ــای دانش تيم ه
ــای  ــل اداره انجمن ه ــد از مح ــابقه بای ــرکت در مس ــت ش ــاز جه ــورد ني ــه م ــزان هزین ج- مي
ــا دانشــكده هاي مربوطــه)30%(و  ــر 30% کل هزینه هــا(، دانشــكده ی علمــي دانشــجویی )حداکث

ــردد.  ــن گ ــي )در مجمــوع٤0%( تامي ــان مال شــخص شــرکت کننــده و حامي
د- حمایــت مالــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی مشــمول حداکثــر ٥ نفــر از هــر تيــم 
ــر  ــزاری آن، حداکث ــل برگ ــابقه و مح ــزاری مس ــطح برگ ــه س ــته ب ــد. بس ــجویی می باش دانش
ميــزان حمایــت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــه ازای هــر نفــر بــه شــرح زیــر خواهــد 

بــود:
• سطح برگزاری ملی و محل برگزاری تهران هر نفر 1.000.000 ریال

• سطح برگزاری ملی و محل برگزاری شهرستان هر نفر 2.000.00 ریال

• سطح برگزاری بين المللی و محل برگزاری تهران  هر نفر 2.000.000 ریال

• سطح برگزاری بين المللی و محل برگزاری شهرستان هر نفر 3.000.000 ریال  

• ســطح برگــزاری بيــن المللــی و محــل برگــزاری خــارج از کشور)آســيا( هــر نفــر  
1٥.000.000ریــال  

• ســطح برگــزاری بيــن المللــی و محــل برگــزاری: خــارج از کشــور )اروپــا( هــر نفــر 20.000.000 
ل ریا

ــه طــور  ــت دانشــكده ب ــغ حمای ــد مبل ــن رشــته اي باشــد بای ــابقه بي ــي کــه مس ه- در صورت
ــود. ــن ش ــه تامي ــكده های مربوط ــاوي از دانش مس

بوبه عمل آورد.
ــای دانشــگاه  ــه حســاب هدای ــد ب ــي بای ــان مال ــغ دریافــت شــده از محــل حامي ــه مبال و- کلي
ــت  ــت دریاف ــري الزم جه ــجویی پيگي ــي دانش ــاي علم ــق اداره انجمن ه ــده و از طری ــز ش واری

ــرد. ــورت می گي ــه ص ــابقات مربوط ــه در مس ــراي هزین ــغ ب مبال

5- گزارش گیري و تسویه حساب مالي

کليــه هزینه هــاي مصــرف شــده بایــد بعــد از مســابقه بــه همــراه ارائــه گــزارش کامــل مالــي 
ــا واحدهــاي مربوطــه در دانشــگاه تســویه شــود. تســویه تنخــواه حمایتــی  و ارائــه فاکتورهــا ب
ــجویی  ــی دانش ــن علم ــی انجم ــئول مال ــط مس ــجویی توس ــی دانش ــای علم اداره انجمن ه
ــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بایــد  ــه کارشــناس مال ــا مراجعــه ب برگــزار کننــده و ب

صــورت گيــرد. 

اداره انجمن های علمی
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تبصره:
ــل  ــه تحوی ــوط ب ــجویی من ــی دانش ــای علم ــا اداره انجمن ه ــی ب ــاب مال ــویه حس ــف- تس ال
گــزارش کامــل مســابقه و مســتندات )عكــس، فيلــم، نتيــج نظرســنجی و . . . ( بــه کارشــناس 

ــد.  ــد وی می باش ــجویی و تایي ــی دانش ــای علم ــابقات اداره انجمن ه ــا و مس ــد رویداده واح
ب- زمــان تحویــل گــزارش کامــل مســابقه بــه کارشــناس واحــد رویدادهــا و مســابقات حداکثــر 
ــب  ــای کس ــرات و مقام ه ــامی نف ــد. اس ــابقه می باش ــزاری مس ــان برگ ــس از زم ــه پ ــك هفت ی

شــده توســط آن هــا بایــد در گــزارش قيــد شــود.
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آیین نامه برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویی

ــن  ــا آخری ــر چــه بيشــتر دانشــجویان ب ــت آشــنایی ه ــی دانشــجویی جه ــای علم بازدیده
ــی،  ــی و عمل ــطح علم ــای س ــت ارتق ــن در جه ــای نوی ــی و فناوری ه ــتاوردهای صنعت دس
ــجویان  ــای دانش ــعه مهارت ه ــد و توس ــه، رش ــت و جامع ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــترش ارتب گس
ــوری و  ــای تئ ــه پروژه ه ــت، مقایس ــای صنع ــایی نيازه ــتقيم، شناس ــاهدات مس ــق مش از طری
ــده  ــرای شــغل آین ــی ب ــرار گرفتــن در فضــای کار و صنعــت جهــت کســب آمادگ ــی و ق عمل
ــزاری  ــت از برگ ــق حمای ــه دقي ــه روی ــدف ارائ ــا ه ــر ب ــه حاض ــن نام ــوند. آیي ــزار می ش برگ
ــا صنعــت اداره  ــاط ب ــی و ارتب بازدیدهــای علمــی دانشــجویان توســط واحــد پژوهــش، کارآفرین

ــت. ــده اس ــن ش ــجویی تدوی ــی دانش ــای علم انجمن ه

1-مقدمه

ــد از  ــكان بازدی ــت و ام ــا صنع ــگاه ب ــازنده دانش ــب و س ــاط مناس ــراری ارتب ــور برق ــه منظ ب
ــي  ــي و آموزش ــي پژوهش ــطح کيف ــاء س ــت ارتق ــت، در جه ــي در صنع ــای اجرای فعاليت ه
ــجویي در  ــي دانش ــاي علم ــت. اداره انجمن ه ــده اس ــف ش ــي تعری ــاي علم ــت بازدیده فعالي
راســتاي تحقــق بخشــيدن بــه فعاليت هــاي فــوق برنامــه علمــی دانشــجویی کــه بــه منظــور 
شــناخت و آگاهــی دانشــجویان از وضعيــت علمــی و صنعتــی کشــور و... بــه صــورت ميدانــی 

ــد. ــت می نمای ــه حمای ــن نام ــن آیي ــب ای ــرد، در قال ــام می گي انج

2- تعریف

ــرون  ــا چنــد روزه و همچنيــن درون شــهری، ب ــه صــورت یــك روزه و ی بازدیدهــای علمــی ب
ــرون اســتانی انجــام می شــوند.  ــه شــهر و داخــل اســتان( و ب شــهری )حوم

3- ارکان بازدید:

1. سرپرســت بازدیــد: از دانشــجویان دانشــكده بــا معرفــی دبيــر انجمــن علمــی دانشــجویی 
ــر دانشــجویی می باشــد.  ــد مدی ــا تأیي دانشــكده و ب

وظایف سرپرست بازدید: 

• هدایت علمی و اجرایی بازدید

• تدوین برنامه دقيق بازدید

• تعيين نحوه و مهلت ثبت نام جهت حضور در بازدید

• ثبت نام از متقاضيان جهت شرکت در بازدید

• تعيين نحوه و کيفيت انجام تدارکات بازدید

• تصویــب نــوع و نحــوه همــكاري شــرکت هاي تخصصــي و غيرتخصصــي متقاضــی همــكاری 
بــا بازدیدهــای علمی دانشــجویی

اداره انجمن های علمی



منشور حقوق دانشجویی96

• تالش جهت جذب حاميان مالی برای بازدیدهای علمی دانشجویی

ــر انجمــن علمــی دانشــجویی و اداره  ــه دبي ــه همــراه مســتندات ب ــي ب • ارائــه گــزارش نهای
ــگاه ــجویی دانش ــي دانش ــای علم انجمن ه

• پيشــنهاد اولویت هــاي علمــي بازدیدهــای آتــي بــا توجــه بــه اطالعــات اکتســابي از بازدیــد 
و نظرســنجي از شــرکت کننــدگان و ارایــه آن بــه دبيــر انجمــن علمــی دانشــجویی مربوطــه

ــی  ــای علم ــوی از بازدیده ــی و معن ــت مال ــجویی: حمای ــی دانش ــای علم 2.  اداره انجمن ه
ــده دارد. ــجویی را برعه دانش

وظایف اداره انجمن های علمی دانشجویی:

ــای  ــزاری بازدیده ــت برگ ــجویی جه ــی دانش ــای علم ــت انجمن ه ــه درخواس ــيدگی ب • رس
ــجویی ــی دانش علم

• حمایت مالی و معنوی از بازدیدهای علمی دانشجویی

• مشخص کردن ميزان و نحوه حمایت مالی از بازدیدها )طبق دستورالعمل(

تبصره :
الــف- در بازدیدهــای مختلــط چنــد روزه حضــور مســئول بازدیــد کــه بایــد از اعضــای هيئــت 

علمــی دانشــگاه باشــد الزاميســت و از ارکان بازدیــد بــه شــمار مــی رود.
ب- در بازدیدهــای مختلــط یــك روزه حضــور یــك نفــر مســئول بازدیــد کــه بایــد از اعضــای 
هيئــت علمــی، کارشناســان و یــا کارمنــدان دانشــگاه )مــورد تایيــد مدیر دانشــجویی دانشــكده 

مربوطــه( باشــد الزاميســت و از ارکان بازدیــد بــه شــمار مــی رود.

4- اخذ مجوز برگزاري بازدید علمی دانشجویی

کليــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی جهــت برگــزاری بازدیــد بایــد پــس از مطالعــه دقيــق 
ــق  ــل و دقي ــورت کام ــه ص ــد را ب ــزاری بازدی ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــر، ف ــه حاض ــن نام آیي
تكميــل نمــوده و پــس از تایيــد و مهــر و امضــای مدیــر دانشــجویی دانشــكده حداقــل 10روز 
ــا صنعــت  ــاط ب ــی و ارتب ــه کارشــناس واحــد پژوهــش، کارآفرین کاری قبــل از زمــان برگــزاری ب
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــد. اداره انجمن ه ــل دهن ــجویی تحوی ــی دانش ــای علم اداره انجمن ه
حداکثــر ظــرف مــدت ٥ روز کاري ملــزم اســت درخواســت برگــزاری بازدیــد را بررســی و در ایــن 

خصــوص اعــالم نظــر نمایــد. 

تبصره:
الــف- کليــه مــوارد ذکــر شــده در فــرم درخواســت مجــوز برگــزاری  بازدیــد و پيوســت های آن 

بایــد بــه دقــت و بــه صــورت کامــل تكميــل شــود.
ــی  ــای علم ــت اداره انجمن ه ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــش، کارآفرین ــد پژوه ــناس واح ب- کارش
دانشــجویی بایــد مــورد تایيــد بــودن فــرم درخواســت مجــوز برگــزاری بازدیــد و مبلــغ تنخــواه 
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ــد. ــالم کن ــد اع ــت بازدی ــه سرپرس ــی را ب ــای علم ــی اداره انجمن ه حمایت
ــی در  ــای علم ــت اداره انجمن ه ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ج- کارشــناس واحــد پژوهــش، کارآفرین
صــورت عــدم تایيــد فــرم درخواســت برگــزاری بازدیــد بایــد اشــكاالت و نواقــص را جهــت رفــع 

ــح دهــد. ــد توضي ــه سرپرســت بازدی ب
ــد  ــناس واح ــط کارش ــد توس ــانی بای ــالع رس ــل از اط ــد قب ــر بازدی ــات ه ــوای تبليغ د- محت
ــرد. ــرار گي ــد ق ــا صنعــت اداره انجمن هــای علمــی مــورد تایي ــاط ب ــی و ارتب پژوهــش، کارآفرین

ــد اداره  ــورد تأیي ــيتی، م ــك جنس ــورت ت ــه ص ــط ب ــد روزه فق ــای چن ــزاری بازدیده ه- برگ
ــط و  ــورت مختل ــه ص ــام ب ــرورت انج ــورت ض ــت. در ص ــجویی اس ــی دانش ــای علم انجمن ه
ــت  ــه معاون ــه ب ــت مربوط ــكده، درخواس ــی دانش ــت علم ــاء هيئ ــی از اعض ــت یك ــا درخواس ب
فرهنگــی دانشــجویی، جهــت بررســی و اعــالم نظــر هيئــت نظــارت، ارجــاع داده خواهــد شــد.

ــت  ــر هيئ ــالم نظ ــه اع ــاز ب ــت ني ــه عل ــد روزه ب ــط چن ــای مختل ــا بازدیده ــه ب و- در رابط
ــد  ــرم مجــوز درخواســت برگــزاری بازدی ــد ف ــل  از برگــزاري بای نظــارت حداقــل 1٥ روز کاری قب

ــود. ــه ش ــجویي ارائ ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ب

5-  حمایت مالي و معنوي از بازدیدها

در صــورت تایيــد بازدیــد و صــدور مجوزهــاي الزم، اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی بایــد 
ــات و حمایت هــای درخواســتی و  ــگاري و هماهنگي هــاي الزم جهــت اســتفاده از امكان ــه ن نام
ــه  ــا بخش هــاي مختلــف داخــل و خــارج دانشــگاه ب ــد را ب ــد، جهــت برگــزاري بازدی مــورد تایي

عمــل آورد.

تبصره:
ــورد  ــای م ــات درخواســتی و هماهنگی ه ــه امكان ــد موظــف اســت کلي ــف- سرپرســت بازدی ال
ــد. در  ــد کن ــد قي ــزاری بازدی ــوز برگ ــت مج ــرم درخواس ــد را در ف ــزاری بازدی ــت برگ ــاز جه ني
غيــر اینصــورت اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی هيچگونــه مســئوليتی در قبــال عواقــب 

ــت. ــد پذیرف ــی را نخواه ــدم هماهنگ ــی از ع ناش
ــرکت  ــام ش ــت ن ــل ثب ــد از مح ــد بای ــزاري بازدی ــت برگ ــاز جه ــورد ني ــه م ــزان هزین ب- مي
ــا  ــكده ی ــجویی و دانش ــي دانش ــای علم ــه اداره انجمن ه ــي،  بودج ــان مال ــا، حامي کننده ه

دانشــكده هاي مربوطــه تاميــن گــردد.
ــي بایــد بــه حســاب هدایــای دانشــگاه  ج- کليــه مبالــغ دریافــت شــده از محــل حاميــان مال
و کليــه مبالــغ دریافــت شــده از محــل ثبــت نــام شــرکت کننــدگان بــه حســاب در آمد هــاي 
ــري  ــي دانشــجویی پيگي ــاي علم ــق اداره انجمن ه ــز شــده و از طری ــي دانشــگاه واری اختصاص

ــرد. ــد مربوطــه صــورت می گي ــراي هزینــه در بازدی ــغ ب الزم جهــت دریافــت مبال
د- حداکثــر حمایــت اداره انجمن هــای علمــي دانشــجویی و دانشــكده از برگــزاری هــر بازدیــد 
بــه صــورت زیــر می باشــد کــه بایــد ایــن ميــزان حمایــت بــه طــور مســاوي از بودجــه ایــن دو 
ــام  ــه ثبت ن ــا هزین ــداد و ی ــان روی ــد توســط حامي ــا بای ــي هزینه ه ــن شــود. الباق بخــش تامي

ــردد.  ــن گ ــرکت کنندگان تامي ش
• بازدید یك روزه در داخل شهر تهران: 30.000 ریال

اداره انجمن های علمی
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• بازدیــد یــك روزه در داخــل اســتان تهــران ) شــهرک های صنعتــی، جــاده کــرج، جــاده قــم(: 
ریال  ٥0.000

• بازدید یك روزه اطراف استان تهران )قم، قزوین، سمنان و ...(: 100.000 ریال
• بازدید چند روزه به ازای هر روز : 300.000 ریال 

روز،  هــر  ازای  بــه  یافتــه  اختصــاص  تنخــواه  ميــزان  روزه،  چنــد  بازدید هــای  در  ه- 
ــرم  ــر ت ــن در ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــقف 3 روز می باش ــا س ــوده و ت ــال ب ــر10.000.000 ری حداکث

تحصيلــی، حداکثــر از 2 بازدیــد علمــی چنــد روزه، حمایــت مالــی خواهــد شــد.
ــر حمایت هــای یــاد شــده در تبصــره 12، وســایل ایــاب  و- در بازدیدهــای یــك روزه عــالوه ب
ــاز بازدیــد، توســط  اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی تاميــن می شــود. و ذهــاب مــورد ني

ــن ٦0  ــره 12، تامي ــاد شــده در تبص ــای ی ــر حمایت ه ــالوه ب ــد روزه ع ــای چن ز- در بازدیده
ــی دانشــجویی و ٤0 درصــد  ــای علم ــده اداره انجمن ه ــه عه ــاب، ب ــاب و ذه ــه ای درصــد هزین

ــود. ــاب و ذهــاب، بعهــده دانشــكده مربوطــه خواهــد ب هزینــه ای
ح- حداکثــر تعــداد روز هــای در اختيــار داشــتن وســيله نقليــه، ٤ روز بــا احتســاب روز هــای 

ــد. ــت و برگشــت می باش رف
ــرار گرفتــن  ــار ق ــرای در اختي ــرات شــرکت کننــده، ب ط- در بازدید هــای یــك روزه، تعــداد نف
ــر باشــد و  ــوس، 1٥-11 نف ــی ب ــه مين ــيله نقلي ــرای وس ــر و ب ــن ٤٤-22 نف ــد بي ــوس، بای اتوب
ــرای تعــداد بازدید کننــدگان کمتــر از 10 نفــر، منــوط بــه درخواســت اســتاد مربوطــه و الــزام  ب

انجــام بازدیــد، هماهنگــی صــورت خواهــد گرفــت.
ی- در بازدید هــای چنــد روزه، بازدیــد مربوطــه فقــط توســط وســيله نقليــه اتوبــوس انجــام 
خواهــد شــد و تنهــا یــك اتوبــوس از ســوی دانشــگاه، در اختيــار قــرار خواهــد گرفــت. الزم بــه 

ذکــر اســت، تعــداد شــرکت کننــدگان در ایــن بازدید هــا بایــد بيــن ٤0-3٥ نفــر باشــد. 

6- گزارش گیري و تسویه حساب مالي

کليــه هزینه هــاي مصــرف شــده بایــد بعــد از بازدیــد بــه همــراه ارائــه گــزارش کامــل مالــي 
ــا واحدهــاي مربوطــه در دانشــگاه تســویه شــود. تســویه تنخــواه حمایتــی  و ارائــه فاکتورهــا ب
ــجویی  ــی دانش ــن علم ــی انجم ــئول مال ــط مس ــجویی توس ــی دانش ــای علم اداره انجمن ه
ــی اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بایــد  ــه کارشــناس مال ــا مراجعــه ب برگــزار کننــده و ب

صــورت گيــرد. 

تبصره:
ــل  ــه تحوی ــوط ب ــجویی من ــی دانش ــای علم ــا اداره انجمن ه ــی ب ــاب مال ــویه حس ــف- تس ال
ــت  ــنجی و . . . ( و ليس ــج نظرس ــم، نتای ــس، فيل ــتندات )عك ــد، مس ــل بازدی ــزارش کام گ
اســامی شــرکت کننــدگان در بازدیــد) ممهــور بــه مهــر و امضــای اداره امــور نقليــه دانشــگاه( 
ــی  ــای علم ــت اداره انجمن ه ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــش، کارآفرین ــد پژوه ــناس واح ــه کارش ب

دانشــجویی و تایيــد وی می باشــد. 

ب- برگزاری هر بازدید منوط به تسویه مالی بازدید قبلی آن دانشكده می باشد.
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ــان  ــس از زم ــر یــك هفتــه پ ــه کارشــناس حداکث ــد ب ــل گــزارش کامــل بازدی ج- زمــان تحوی
ــی باشــد.  ــد م برگــزاری بازدی

اداره انجمن های علمی
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آیین نامه نشریات دانشجویی

اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــه منظــور ســاماندهی و حمایــت از فعاليــت نشــریات 
ــای  ــاد فرصت ه ــی و ایج ــی و پژوهش ــت علم ــای فعالي ــاختن فض ــه س ــجویی، نهادین دانش
ــری مهارت هــای نشــریاتی از انتشــار و توزیــع نشــریات علمــی ترویجــی توســط فعــاالن  فراگي

ــد. ــت می نمای ــجویی حمای ــی دانش ــای علم انجمن ه

1-مقدمه

ــورت  ــه ص ــه ب ــریاتی ک ــه نش ــع کلي ــار و توزی ــی دانشــجویی از انتش ــای علم اداره انجمن ه
فصلنامــه بــا نــام ثبــت و تاریــخ نشــر بــه صــورت علمــی ترویجــی توســط دانشــجویان هریــك 
ــن  ــن آیي ــاد ای ــق مف ــود، طب ــه می ش ــكده ها تهي ــجویی دانش ــی دانش ــای علم از انجمن ه

ــد. ــوی می نمای ــی و معن ــت مال ــه حمای نام

2- تعاریف و کلیات

1. کليــه نشــریاتی کــه بــه صــورت فصلنامــه بــا نــام ثبــت و تاریــخ نشــر در زمينــه علمــی 
ــا تأیيــد و  ترویجــی توســط دانشــجویان هریــك از انجمن هــای علمــی دانشــكده ها، تهيــه و ب
ــدوده  ــر و در مح ــر، منتش ــگاه اميرکبي ــجویی در دانش ــی دانش ــای علم ــتور اداره انجمن ه دس
دانشــگاه ها، صنایــع و بازارهــای هــدف آن توزیــع می-گردنــد، مشــمول ایــن آیين نامــه هســتند.

ــت  ــجویی: جه ــی دانش ــای علم ــجویی اداره انجمن ه ــریات دانش ــر نش ــر ب ــه ناظ 2. کميت
ــه ای  ــن اداره، کميت ــجویی ای ــریات دانش ــت نش ــر فعالي ــارت ب ــدی و نظ ــاماندهی، امتيازبن س
ــر نظــر اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی شــكل می گيــرد. تحــت عنــوان کميتــه ناظــر زی

3. ترکيب کميته ناظر به شرح زیر می باشد:

• مدیر انجمن های علمی دانشجویی )رئيس کميته(

• مســئول واحــد روابــط عمومــی و نشــریات اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی )کارشــناس 
اداره انجمن هــای علمــی(

ــر  ــط مدی ــه توس ــجویی ک ــریات دانش ــردبيران نش ــا س ــئول ی ــران مس ــر از مدی ــه نف •  س
ــوند. ــاب ش ــجویی انتخ ــی دانش ــای علم انجمن ه

ــر انجمن هــای علمــی  ــا ابــالغ مدی ــرای مــدت یــك ســال ب ــره: اعضــای کميتــه ناظــر ب تبص
ــوند. ــب می ش ــجویی منتص دانش

٤. جلســات کميتــه ناظــر هــر دو مــاه یكبــار بــا دعــوت از کليــه اعضــا تشــكيل می شــود. 
جلســات حداقــل بــا حضــور 3 نفــر، رســمی و مصوبــات آن نيــز بــا رأی اکثریــت معتبــر اســت.

تبصــره: مســئول واحــد روابــط عمومــی و نشــریات اداره موظــف اســت صورتجلســات کميتــه 
ناظــر را آرشــيو نمایــد.
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٥. وظایف کميته ناظر بر نشریات دانشجویی به شرح زیر است:

ــی  ــای علم ــه اداره انجمن ه ــته ب ــجویی وابس ــریات دانش ــوزه نش ــت گذاری در ح • سياس
ــجویی  دانش

• بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار در صورت واجد شرایط بودن

• رســيدگی بــه اعتراضــات در خصــوص عــدم صــدور مجــوز نشــریه دانشــجویی توســط اداره 
ــی دانشــجویی ــای علم انجمن ه

• نظارت بر عملكرد نشریات دانشجویی و تذکر اوليه در صورت لزوم

ــا  ــق ب ــجویی مطاب ــریات دانش ــرد نش ــی از عملك ــكایات ناش ــات و ش ــه تخلف ــيدگی ب • رس
آیين نامــه موجــود

ــریات  ــئوالن نش ــط مس ــات آن توس ــه و مصوب ــن آیين نام ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب • نظ
ــجویی دانش

• بررسی محتوایی نشریات دانشجویی در جلسات کميته ناظر

• برگــزاری دوره هــای آموزشــی )مرتبــط بــا مســئوليت نشــریاتی( بــرای متقاضيــان نشــریات 
ــی  ــران مســئول، ســردبيران و ســایر عوامــل اجرای ــاز، مدی ــان امتي دانشــجویی اعــم از صاحب

نشــریه

• تدوین شيوه نامه های اجرایی

• تفسير مفاد آیين نامه حاضر

تبصره: مصوبات کميته ناظر، قطعی و الزم االجرا است.

ــق اداره  ــجویی از طری ــریات دانش ــار نش ــرایط انتش ــوز و ش ــت مج ــوه درخواس 3- نح
انجمن هــای علمــی دانشــجویی

ــریه  ــار نش ــی انتش ــد متقاض ــكده می توان ــر دانش ــجویی ه ــی دانش ــن علم ــر انجم 1. دبي
ــی خــود  ــط موجــود در ایــن آیين نامــه باشــد و بایــد درخواســت کتب دانشــجویی طبــق ضواب
را بــا اعــالم مشــخصات خــود و مدیــر مســئول، ســردبير و نــام نشــریه بــه انضمــام تصریــح بــه 
پایبنــدی بــه قانــون اساســی و قوانيــن ایــن آیين نامــه بــا امضــا و مهــر انجمــن بــه مســئول 

ــل دهــد. ــی دانشــجویی تحوی ــی و نشــریات اداره انجمن هــای علم ــط عموم واحــد رواب

ــر  ــاه گذشــته باشــد، دبي ــل ٦ م ــان اخــذ مجــوز نشــریه حداق ــی کــه از زم ــره: در صورت تبص
ــر مشــخصات  ــر تغيي ــی ب ــد درخواســت خــود را مبن ــر انجمــن علمــی دانشــجویی می توان ه
ذکــر شــده در نامــه در خواســت مجــوز انتشــار نشــریه ) اعــم از مدیــر مســئول، ســردبير، نــام 
نشــریه و ...( بــه مســئول واحــد روابــط عمومــی و نشــریات ارائــه کنــد و کميتــه ناظــر موظــف 
اســت ظــرف یــك مــاه، مراتــب موافقــت یــا عــدم موافقــت خــود را بــه دبيــر انجمــن علمــی 

اداره انجمن های علمی
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دانشــكده مربوطــه اعــالم نمایــد.

ــی  ــن علم ــجویی، انجم ــی دانش ــای علم ــریات اداره انجمن ه ــه نش ــاز کلي ــب امتي 2. صاح
ــد. ــه می باش ــكده مربوط ــجویی دانش دانش

3. شرایط مدیر مسئول نشریه دانشجویی به شرح زیر است:

• دانشجوی تمام وقت دانشگاه اميرکبير باشد.

• عدم محكوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر

تبصــره: افــراد مشــمول ایــن مــورد پــس از یــك ســال از تاریــخ اتمــام محروميــت می تواننــد 
ــت  ــورت محكومي ــد و در ص ــت کنن ــگاهی فعالي ــریات دانش ــئول نش ــر مس ــوان مدی ــه عن ب

ــوند. ــروم می ش ــم مح ــور دائ ــه ط ــراد ب ــن اف مجــدد، ای

ــرای  ــی یــا ســه نيــم ســال متنــاوب ب ــرای دو نيــم ســال متوال • عــدم ســابقه مشــروطی ب
ــه عنــوان مدیرمســئول ــی ب دانشــجویان در هنــگام معرف

ــرای دانشــجویان مقطــع  • گذرانــدن دو نيــم ســال تحصيلــی و حداقــل 28 واحــد درســی ب
کارشناســی

تبصره: دانشجویان مقطع ارشد و دکترا از این قاعده مستثنی می باشند.

• عدم شهرت به فساد اخالقی

تبصــره: شــهرت بــه فســاد اخالقــی صرفــاً بــا اجمــاع کليــه اعضــای کميتــه ناظــر قابــل احــراز 
. ست ا

٤. سردبير نشریه باید کليه شرایط مدیرمسئول را دارا باشد.

٥. هيــچ کــس نمی توانــد در زمــان واحــد، مدیــر مســئول و ســردبير بيــش از یــك نشــریه 
. شد با

ــر مســئول و ســردبير نشــریه  ــی کــه تقاضانامــه انتشــار نشــریه، ناقــص یــا مدی ٦. در صورت
ــه  ــب را ب ــت مرات ــف اس ــر موظ ــه ناظ ــند، کميت ــه باش ــن آیين نام ــرر در ای ــرایط مق ــد ش فاق
ــخ  ــاه از تاری ــك م ــرف ی ــر ظ ــدارک الزم حداکث ــل و م ــه دالی ــتناد ب ــا اس ــوب و ب صــورت مكت

ــد. ــان اعــالم کن ــه متقاضي ــت درخواســت ب ــت و ثب دریاف

ــردبير، دانشــگاه  ــر مســئول، س ــاز، مدی ــام صاحــب امتي 7. درج شناســنامه نشــریه شــامل ن
صــادر کننــده مجــوز، شــماره، تاریــخ انتشــار و دوره نشــر در هــر شــماره نشــریه الزامــی اســت.

ــه  ــد ب ــی دانشــجویی بای ــه اداره انجمن هــای علم ــریات دانشــجویی وابســته ب ــه نش 8. کلي
ــخ 1٥ آخریــن مــاه هرفصــل  ــر ٤ نشــریه در ســال( و در تاری صــورت فصلنامــه باشــند )حداکث

ــل داده شــود. ــی دانشــجویی تحوی ــای علم ــه اداره انجمن ه ــد و چــاپ ب جهــت تأیي
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ــل  ــه تحوی ــدام ب ــور، اق ــخ مذک ــس از تاری ــاه پ ــا ٦ م ــریه ای ت ــه نش ــی ک ــره: در صورت تبص
شــماره ای بــه اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی ننمایــد، کميتــه ناظــر موظــف اســت کــه 
صاحــب امتيــاز و مدیرمســئول نشــریه را بازخواســت نمــوده و در صــورت نبــود دالیــل موجــه 
)بــه تشــخيص کميتــه ناظــر( صاحــب امتيــاز را جهــت ادامــه فعاليــت نشــریاتی موظــف بــه 

ــد. ــر مســئول نمای ــوض نمــودن مدی ع

9. جهــت چــاپ هــر فصلنامــه دانشــجویی، دبيــر انجمــن دانشــكده مربوطــه باید درخواســت 
چــاپ نشــریه و تيــراژ درخواســتی را طــی یــك نامــه کتبــی بــه همــراه فایــل نشــریه در تاریــخ 
ذکــر شــده بــه مســئول واحــد روابــط عمومــی و نشــریات اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی 

ــل دهد.  تحوی

تبصره:
الف- تيراژ درخواستی برای چاپ هر فصلنامه 1٥0  عدد می باشد. 

ــی کــه انجمــن علمــی مربوطــه تــوان فــروش نشــریه را داشــته باشــد، می توانــد  ب- در صورت
ــد  ــك ســوم درآم ــن کــه ی ــر ای ــد مشــروط ب درخواســت چــاپ بيشــتر از 1٥0 نشــریه را نمای

ــل داده شــود. ــی دانشــجویی تحوی ــای علم ــه اداره انجمن ه ــریات ب ــروش نش ــد از ف عای

ــر خــود را  ــه، نظ ــك هفت ــرف ی ــی دانشــجویی موظــف اســت ظ ــای علم 10. اداره انجمن ه
ــه بســنجد. ــا آیين نام ــق آن را ب ــرده و تطاب ــه اعــالم ک ــر فصلنام ــه ه نســبت ب

تبصره:
الــف- در صــورت موافقــت بــر مبنــای فراهــم بــودن شــرایط قانونــی انتشــار نشــریه، مســئول 
ــل   ــی دانشــجویی موظــف اســت فای ــریات اداره انجمن هــای علم ــی و نش ــط عموم واحــد رواب

نشــریه را جهــت چــاپ، بــه دفتــر انتشــارات همــكار ارســال نمایــد.
ــی دانشــجویی  ــد نشــریه، اداره انجمن هــای علم ب- در صــورت عــدم موافقــت و عــدم تایي
ــی  ــن علم ــر انجم ــه دبي ــود را ب ــت خ ــدم موافق ــل ع ــه دالی ــك هفت ــرف ی موظــف اســت ظ

ــا ســردبير نشــریه اعــالم کنــد. ــر مســئول ی مربوطــه و مدی

ــت و وی  ــئول اس ــر مس ــده مدی ــه عه ــریه ب ــدرج در نش ــب من ــه مطال ــئوليت کلي 11. مس
موظــف اســت ســه نســخه از هــر شــماره را بالفاصلــه پــس از انتشــار بــه کميتــه ناظــر تحویــل 

دهــد.

 12- 2٥% مبالــغ کســب شــده از طریــق جــذب اسپانســر بــرای نشــریه بــه انجمــن علمــی 
مربوطــه و 7٥% مبالــغ بــه نشــریه مربوطــه تعلــق خواهــد داشــت.

4- محتوای نشریات

1. کليــه نشــریات وابســته بــه اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی بایــد بــر اســاس اهــداف 
پيــش بينــی شــده ایــن اداره و معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه، بایــد علمــی ترویجــی 

. شند با

اداره انجمن های علمی
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2. تعداد صفحات هر نشریه باید بين ٥0 الی 100 صفحه باشد.

3. فونت متن برای حروف فارسی، 12 و برای حروف التين، 10 می باشد.

٤. ٥0-30% محتــوا بــه مقــاالت علمــی، 30-20% اخبــار، تازه هــا و معرفی هــا، 10-٥% 
مصاحبــه، 30-20% گردآوری هــای آموزشــی و گزارشــات علمــی اختصــاص می یابــد.

5- شاخص رتبه بندی نشریات اداره انجمن های علمی دانشجویی

ــاز( و در  ــر امتيازدهــی شــده )از 100 امتي ــه تفكيــك مطابــق شــاخص های زی ــر نشــریه ب ه
پایــان هــر دوره مجمــوع امتيــازات نشــریات )از ٤00 امتيــاز( بــرای تعييــن نشــریه علمــی برتــر 

لحــاظ خواهــد شــد:

•10 امتياز جهت تحویل نشریه در تاریخ مقرر

تبصــره: بــه ازای هــر روز تأخيــر در تحویــل نشــریه نســبت بــه تاریــخ مقــرر )پانزدهــم آخریــن 
مــاه هــر فصــل(، %2 امتيــاز از کل امتيــازات کســب شــده کــم خواهــد شــد.

• 20 امتياز جهت جذب اسپانسر

تبصره:
ــاز تعلــق خواهــد گرفــت  ــه ازای جــذب هــر ٥00.000 ریــال مبلــغ از اسپانســر، 2 امتي الــف- ب

ــال می باشــد(. ــاز، ٥.000.000 ری ــن 20 امتي ــرای گرفت ــر ب )ســقف جــذب اسپانس
ــی جــذب اسپانســر را ندارنــد،  ــر مهندســی کــه بعضــاً توانای ــا رشــته های غي ب- در ارتبــاط ب

مجمــوع کل امتيازاتشــان در 1/2٥ ضــرب خواهــد شــد.

• 10 امتياز صفحه آرایی و طراحی روی جلد

•٦0 امتيــاز محتــوا: شــامل 20 امتيــاز مقــاالت علمــی، 10 امتيــاز اخبــار، تازه هــا و 
ــی ــات علم ــی و گزارش ــای آموزش ــاز گردآوری ه ــه و 20 امتي ــاز مصاحب ــا، 10 امتي معرفی ه

ــاز  ــا مــاده 20 ایــن آیين نامــه، مجمــوع کل امتي ــره: در صــورت عــدم رعایــت مــاده 21 ی تبص
کســب شــده در 0/8 ضــرب خواهــد شــد.

6- حمایت مالی

ــرای هــر شــماره نشــریه، 2.٥00.000 ریــال اختصــاص  اداره انجمن هــای علمــی دانشــجویی ب
خواهــد داد. بــه ایــن صــورت کــه 1.2٥0.000 ریــال آن قبــل از چــاپ و 1.2٥0.000 ریــال آن بعــد 

از چــاپ نشــریه بــه مســئول مالــی انجمــن علمــی مربوطــه تحویــل داده خواهــد داد.

تبصــره: بــرای دو نشــریه برتــر ســال مبلــغ ٥00.000 ریــال بــه ازای هــر شــماره افزایــش اعتبــار 
تعلــق خواهــد گرفــت.
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آیین نامه مالی

بــا توجــه بــه گســتره فعاليت هــای انجمن هــای علمــی دانشــجویی در حوزه هــای 
ــی و تســویه  ــه منظــور نظــم بخشــيدن و تســریع در امــور مال مختلــف، ایــن دســتورالعمل ب

ــت. ــده اس ــاده ش ــردان، آم ــواه گ ــاب تنخ حس

1- مقدمه

فعاليت هــای انجمن هــای علمــی دانشــجویی تحــت نظــر اداره انجمن هــای علمــی 
ــی  ــس از بررس ــد، پ ــر واح ــرد. در ه ــورت می پذی ــف ص ــوزه مختل ــار ح ــجویی در چه دانش
برنامــه مــورد نظــر و در صــورت تأیيــد، تنخــواه برنامــه طبــق آیيــن نامــه همــان واحــد تصویب 
ــی مربوطــه و برگــزاری برنامــه و ارائــه  می گــردد. پــس از دریافــت تنخــواه توســط مســئول مال
گــزارش، مســئول مالــی موظــف بــه تســویه حســاب می باشــد. بدیهــی اســت تســویه حســاب 

ــد.  ــر می باش ــر، امكان پذی ــور معتب ــه فاکت ــا ارائ ب

2-مشخصات فاکتور خرید کاال

• خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.

ــور دارای  ــر فاکت ــی اگ ــت حت ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــنده باش ــای فروش ــر و امض • دارای مه
ســربرگ، آرم شــرکت یــا فروشــگاه باشــد، بــدون مهــر فاقــد اعتبــار می باشــد و مــورد قبــول 

نيســت.

ــول  ــورد قب ــراه م ــن هم ــماره تلف ــد شــده باشــد. ش ــق قي ــن و آدرس فروشــنده، دقي • تلف
نمی باشــد.

• دارای تاریخ صدور باشد.

• در قسمت نام خریدار، دانشگاه صنعتی اميرکبير قيد گردد.

• در فاکتورهــا، قيمــت واحــد کاال و تعــداد مشــخص شــود و قيمــت کل بــه عــدد و حــروف 
نوشــته شــود.

ــی دریافــت شــده در انتهــا قيــد شــده و انتهــای فاکتــور  • در صــورت تخفيــف، مبلــغ نهای
بســته شــود.

• در پشت فاکتور، نام برنامه، نام خریدار و نام واحد مربوطه ذکرگردد.

• در خریدهــای بــاالی پنجــاه ميليــون ریــال، وجــه بایــد بــه حســاب بانكــی فروشــنده و یــا 
فروشــگاه، واریــز و اصــل فيــش واریــزی، ضميمــه فاکتــور گــردد. 

• خریــد ســكه بــه عنــوان هدیــه توســط برگــزار کننــدگان ممنــوع می باشــد و بایــد توســط 
دانشــگاه تهيــه شــود.

• در مــواردی کــه اجنــاس در فاکتورهــا بــه صــورت عالئــم اختصــاری و یــا بــه زبــان التيــن 

اداره انجمن های علمی
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ــه فارســی نيــز بایــد قيــد شــود. قيــد می شــود، نــام جنــس ب

• هنگام خرید دارو، اقالم به صورت مجزا در فاکتور قيد شوند.

ــاوت( پرداخــت  ــد مابه التف ــه و بع ــه )اول بيعان ــا در دو مرحل ــغ آن ه ــی کــه مبال • فاکتورهای
ــر، ممهــور شــده باشــد. ــه 2 مه ــردد و ب ــد گ ــد کلمــه "تســویه شــد" قي می شــود، بای

• فاکتورهایــی کــه بــه صــورت فيــش صنــدوق می باشــند، کپــی گرفتــه شــوند و بــه همــراه 
کپــی ارســال گــردد ) ایــن گونــه فاکتورهــا بــه مــرور محــو می شــوند و خوانــا نمــی باشــند(. 

در غيــر ایــن صــورت، فاکتــور فــوق مــورد قبــول نمی باشــد.

ــورد  ــه م ــچ وج ــه هي ــند، ب ــدوق می باش ــش صن ــورت في ــه ص ــه ب ــاب ک ــای کت • فاکتوره
ــی باشــند. ــول نم قب

• فاکتورهــای کتــاب در فرم هــای حوالــه انبــار بــه صــورت خوانــا بــا قيــد نــام کامــل کتــاب 
ــود. قيد ش

ــر شــماره برچســب دارد،  ــرد آن و اگ • فاکتورهــای اجنــاس ســرمایه ای، محــل نصــب و کارب
ــه دوام  ــند ک ــی می باش ــرمایه ای، اجناس ــاس س ــود )اجن ــد ش ــور قي ــت فاکت ــه در پش هم
ــاس  ــای اجن ــر و ...(. فاکتوره ــز، کامپيوت ــد مي ــدت می باشــد. مانن ــد م ــا بلن ــدگاری آن ه مان
ــروژه و یــا طــرح می باشــد، بایــد طــی گزارشــی نــام دســتگاه،  ســرمایه ای کــه مربــوط بــه پ

ــد. ــروژه و محــل نصــب را اعــالم نمایي ــام پ ن

• در مــورد اجنــاس ســرمایه ای، اميــن امــوال واحــد مربوطــه بایــد حوالــه انبــار کاال را صــادر 
نمایــد و بــه همــراه فاکتــور ارائــه گــردد.

ــام اســتفاده کننــده، مســير، زمــان  ــاب و ذهــاب( بایــد ن • در فاکتــور تاکســی ســرویس )ای
ــد گــردد. اســتفاده و علــت آن قي

3-فاکتورهای مراسم مختلف ) اردو ، همایش و ... ( 

ــواه  ــاب تنخ ــویه حس ــه تس ــبت ب ــج روز نس ــدت پن ــرف م ــد ظ ــران موظف ان 1. تنخواه گي
ــل داده نشــود.  ــی )مصــوب( فاکتــور تحوی ــی اقــدام نماینــد و بيشــتر از تنخــواه دریافت دریافت

ــود. ــد پرداخــت می  ش ــواه جدی ــی، تنخ ــواه قبل ــویه تنخ ــس از تس پ

ــد از مســئول اداره،  ــد، بای ــه عنــوان سرپرســت و ناظــر در اردو حضــور دارن ــردای کــه ب 2. اف
ــه همــراه گــزارش اردو ارســال نماینــد. حكــم سرپرســتی و ناظــر اردو را داشــته باشــند و ب

ــی کــه تعــداد شــرکت کننــدگان در اردو نســبت بــه تعــداد اعــالم اوليــه کمتــر  3. در صورت
ــی معاونــت فرهنگــی عــودت داده شــود. شــود، ســرانه اضافــه دریافتــی بایــد بــه امــور مال

ــه همــراه ليســت  ٤. کليــه اهدایی هــا اعــم از )کتــاب، قــاب، صنایــع دســتی، فلــش و... ( ب
اهــداء بــا امضــای دریافــت کننــدگان هدایــا و گــزارش مراســم و بــا تأیيــد مقــام مجــاز واحــد، 
باشــد کــه بایــد بــه تأیيــد معــاون فرهنگــی و مدیــر مالــی و اداری فرهنگــی رســيده باشــد. 



107

ــی کــه کارت هدیــه نقــدی خریــداری می گــردد، ضمــن ارائــه گــزارش و ليســت  ٥. در صورت
اســامی، رســيد بانــك هــم بایــد پيوســت شــود.

ــه نيروهــای دانشــگاه، طــی مراســم  مختلــف ممنــوع  ٦. پرداخــت هرگونــه حــق الزحمــه ب
می باشــد.  

7. هزینه غذا در برنامه های دانشجویی باید به همراه گزارش مراسم و یا اردو باشد.

ــه  ــم از اردوهــا، همایش هــا، جشــنواره ها و... ب ــه فاکتورهــای مراســم برگــزار شــده اع 8. کلي
همــراه گــزارش کامــل کــه بــه تأیيــد مقــام مجــاز واحــد و سرپرســت مراســم باشــد. 

ــت و  ــی اس ــط الزام ــه های بلي ــه الش ــياحتی و ... ارائ ــی، س ــن تاریخ ــد از اماک 9. در بازدی
ــدر  ــغ کل ضرب ــته مبل ــر دس ــده و روی ه ــته بندی ش ــورت دس ــه ص ــا ب ــه های بليط ه الش
ــيده  ــام مجــاز واحــد، رس ــد مق ــه تأیي ــه ب ــزارش ک ــراه گ ــه هم ــد شــود و ب ــط قي ــداد بلي تع
باشــد، ارســال گــردد. تعــداد الشــه های بليــط، کمتــر و یــا بيشــتر از تعــداد شــرکت کننــدگان 

ــا نباشــد. در اردوه

ــه  ــط ب ــه های بلي ــه الش ــا(، ارائ ــار، هواپيم ــوس، قط ــه )اتوب ــایل نقلي ــای وس 10. در هزینه ه
همــراه گــزارش مراســم برگــزار شــده کــه بــه تأیيــد مقــام مجــاز واحــد، رســيده باشــد، الزامــی 
اســت. کليــه بليط هــا بایــد نــزد سرپرســت اردو باشــد تــا از مفقــود شــدن بليط هــا جلوگيــری 

. د شو

ــه می شــود،  ــط تهي ــد، بلي ــت و آم ــا و ... کــه جهــت رف ــی اردوهــا و همایش ه 11. در تمام
ــط  ــلی بلي ــد و کنس ــخص باش ــراد، مش ــداد اف ــه تع ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــزی بای برنامه ری
ــت  ــوان پرداخ ــچ عن ــه هي ــط ب ــلی بلي ــه کنس ــورت، هزین ــن ص ــر ای ــيد. در غي ــته باش نداش

ــد.  ــول نمی باش ــورد قب ــور آن م ــردد و فاکت نمی گ

12. کليــه مراســم برگــزار شــده ) اردو، همایــش، مســابقات و غيــره( بــه همــراه گــزارش، کــه 
بــه تأیيــد مقــام مســئول رســيده باشــد.

13. هرگونــه فاکتــوری کــه در قطــار دریافــت می شــود )غــذا، آب و... ( بایــد بــه مهــر رئيــس 
قطــار و یــا بوفــه قطــار ممهــور گــردد.

1٤. فاکتورهایــی کــه در داخــل ســفارت خانه هــا دریافــت می شــود )جهــت ویــزا و ... ( بایــد 
مهــر داشــته باشــند.

ــی کــه جهــت مراســم خــارج از کشــور )همایــش، ســمينار، مســابقات و ... (  1٥. فاکتورهای
ــورو و ....  ــا ی ــه قيمــت دالر ی ــد ب ــورو و .... می باشــد، بای ــه دالر، ی ــغ آن هــا  ب می باشــند و مبال
روز تبدیــل گردنــد و در جدولــی بــه صــورت جداگانــه قيــد شــود و در انتهــای هــر فاکتــور هــم 
قيــد گــردد و بــه همــراه گــزارش کامــل و بــا تأیيــد سرپرســت مراســم و مســئول واحــد باشــد.

ــت  ــا داخــل کشــور کــه هزینــه ثب 1٦. جهــت شــرکت در مســابقات و ... خــارج از کشــور ی
نــام بــه صــورت اینترنتــی پرداخــت می شــود، بــدون مهــر فاقــد اعتبــار اســت و مــورد قبــول 

اداره انجمن های علمی
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ــود. ــع نمی ش واق

4-سایر موارد 

1. انعقــاد هرگونــه قــرارداد: بایســتی ابتــدا قبــل از شــروع هرگونــه برنامــه ای، قــرارداد، منعقــد 
ــد  ــس از تأیي ــی برســد و پ ــی و اداری فرهنگ ــی و مدیرمال ــاون فرهنگ ــد مع ــه تأیي و ســپس ب

دفتــر حقوقــی، بودجــه و تشــكيالت، اقــدام بــه انعقــاد و شــروع قــرارداد نمــود.

ــی از  ــن بخش ــت تأمي ــه جه ــرها( ک ــگاه )اسپانس ــارج از دانش ــای خ ــا و حمایت ه 2. هدای
هزینــه برنامه هــای دانشــجویی صــورت می گيــرد، بایســتی بــه حســاب هدایــای دانشــگاه بــه 
شــماره حســاب ٦3/٤3٦٥٦8٥ بانــك ملــت شــعبه دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر واریــز گــردد و 

ــی معاونــت فرهنگــی تحویــل گــردد. اصــل فيــش واریــزی بــه اداره امــور مال

3. در برگــزاری برنامه هــا دریافــت هــر گونــه وجــه نقــد از شــرکت کننــدگان ممنــوع می باشــد 
ــه آدرس / ــر ب ــردی اميرکبي ــای تخصصی-کارب ــز آموزش ه ــایت مرک ــد در س ــام بای ــت ن و ثب

ــه  ــغ واریــزی ب ــه مبال ــرد. در مــورد رویدادهــا، کلي https://educenter.aut.ac.ir صــورت پذی
ــی در مــورد دوره هــای آموزشــی، طبــق  ــرد ول عنــوان تنخــواه بــه همــان برنامــه تعلــق می گي

قوانيــن پرداخــت خواهــد شــد.  
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بخش پنجم :

اداره امور خوابگاه ها
اداره ی امــور خوابگاه هــا، بــه عنــوان یكــی از ارکان معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وظيفــه ی 
اســكان و رســيدگی بــه امــور ســكونت دانشــجویان غيــر بومــی را دارد. ایــن اداره بــا توجــه بــه 
ــور دانشــجویان وزارت  قوانيــن، آیين نامه هــا و دســتورالعمل های ابالغــی از ســوی ســازمان ام
علــوم، تحقيقــات و فنــاوری و نيــز آیين نامه هــای داخلــی دانشــگاه نيــز، بــه امــور دانشــجویان 

در جایــگاه مجــری رســيدگی می کنــد.
لیست خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شماره تلفنآدرسنحوه کاربرینام خوابگاه

دخترانشهيد طالب نيا
خيابان وليعصر )عج( - خيابان دمشق - خيابان 

برادران مظفر - کوچه شهيد ذاکری - نبش 
بن بست اول

88913982

  خ انقالب رو به روی پارک دانشجو - خ شهيد دختران شهيد ساده
٦٦٤801٤0سعيد- کوچه مرزبان – پ ٤

  خ انقالب روبه روی پارک دانشجو- خ شهيد دخترانشهيد ناجيان
سعيد- کوچه نائينی- پ3

٦٦٤0٥938
٦٦٤1٥٦97

  خ انقالب روبه روی پارک دانشجو - خ شهيد دخترانشهيد  برنجيان
سعيد- کوچه مرزبان – پ 3 

٦٦٤93783
٦٦٤99323

  خ انقالب روبه روی پارک دانشجو - خ شهيد دخترانشهيد فرزانه
سعيد- کوچه مرزبان – پ 13

٦٦9٥9٥91
٦٦9٦1008

  خ سميه- خ شهيد پور موسی – روبه روی اداره دخترانشهيد عصاری
کار شمال شرق تهران – پ 31

888898٦27
889٤0٤3٤
88897٥٦0

  خ حافظ- خ رشت – جنب دبستان شهيد دخترانشهيد مرادی
مطهری – پ٦1

٦٦٤07٤٥٤
٦٦٤938٤2
٦٦٤٦3٥91

-خ رشت - نبش کوچه جمشيد جمدخترانبنياد قلم چی

مهندس حسن 
خ حافظ- خ رشت- جنب خوابگاه شهيد مرادی- دخترانرفتاری

-پالک ٦3

خيابان سميه - خيابان شهيد پورموسی - جنب دخترانشهيد همایونپور
8880929٥جهاد دانشگاهی صنعتی اميرکبير

اداره امور خوابگاه ها
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شماره تلفنآدرسنحوه کاربرینام خوابگاه

  خ طالقانی- نرسيده به خ حافظ - پ 39٦پسرانشهيد  بسطامی
٦٦9٥13٤٥
٦٦٤0٤٦٦0
٦٦٤0٦239

889٦٤71٥  بلوار کشاورز- خ ورنوس- پ8 پسرانشهيد سحرخيز
8897٦٥٤0

  خ شهيد باهنر – روبه روی پمپ بنزین – خيابان  پسرانشهيد کشاورز
منایی - پالک10 

22288311
2229300٦ 
22290٥33 

  خ کریمخان- نرسيده به ميدان وليعصر –  پسرانشهيد گلشن
 خ به آفرین – پ39

88897083
88903٥٦9

  خ کریمخان- نرسيده به ميدان وليعصر – خ به  پسرانشهيد نجات الهی
آفرین – پ21

88891131
88891132
88891133

  خ وليعصر – خ دمشق – کوچه شهيد ذاکری –  پسرانشهيد یاوری
پ ٤

889038٥7
8880٦27٦ 
88913981 

  خ وليعصر – نرسيده به ميدان وليعصر- خ دمشق  پسرانشهيد شرفی
– پ19

88٦0٥٤٦8
8890٦10٥
8890٦1٥8

  خ حافظ نرسيده به چهارراه کالج – بن بست  پسرانشهدا
حيات- پالک 13

  88809٥83
 88921319
88921318

خ فردوسی- نرسيده به ميدان فردوسی- خيابان  پسرانشهيد طرحچی
٦٦703٥09شهيد تقوی)کوشك(-پالک 87
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شماره تلفنآدرسنحوه کاربرینام خوابگاه

خ وليعصر- پایين تر از منيریه - خيابان بشيریه  متاهلییاعلی مدد
--کوچه کوکبيه - پالک3

شهيد 
  خ حافظ- خ سميه- خ شهيد پور موسی- بن بست  متاهلیانصارالحسينی

-آرژانتين- پ 1

خ انقالب- روبه روی پارک دانشجو- کوچه باالور-  متاهلیشهيد باالور
-بن بسته فرشته 

  خ انقالب روبه روی پارک دانشجو- خ شهيد  متاهلیشهيد شكاری
-سعيد- کوچه نائينی

  خ 17 شهریور- صفای شرقی – نبش کوچه  متاهلیشهيد عاشوری
-شهيد اسماعيلی- پ1

اولویت اسکان در خوابگاه های مجردی 

اولویت های ارائه اسكان به دانشجویان دارای سنوات مجاز:

ــجوی  ــه دانش ــتانی ک ــيه شهرس ــاز و غيربورس ــنوات مج ــه دارای س ــجویان روزان 1. دانش
ــتند. ــگاه هس ــزی دانش ــس مرک پردی

ــيه  ــاز و غيربورس ــنوات مج ــر دارای س ــاهد و ایثارگ ــای ش ــبانه خانواده ه ــجویان ش 2. دانش
شهرســتانی کــه دانشــجوی پردیــس مرکــزی دانشــگاه هســتند.

ــرز و شهرســتان های  ــه دارای ســنوات مجــاز و غيربورســيه اســتان الب 3. دانشــجویان روزان
اســتان تهــران کــه دانشــجوی پردیــس مرکــزی دانشــگاه هســتند.

ــجوی  ــه دانش ــتانی ک ــيه شهرس ــاز و غيربورس ــنوات مج ــه دارای س ــجویان روزان ٤. دانش
پردیس هــای اقمــاری دانشــگاه بــوده و طبــق تأیيــد پردیــس مذکــور، بــرای طــی بخشــی از 

ــه حضــور در تهــران هســتند. ــزم ب دوره تحصيلــی خــود مل

ــجوی  ــه دانش ــتانی ک ــيه شهرس ــاز و غيربورس ــنوات مج ــبانه دارای س ــجویان ش ٥. دانش
ــتند. ــگاه هس ــزی دانش ــس مرک پردی

ــه  ــل دارای ســنوات مجــاز و غيربورســيه شهرســتانی ک ــن المل ــس بي ٦. دانشــجویان پردی
ــزی دانشــگاه هســتند. ــس مرک دانشــجوی پردی

ــرز و شهرســتان های  7. دانشــجویان شــبانه دارای ســنوات مجــاز و غيربورســيه اســتان الب
اســتان تهــران کــه دانشــجوی پردیــس مرکــزی دانشــگاه هســتند.

ــجوی  ــه دانش ــتانی ک ــيه شهرس ــاز و غيربورس ــنوات مج ــبانه دارای س ــجویان ش 8. دانش
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پردیس هــای اقمــاری دانشــگاه بــوده و طبــق تأیيــد پردیــس مذکــور، بــرای طــی بخشــی از 
ــه حضــور در تهــران هســتند. ــزم ب دوره تحصيلــی خــود مل

بــرای دانشــجویان اتمــام ســنوات، بســته بــه تعــداد ایشــان، وضعيــت ســكونت خوابگاه هــا و 
وجــود اضافــه ظرفيــت، اولویــت ایشــان پــس از اســكان بــه گــروه هــم تــراز دارای ســنوات در 
نظــر گرفتــه شــده یــا نهایتــاً اولویــت ایشــان یــك رده کاهــش می یابــد. بــرای مثــال اولویــت 
ــيه  ــنوات و غيربورس ــام س ــر اتم ــاهد و ایثارگ ــای ش ــبانه خانواده ه ــجویان ش ــكان دانش اس
شهرســتانی کــه دانشــجوی پردیــس مرکــزی دانشــگاه باشــد هــم تــراز بــا اولویــت دوم اســكان 
می باشــد بــا ایــن توضيــح کــه ســنوات وی تمــام شــده اســت. لــذا بســته بــه تعــداد و وضعيــت 
خوابگاه هــا، بــه ایــن فــرد یــا پــس از اســكان بــه دانشــجویان اولویــت دوم یــا نهایتــاً پــس از 

اســكان بــه دانشــجویان اولویــت ســوم، اســكان تعلــق خواهــد گرفــت.

• ســنوات مجــاز خوابگاهــی بــرای دانشــجویان کارشناســی و دکتــری 8 نيم ســال و کارشناســی 
ارشــد ٤ نيم ســال از بــدو ورود بــه دانشــگاه می باشــد.

• در صــورت وجــود ظرفيــت مــازاد خوابگاهــی، نيم ســال نهــم بــرای دانشــجویان کارشناســی 
ــه  ــادی ارائ ــه ع ــا هزین ــد ب ــرای دانشــجویان کارشناســی ارش ــال پنجــم ب ــری و نيم س و دکت

خوابــگاه صــورت خواهــد پذیرفــت وليكــن تعهــد ســنوات در ایــن خصــوص وجــود نــدارد.

• در صورتــی کــه دانشــجویی اقــدام بــه حــذف یــا مرخصــی تــرم خــود نمایــد، مشــروط بــه 
آنكــه در نيم ســال مذکــور از خوابــگاه اســتفاده نكــرده و حكــم کميتــه منتخــب یــا کميســيون 
مــوارد خــاص بــر »بــدون احتســاب در ســنوات« بــودن آن نيم ســال داللــت و تصریــح داشــته 
باشــد، ســنوات دانشــجو بــه همــان ميــزان افزایــش خواهــد یافــت. در مــواردی کــه دانشــجو در 
ــه حــذف نيم ســال نمــوده باشــد،  ــرده و ســپس اقــدام ب ــگاه بهــره ب نيم ســال مذکــور از خواب
ــورای  ــد ش ــه تأیي ــوع ب ــه موض ــد ک ــش می یاب ــی وی افزای ــنوات رفاه ــی س ــاً در صورت صرف

اســكان برســد.

ــه جهــت حــل مشــكل اســكان دانشــجویان  ــگاه دانشــجویی ک ــه فلســفه خواب ــا توجــه ب • ب
نيازمنــد ایجــاد گردیــده اســت، اخــذ خوابــگاه و عــدم حضــور در دوره ســكونت تخلف محســوب 
ــود. تعييــن جریمــه حســب  شــده و ایــن دانشــجویان مشــمول پرداخــت جریمــه خواهنــد ب

مــورد بــر عهــده شــورای اســكان خواهــد بــود. 

• طبــق قوانيــن وزارت علــوم، ارائــه خوابــگاه دولتــی )ظرفيــت یــا اضافــه ظرفيــت( بــه غيــر 
دانشــجویان دانشــگاه ممنــوع می باشــد. در مــوارد خــاص نيــز اســكان ایشــان حســب شــرایط 
بــا تأیيــد شــورای اســكان، اخــذ هزینــه آزاد مطابــق بــا مصوبــه هيئــت محترم رئيســه دانشــگاه 
ــر  ــكان پذی ــگاه ام ــرارداد دانش ــرف ق ــردان ط ــا خودگ ــتيجاری ی ــای اس ــاً در خوابگاه ه و غالب

خواهــد بــود.
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جدول هزینه اسکان خوابگاه های مجردی

ــه ی مصــوب   ــه هزینــه ی پای ــه ضریــب ذکــر شــده نســبت ب ــا توجــه ب هزینــه ی اســكان ب
ــد. ــد ش ــاوری مشــخص خواه ــات و فن ــوم، تحقيق ــاه دانشــجویان وزارت عل ــدوق رف صن

ضریبعنواننوع سكونت

نيم سال های مجاز از منظر سكونت مجاز)روزانه(
1سنوات آموزشی

سكونت غيرمجاز و 
اضافی)روزانه(

2نيم سال اول اضافی

2/٥نيم سال دوم اضافی

3نيم سال سوم اضافی

سكونت مجاز)شبانه، 
مهمان، بورسيه(

نيم سال های مجاز از منظر 
1/٥سنوات آموزشی

سكونت غيرمجاز و 
اضافی)شبانه، مهمان، 

بورسيه، شاغل(

3نيم سال اول اضافی

3/7٥نيم سال دوم اضافی

٤/٥نيم سال سوم اضافی

ترم های مجاز )پردیس، 
بين الملل، پردیس 

اقماری، آموزش های آزاد 
و هزینه شخصی(

نيم سال های مجاز از منظر 
7سنوات آموزشی

ترم های غير مجاز و 
اضافی)پردیس بين 

الملل، پردیس اقماری، 
آموزش های آزاد و هزینه 

شخصی(

نيم سال اول اضافی
7/٥

نيم سال دوم اضافی
7/٥

8نيم سال سوم اضافی

8فارغ التحصيل

10سایر موارد
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نحوه اسکان در خوابگاه های مجردی

ــرایط  ــر ش ــا از نظ ــت، اتاق ه ــابه نيس ــم مش ــا ه ــگاه ب ــای خواب ــت اتاق ه ــه کيفي ــا ک از آنج
ــز  ــگاه ني ــی دانش ــای خوابگاه ــی ظرفيت ه ــد. از طرف ــم متفاوتن ــا ه ــی، ب ــرای زندگ الزم ب
محــدود بــوده و امــكان اســكان افــراد بصــورت عادالنــه وجــود نــدارد، ليكــن مبنــای کار اداره ی 
ــد اســكان  ــگاه براســاس مســاوات اســت. از آنجــا کــه فراین امــور خوابگاه هــا، تخصيــص خواب
ــوده و  ــا ب ــئولين خوابگاه ه ــش مس ــورد چال ــوع م ــواره موض ــا هم ــجویان در خوابگاه ه دانش
هســت، بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه در امــر اســكان و اســكان هــر چــه بهتــر دانشــجویان، 
ــازی داده می شــود.  ــر دانشــجو امتي ــه ه ــه شــده، ب ــه در نظــر گرفت ــی ک براســاس مالک های

ــود. بنابرایــن مــالک اســكان دانشــجویان همــان امتيــاز کســب شــده خواهــد ب
مالک های امتيازدهی شامل موارد زیر است:

• امتياز مربوط به سابقه ی اسكان ترم های گذشته
• امتيــاز مربــوط بــه کيفيــت اتاق هــا )کــه توســط مســئول خوابــگاه یــا مســئول ســاختمان 

ــود( ــن می ش تعيي
•  امتياز بهداشت مربوط به اتاق ها

• امتياز مربوط به اضافه ظرفيت
• امتياز مربوط به رعایت قوانين و مقررات

که به شرح زیر می باشند:
امتیازدهی مربوط به سابقه ی اسکان افراد:

امتيــاز مربــوط بــه ســابقه ی اســكان افــراد در هــر تــرم بصــورت زیــر اســت: تــا اتاق هــای بــا 
ــاز داده  ــزان امتي ــه همــان مي ــه دانشــجو ب ــاق، ب ــه ظرفيــت هــر ات ــر، بســته ب ظرفيــت 8 نف
ــك  ــرد در ی ــاز اســكان آن ف ــره ســاکن باشــد، امتي ــاق ٥ نف ــرد در ات ــر ف ــی اگ می شــود. یعن

ــی، معــادل 10 امتيــاز خواهــد شــد. ــرم متوال ــرای دو ت ــوده کــه ب ــرم ٥ ب ت
تبصره:

الف- اسكان در خوابگاه ها بصورت ساالنه و به مدت دو ترم تحصيلی خواهد بود.
ب- این امتياز به تمامی افراد اتاق داده می   شود.

ج- برای خوابگاه های ورودی جدید، این امتياز صفر در نظر گرفته می شود.
ــئول  ــر مس ــه نظ ــته ب ــده بس ــاز داده ش ــر، امتي ــش از 8 نف ــت بي ــا ظرفي ــای ب د- در اتاق ه

ــود. ــد ب ــگاه خواه خواب
امتیازدهی مربوط به کیفیت اتاق ها :

امتياز مربوط به کيفيت اتاق ها شامل موارد زیر است:
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ــه  ــه 0.٥ در نظــر گرفت ــن طبق ــاز باالتری ــن صــورت کــه امتي ــه ای • طبقــه ی ســاختمان: ب
ــه می شــود. ــه اضاف ــاز ســاکنين طبق ــه امتي ــاز ب ــه، 0.٥ امتي ــر طبق ــا کاهــش ه شــده و ب

بــرای مثــال در خوابگاهــی بــا ٦ طبقــه، امتيــاز ســاکنان طبقــه ی ششــم 0.٥، ســاکنان طبقه ی 
پنجــم 1، ســاکنان طبقــه ی چهــارم 1.٥، ســاکنان طبقــه ی ســوم 2، ســاکنان طبقــه ی دوم ٥.2 

و ســاکنان طبقــه ی اول 3 خواهــد بــود.
تبصــره: در برخــی از خوابگاه هــا در فضاهایــی )ماننــد نيم طبقه هــا( اتاق هــای جدیــدی 
ــگاه  ــرم خواب ــه نظــر مســئول محت ــا بســته ب ــن اتاق ه ــی ای ــاز کيف ایجــاد شــده اســت، امتي

ــد شــد. ــص داده خواه ــن و تخصي تعيي
• شرایط مربوط به نورگيری اتاق ها و سرانه ی متراژ اتاق ها برای هر فرد

تبصره:

ــد  ــورت خواه ــاختمان ص ــئول س ــا مس ــگاه ی ــئول خواب ــط مس ــی توس ــن امتيازده ــف- ای ال
ــت. پذیرف

ب- به ساکنان اتاق های با سرانه ی باالتر، امتياز کمتری اختصاص داده می شود.
ج- تفاوت در امتياز اتاق ها، باید مقدار معقولی داشته باشد.

د- این امتياز به تمامی افراد اتاق داده می شود.
امتیاز ارزیابی و بهداشت مربوط به اتاق ها:

در هــر تــرم، مســئول بهداشــت خوابــگاه و یــا فــردی کــه از طــرف مســئول خوابــگاه تعييــن 
ــه ارزیابــی اتاق هــا خواهــد کــرد. شــده و مــورد وثــوق اســت، اقــدام ب

در این ارزیابی موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
ــز و  ــرش، ســرویس خــواب، مي ــر یخچــال، ف ــی نظي ــه داری اموال ــظ و نگ ــام در حف • اهتم
ــرار گرفتــه اســت. ــگاه در اختيــار ایشــان ق ــرده و... کــه از طــرف دانشــگاه و خواب ــی، پ صندل

• فضای عمومی اتاق
• نظم و ترتيب در چينش وسایل، تميزی اتاق و...

تبصره: 
الــف- بــرای هــر مــورد بایــد ســقف امتيــازی در نظــر گرفتــه شــود، امتيازهــای داده شــده بــه 

هــر مــورد بایــد بــا هــم جمــع و نهایتــاً ميانگين گيــری شــود.
ب- این امتياز به تمامی افراد اتاق داده می شود.

امتیاز مربوط به اضافه ظرفیت:

بــرای ســاکنين اتاقــی کــه بــا رضایــت کامــل خــود اقــدام بــه پذیــرش اضافــه ظرفيــت )مــازاد 
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ظرفيــت اســمی اتــاق( نموده انــد، امتيــاز مربــوط بــه اضافــه ظرفيــت در نظــر گرفتــه می شــود.
تبصره:

الف- فرم پذیرش اضافه ظرفيت باید به امضای تمامی اعضای اتاق رسيده باشد.

ب- حداکثر امتياز مربوط به اضافه ظرفيت، برابر 1 خواهد بود.

ج- به تمام اعضای اتاق دارای اضافه ظرفيت، این امتياز تعلق خواهد گرفت.
امتیاز مربوط به رعایت قوانین و مقررات:

ایــن مــورد در اختيــار مســئول خوابــگاه بــوده و براســاس شــناخت ایشــان از ســاکنان خوابــگاه 
داده می شــود. مبنــا بــر آن اســت کــه تمامــی دانشــجویان ایــن امتيــاز را دریافــت کننــد، امــا 
در مــواردی کــه دانشــجو قانونــی را نقــض کــرده و یــا بــه تذکــرات مســئول خوابــگاه پيرامــون 

مســأله ای توجــه نمی کنــد، می تــوان ایــن امتيــاز را بــرای فــرد لحــاظ نكــرد.
تبصره: حداکثر امتياز مربوط به رعایت قوانين و مقررات، برابر 1 خواهد بود.

ــاز اختصــاص داده  ــه هــر دانشــجو یــك امتي ــوق، ب ــوارد ف ــه م ــوط ب ــازات مرب ــا جمــع امتي ب
خواهــد شــد.

ــا  ــد، از دانشــجویان درخواســت می شــود ت معمــوالً 3-2 هفتــه پيــش از شــروع اســكان جدی
ليســت پيشــنهادی خــود را بــرای اســكان تــرم آینــده اعــالم کننــد. ایــن ليســت بایــد در قالــب 
ــل اکســل شــامل  ــرد، ارســال شــود. فای ــرار می گي ــار دانشــجو ق ــه در اختي ــل اکســلی ک فای
قســمتی بــرای وارد کــردن نــام و نــام خانوادگــی و شــماره ی دانشــجویی افــراد اتــاق، قســمتی 
مربــوط بــه داشــتن اضافــه ظرفيــت )کــه مربــوط بــه اتاقــی اســت کــه دارای اضافــه ظرفيــت 
بــوده( و قســمتی مربــوط بــه اولویــت اتاق هــای انتخابــی اســت. هــر ليســت مجــاز اســت تنهــا 
3 اتــاق را بــه عنــوان اولویت هــای اول تــا ســوم خــود انتخــاب کنــد. سرليســت موظــف اســت 
فــرم پيشــنهادی اســكان را دریافــت، و پــس از پــر کــردن در قالــب ذکــر شــده، آن را بــرای 
مســئول اســكان، کــه مســئول خوابــگاه یــا معــاون ایشــان اســت، بفرســتد. بدنبــال دریافــت 
ليســت پيشــنهادی، مســئول یــا معــاون خوابــگاه ایميلــی مبنــی بــر تأیيــد دریافــت ليســت، 
بــه فرســتنده ارســال خواهــد کــرد. بســته بــه خوابــگاه مــورد بحــث، ليســت ها بایــد براســاس 
ظرفيــت اســمی اتاق هــا تنظيــم و ارســال شــوند. مســئول اســكان موظــف اســت ليســت های 

ارســالی دانشــجویان را براســاس ظرفيــت آنهــا مرتــب کنــد.
ــه هــر ليســت یــك  ــه افــراد موجــود در ليســت، ب ــوط ب ــا ميانگين گيــری از امتيازهــای مرب ب
ــه  ــدار ب ــترین مق ــا از بيش ــن معدل ه ــازی ای ــا مرتب س ــود. ب ــاص داده می ش ــدل اختص مع

ــود: ــاز می ش ــر آغ ــورت زی ــی بص ــد اتاق ده ــدار، فراین ــن مق کمتری
بــه ليســت اول کــه باالتریــن معــدل را اخــذ کــرده، اتــاق مــورد دلخــواه ایشــان داده خواهــد 
شــد. اتاق هایــی کــه اســكان داده شــدند، از چرخــه ی اســكان خــارج می شــوند. بــرای ليســت 
ــد،  ــده باش ــر ش ــت اول پ ــط ليس ــا توس ــنهادی آنه ــای پيش ــت اول در اتاق ه ــر اولوی دوم، اگ
ــه هميــن ترتيــب،  ــه ایشــان اختصــاص داده می شــود. ب اتــاق انتخاب شــده در اولویــت دوم، ب

ــد شــد. ــز انجــام خواه ــدی ني ــای بع اســكان ليســت های در اولویت ه
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ــده  ــر ش ــر پ ــت های باالت ــط ليس ــت، توس ــك ليس ــنهادی ی ــای پيش ــام اتاق ه ــر تم • اگ
ــای  ــه اتاق ه ــك ب ــی نزدی ــا ویژگی های ــی ب ــان اتاق ــه ایش ــود، ب ــورت وج ــند، در ص باش

پيشنهادیشــان اختصــاص می دهيــم.
• در صورتــی کــه دو یــا چنــد ليســت کــه دارای امتيــاز ميانگيــن یكســانی هســتند، خواهــان 
اتــاق خاصــی باشــند، بایــد بيــن آن ليســت ها قرعه کشــی شــود. البتــه اولویــت بــا حالتــی 
اســت کــه کمتریــن جابجایــی را داشــته باشــيم. یعنــی اگــر ســه ليســت )الــف(، )ب( و )ج( 
بــا امتيازهــای یكســان، خواهــان اتــاق x باشــند، و مثــاًل ليســت )الــف( ســاکن فعلــی اتــاق 

x اســت، اولویــت اســكان در اتــاق x بــا ليســت )الــف( خواهــد بــود.
ــاًل اتاق هــای  ــرای یــك ظرفيــت مشــخص )مث • اگــر تعــداد ليســت های پيشــنهاد شــده ب
ــا  ــی اتاق ه ــدا تمام ــد، ابت ــتر باش ــت بيش ــان ظرفي ــا هم ــای ب ــداد اتاق ه ــره(، از تع 3 نف
ــری  ــت های آخ ــپس ليس ــوند. س ــكان داده می ش ــده اس ــر ش ــازی ذک ــت امتي ــق اولوی طب
کــه بــه ایشــان اتاقــی نرســيده اســت، دوبــاره وارد فراینــد اســكان شــده و در اتاق هایــی بــا 

ــت. ــد یاف ــكان خواهن ــاوت، اس ــای متف ظرفيت ه
ــاق  ــت اســمی آن ات ــق ظرفي ــه مطاب ــوده ک ــا ليســتی ب ــت ب ــا اولوی ــرای همــه ی اتاق ه • ب
اســت. بــرای مثــال اگــر ليســت )الــف( شــامل ٤ نفــر و ليســت )ب( شــامل 3 نفــر باشــد و 
ــا ليســت ٤ نفــره  هــر دو ليســت نيــز متقاضــی اتــاق ٤ نفــره ی خاصــی باشــند، اولویــت ب

خواهــد بــود.
• اگــر دانشــجویانی متقاضــی اتاقــی بــا ظرفيــت باالتــر از تعــداد افــراد درون ليســت باشــند، 
ــارم وارد  ــر چه ــرای نف ــره باشــند، ب ــی ٤ نف ــره متقاضــی اتاق ــاًل ليســتی ســه نف ــی مث یعن
ــكان  ــر ام ــورت اگ ــن ص ــود. در ای ــه می ش ــر گرفت ــر در نظ ــاز صف ــت، امتي ــده در ليس نش
ــاق تخصيــص داده شــده و مســئول  ــه ایشــان وجــود داشــته باشــد، ات ــی ب اختصــاص اتاق
ــه  ــاق دانشــجو اضاف ــه آن ات ــن در ليســت، ب ــداد غایبي ــه تع ــز موظــف اســت ب ــگاه ني خواب

نمایــد.
• بــه منظــور جلوگيــری از بــروز هــر گونــه اختاللــی در فراینــد اســكان، نــام هــر دانشــجو 
تنهــا بایــد در یــك ليســت آورده شــود. در صورتــی کــه نــام دانشــجویی در بيــش از یــك 
ليســت ذکــر شــده باشــد، تمــام ایــن ليســت ها از اولویــت اســكان خــارج شــده، حتــی اگــر 
ــام  ــود ن ــدم وج ــت ها از ع ــه سرليس ــت ک ــروری اس ــس ض ــند. پ ــی باش ــاز باالی دارای امتي

ــد. ــل حاصــل نماین ــان کام مشــترک در ليســت ها اطمين
ــورد نظــر توســط  ــه ليســت م ــده ی آنســت ک ــد، نشــان دهن ــل تأیي ــت ایمي ــدم دریاف • ع
مســئولين ذیربــط دریافــت نشــده و بدیهــی اســت کــه ایــن ليســت هــم در چرخــه ی اســكان 

وارد نخواهــد شــد.
• پيگيــری الزم پيرامــون عــدم دریافــت ایميــل تأیيــد، بــر عهــده ی سرليســت بــوده و بایــد 
مراتــب را بــه مســئول مربوطــه گــزارش دهــد. در صــورت عــدم پيگيــری، عواقــب ناشــی از 

عــدم اســكاِن ليســت، بــر عهــده ی آن شــخص خواهــد بــود.
• تــا پيــش از شــروع فراینــد اســكان، هرگونــه تغييــری در ليســت ها بایــد از طریــق ارســال 
ــرم،  ــح ف ــال تصحي ــه دنب ــه ایميــل مربوطــه، تصحيــح گــردد. ب ــرم پيشــنهادی ب مجــدد ف
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دانشــجو دوبــاره بایــد منتظــر ایميــل تأیيــدی باشــد.
• اولویــت اســكان بــا ليســت هایی اســت کــه نــام تمــام اعضــای آن در پورتــال دانشــجویی 
ثبــت شــده باشــد. پــس ضروریســت کــه تمــام دانشــجویان، پيــش از فرســتادن ليســت های 

پيشــنهادی خــود، از وجــود نــام خــود در پورتــال ســماد، اطمينــان حاصــل کننــد.
• در صورتــی کــه حتــی نــام یكــی از افــراد درون ليســت بــه هــر دليلــی اعــم از عــدم پيــش 
ثبت نــام، عــدم پرداخــت یــا تعييــن تكليــف بدهــی یــا مــوارد دیگــر، در پرتــال دانشــجویی 
ــگاه نبــوده و  )ســماد( ثبــت نشــده باشــد، بــه معنــای آن اســت کــه دانشــجو ســاکن خواب
ــد.  ــذف نمای ــكان ح ــنهادی اس ــب پيش ــام وی را از ترکي ــت ن ــزم اس ــگاه مل ــئول خواب مس
ــكان  ــكل در اس ــاد مش ــب و ایج ــجو از ترکي ــام دانش ــذف ن ــورت ح ــت در ص ــی اس بدیه
ترکيــب مذکــور بــه دليــل ناقــص شــدن ترکيــب و ناهمخوانــی تعــداد ترکيــب بــا ظرفيــت 
اتاق هــا، کليــه مســئوليت موضــوع بــر عهــده ی ترکيــب و دانشــجوی مــورد بحــث خواهــد 

بــود.
ــال  ــه ارس ــق ب ــی و ... موف ــردن هم اتاق ــدا نك ــل پي ــی مث ــر دليل ــه ه ــجویی ب ــر دانش • اگ
ليســت نشــود، مســئول محتــرم خوابــگاه موظــف اســت نــام ایشــان را در یكــی از اتاق هــای 

ــد. ــی وارد نمای دارای ظرفيــت خال
• سرليســت موظــف اســت پيــش از تحویــل گرفتــن اتــاق، فــرم مربــوط بــه امــوال اتــاق را 
امضــاء و آن را بــه مســئول ســاختمان تقدیــم کنــد. ضمنــاً هرگونــه خســارت وارده بــه امــوال 

اتــاق متوجــه ســاکنان آن اتــاق خواهــد بــود.
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــاق اختص ــه ات ــكنه ی آن، ب ــت س ــاس ظرفي ــا براس ــوال اتاق ه • ام
ــد  ــایل را نخواهن ــی وس ــق جابجای ــا، ح ــی اتاق ه ــگام جابجای ــه هن ــجویان ب ــن دانش بنابرای

داشــت.
ــرد  ــورت می پذی ــاالنه ص ــوالً س ــا معم ــرایط خوابگاه ه ــه ش ــته ب ــا بس ــی اتاق ه • جابجای
وليكــن در خوابگاه هــای دانشــجویان جدیدالــورود، در صــورت نيــاز و لــزوم، جابجایــی بيــن 

ــردد. ــزی می گ ــه ری ــز برنام ــی دانشــجویان ني ــرم اول و دوم تحصيل دو ت
ــال دانشــجویی  ــام وی در پورت ــه ن ــا دانشــجویی اســت ک ــگاه ب ــت اســكان در خواب • اولوی

ثبــت شــده باشــد.
• در صورتــی کــه نــام دانشــجو بــه هــر دليلــی اعــم از عــدم پيــش ثبــت نــام، عــدم پرداخــت 
یــا تعييــن تكليــف بدهــی یــا ... در  پرتــال دانشــجویی ثبــت نشــده باشــد بــه معنــای آن 
اســت کــه دانشــجو ســاکن خوابــگاه محســوب نشــده و مســئول خوابــگاه ملــزم اســت نــام 
ــام  وی را از ترکيــب پيشــنهادی اســكان حــذف نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت حــذف ن
دانشــجو از ترکيــب و ایجــاد  مشــكل در اســكان ترکيــب مذکــور بــه دليــل ناقــص شــدن 
ــر  ــه مســئوليت موضــوع ب ــا، کلي ــت اتاق ه ــا ظرفي ــب ب ــداد ترکي ــی تع ــب و ناهمخوان ترکي

عهــده ترکيــب و دانشــجوی مــورد بحــث خواهــد بــود.
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نحوه اسکان در خوابگاه های متأهلی
1. خوابــگاه متأهلــی صرفــاً بــه دانشــجویان نيازمنــد روزانــه، دارای ســنوات مجــاز تحصيلــی، 

ــد. ــر اســاس جــدول امتيازبنــدی ذیــل اختصــاص می یاب غيــر بورســيه، غيرشــاغل و ب

حداکثر امتياز امتياز موضوع عنوان

٥ دانشجوی مقطع کارشناسی

10دوره تحصيلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

1٥ دانشجوی مقطع دکتری

1 دانشــجوی کارشناســی بــه ازای هــر 2٥ 
ــده ــاس ش ــد پ واح

1.٥پيشرفت تحصيلی دانشــجوی کارشناســی ارشــد بــه ازای هــر 8 
واحــد پــاس شــده

2 ــد  ــر ٦ واح ــه ازای ه ــری ب ــجوی دکت دانش
ــده ــاس ش پ

12 ٤ به ازای هر فرزند افراد تحت تكفل

٥ 0.٥ ــش از 200  ــر بي ــر 100 کيلومت ــه ازای ه ب
ــر  کيلومت

فاصله محل 
سكونت تا تهران

3 ــا  ــتی ی ــش بهزیس ــت پوش ــجوی تح دانش
ــداد ــه ام کميت

دارای شرایط ویژه

٥ دانشجوی معلول جسمی حرکتی

٥ دانشجوی ممتاز تحصيلی

٥ ــی در  ــن الملل ــا بي ــوری ی ــام کش ــز مق حائ
مســابقات علمــی، فرهنگــی، هنری، ورزشــی

10 دارای شــرایط خــاص بــا تأیيــد شــورای 
ــكان اس
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حداکثر امتياز امتياز موضوع عنوان

0.٥ ــور در  ــاه حض ــر م ــده )ه ــجوی رزمن دانش
ــه( جبه

ایثارگری

0.٥ دانشجوی جانباز )به ازای هر درصد(

0.٥ دانشجوی آزاده )به ازای هر ماه اسارت(

٥ دانشــجوی فرزنــد شــاهد و جانبــازان بــاالی 
٥0 درصــد

1.٥ ــد  ــهدا و فرزن ــواده ش ــزء خان ــجوی ج دانش
ــد ــا ٥0 درص ــازان 30 ت جانب

2 دانشجوی فرزند آزاده

٥ ــر در  ــی اميرکبي ــگاه صنعت ــر در دانش همس
ــل اســت. ــال تحصي ح شرایط تحصيلی 

همسر
3 یــا  آموزشــی  مراکــز  ســایر  در  همســر 

اســت. تحصيــل  حــال  در  حــوزوی 

٤ 2 بــه ازای هــر مقطــع که دانشــجو در دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر تحصيــل کرده باشــد.

محل تحصيل در 
مقاطع قبل

٥ 0.2 بــه ازاء هــر مــاه بعــد از یــك ســال از تاریــخ 
عقد تاریخ ازدواج

2. ثبــت نــام از دانشــجویان متأهــل بــه منظــور امتيازبنــدی دو بــار در ســال - اردیبهشــت مــاه 
و آذرمــاه- انجــام می پذیــرد.

ــدگان  ــاز آورن ــرای امتي ــن شــرایط، اواخــر شــهریورماه )ب ــه واجدی ــگاه ب ــه خواب ــان ارائ 3. زم
ثبــت نــام اردیبهشــت مــاه( و اواســط بهمــن مــاه )بــرای امتيــاز آورنــدگان ثبــت نــام آذرمــاه( 
خواهــد بــود. طبيعتــاً زمــان تخليــه ســاکنين قبلــی نيــز بــه ترتيــب اوایــل شــهریورماه و اواخــر 
دی مــاه خواهــد بــود. فاصلــه بيــن زمــان تخليــه ســاکن قبلــی و مســتقر شــدن ســاکن جدیــد 

بــرای رفــع مشــكالت و بهســازی احتمالــی واحدهــا صــرف خواهــد شــد.
ــر 2  ــری حداکث ــرای دانشــجویان دکت ــی ب ــگاه متأهل ــان مجــاز اســتفاده از خواب ــدت زم ٤. م
ســال و دانشــجویان کارشناســی و کارشناســی ارشــد حداکثــر 1 ســال می باشــد. ایــن مــدت 

ــرای دانشــجو می باشــد. ــه وجــود ســنوات تحصيلــی مجــاز ب زمــان مشــروط ب
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٥. در صورتــی کــه دانشــجو در دوره اســتفاده از خوابــگاه، بــه پایــان ســنوات تحصيلــی خــود 
ــدت  ــارغ از م ــری 9 نيمســال و کارشناســی ارشــد ٥ نيمســال( برســد، ف )کارشناســی و دکت

ــگاه می باشــد. ــه خواب ــه تخلي ــزم ب ــرده اســت مل ــگاه اســتفاده ک ــه از خواب ــی ک زمان
٦. در صورتــی کــه بــه هــر دليلــی زمــان تحویــل آپارتمــان بــه دانشــجو بــا تآخيــر تــا حداکثــر 
٤0 روز روبــرو گــردد، ایــن زمــان بــرای دانشــجو ذخيــره نگردیــده و بــه هــر صــورت، دانشــجو 
ملــزم اســت نســبت بــه تخليــه واحــد در موعــد اعالمــی اداره امــور خوابگاه هــا اقــدام نمایــد. 
ــردد.  ــد می گ ــرم تمدی ــك ت ــجو ی ــه دانش ــد تخلي ــش از ٤0 روز، موع ــر بي ــورت تاخي در ص
ــش  ــن بخ ــد ٥ ای ــاد بن ــت مف ــرایط، رعای ــن ش ــجو از ای ــدی دانش ــره من ــرط به ــاً ش طبيعت

می باشــد. 
ــه  ــردد دانشــجو ب ــه مشــخص گ ــی ک ــی، در صورت ــگاه متأهل ــت خواب ــه ماهي ــه ب ــا توج 7. ب
خوابــگاه نيــاز نــدارد )بــرای مثــال مــدت زیــادی در آپارتمــان حضــور نــدارد، از آپارتمــان بــه 
صــورت مجــردی اســتفاده می نمایــد، آپارتمــان را بــه دیگــران بــرای اســتفاده واگــذار کــرده 
اســت و ...(؛ اســكان وی لغــو گردیــده و بــه دليــل محــروم نمــودن ســایر دانشــجویان نيازمنــد 

از ایــن امــكان، بــا دانشــجوی خاطــی برخــورد انضباطــی خواهــد شــد.
ــری  ــتقل راهب ــای مس ــط آپارتمان ه ــرایط و ضواب ــا ش ــگاه ب ــی دانش ــای متأهل 8. خوابگاه ه
ــی در آن  ــی آپارتمان ــن زندگ ــول و قواني ــه اص ــه کلي ــدی ب ــراف و پایبن ــذا اش ــد. ل می گردن

ــت. ــی اس الزام
9. دانشــگاه صرفــاً موظــف بــه ارائــه آپارتمــان بــه دانشــجویان واجــد شــرایط بــوده و تأميــن 
ــردی  ــالم کارب ــا اق ــرده و ی ــت، پ ــاق گاز، موک ــال، اج ــل یخچ ــی از قبي ــالم ضــروری زندگ اق
همچــون ميــز، کمــد، تختخــواب، صندلــی، آینــه صرفــاً در صــورت امــكان و وجــود شــرایط بــه 
دانشــجویان ارائــه خواهــد شــد. بــه عــالوه بــه دليــل آنكــه اکثــر اقــالم ارائــه شــده معمــوالً 
ــر عهــده ســاکنين  ــذا مســئوليت تعميــر و نگهــداری آن ب دســت دوم و کارکــرده می باشــد، ل

محتــرم خواهــد بــود.
ــی، مایــع دستشــویی و ظرفشــویی و ســایر  10. تهيــه اقــالم مصرفــی همچــون المــپ، مهتاب

ــده ســاکنين می باشــد. ــر عه ــالم مشــابه ب اق
ــر عهــده  ــه دانشــجویان ب ــل آن ب ــگام تحوی ــع مشــكالت تأسيســاتی آپارتمــان در هن 11. رف

ــود.  ــد ب ــا خواه ــور خوابگاه ه ــده اداره ام ــر عه ــكالت ب ــخيص مش ــد. تش ــگاه می باش دانش
12. تحویــل گرفتــن آپارتمــان از دانشــجویان محتــرم بــر طبــق قواعــد روابــط موجر و مســتأجر 

صــورت پذیرفتــه و در صــورت وارد آمــدن خســارت، مبلــغ آن از دانشــجو اخــذ خواهد شــد.
ــده  ــر عه ــان ب ــتفاده از آپارتم ــدت اس ــول م ــاتی در ط ــول تأسيس ــكالت معم ــع مش 13. رف
ــرات  ــرای انجــام تعمي ــز ب ــه تجهي ــه هرگون ــاز ب ــود؛ ليكــن در صــورت ني ــد ب دانشــگاه خواه

ــد. ــرم می باش ــاکنين محت ــده س ــر عه ــه آن ب ــان، هزین ــل آپارتم ــا داخ ــط ب مرتب
ــده  ــر عه ــارف ب ــرف متع ــد مص ــا در ح ــرق و گاز آپارتمان ه ــای آب، ب ــت هزینه ه 1٤. پرداخ
ــارف از دانشــجویان ســاکن اخــذ  ــر الگــوی متع ــازاد ب ــه مصــارف م دانشــگاه می باشــد. هزین

خواهــد شــد.
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ــتورالعمل های  ــط و دس ــق ضواب ــا مطاب ــوردی آپارتمان ه ــی دوره ای و م ــام سمپاش 1٥. انج
ــد. ــگاه می باش ــده دانش ــر عه ــا ب ــور خوابگاه ه اداره ام

1٦. دانشــجویان محتــرم در ابتــدای تحویــل گرفتــن آپارتمــان موظــف می باشــند نســبت بــه 
تعویــض قفــل و توپــی درب ورودی آپارتمــان خــود اقــدام و یــك نســخه از کليــد آن را جهــت 

مواقــع ضــروری و بحرانــی بــه انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا تحویــل دهنــد.
ــده دانشــجویان ســاکن  ــر عه ــگاه ب ــد درب ورودی ســاختمان خواب ــی از کلي ــه کپ 17.  هزین

می باشــد.
18. قــرار دادن هرگونــه وســيله در داخــل فضاهــای عمومــی خوابــگاه از جملــه راه پلــه، پشــت 
ــول  ــاس اص ــر اس ــد ب ــرم بای ــجویان محت ــوده و دانش ــوع ب ــه و ... ممن ــن و زیرپل ــام، زیرزمي ب
ــه نگهــداری وســایل در داخــل آپارتمــان خــود  بدیهــی زندگــی آپارتمــان نشــينی، نســبت ب

اهتمــام ورزنــد.
ــجویان در دوره  ــكان دانش ــی، اس ــای متأهل ــكان خوابگاه ه ــودن اس ــتمر ب ــل مس ــه دلي 19. ب
اســتفاده بــه صــورت پيــش فــرض ثبــت گردیــده و هزینــه آن نيــز اخــذ خواهــد شــد؛ لــذا بــه 
ــدم  ــد درخواســت ع ــگاه می باش ــاکن خواب ــه س ــی ک ــد در حال ــال دانشــجو نمی توان ــور مث ط

اخــذ اســكان تــرم تابســتان را بنمایــد.
ــا  ــوارد ضــروری، ب ــاً در م ــگاه صرف ــی آپارتمــان در طــول مــدت اســتفاده از خواب 20. جابجای
درخواســت کتبــی قبلــی بــه اداره امــور خوابگاه هــا و وجــود امــكان و شــرایط مقــدور بــوده و 

ــن صــورت مجــاز نمی باشــد. ــر ای در غي

هزینه اسکان خوابگاه های متأهلی

خوابگاه هــای متأهلــی در دو دســته کلــی »بــا امكانــات مســتقل« و » بــا امكانــات مشــترک« 
ــاه  ــدوق رف ــط صن ــاالنه توس ــورت س ــه ص ــای آن ب ــاره به ــرخ اج ــده و ن ــدی ش ــيم بن تقس
ــای  ــه خوابگاه ه ــه کلي ــر اگرچ ــی اميرکبي ــگاه صنعت ــردد. در دانش ــالم می گ ــجویان اع دانش
ــن  ــيار پایي ــراژ بس ــل مت ــه دلي ــن ب ــد وليك ــده ان ــی ش ــتقل طراح ــات مس ــا امكان ــی ب متأهل
ســوئيت های خوابــگاه شــهيد شــكاری نســبت بــه ســایرین، ایــن خوابــگاه اســتثنائاً بــا امكانــات 

ــد. ــایرین می باش ــر از س ــای آن حــدود 30 درصــد کمت ــاره به ــی شــده و اج مشــترک تلق
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آیین نامه تردد خوابگاه های دانشجویی
قواعد تردد دانشجویان خوابگاهی

1. درب خوابگاه هــا در ســاعات مجــاز بــه شــرح زیــر بــاز می باشــد و انتظامــات مســئول بــاز 
و بســته کــردن درب خوابــگاه در ســاعات مقــرر خواهــد بــود:

خوابگاه های پسران از ساعت ٦ تا 2٤

خوابگاه های دختران از ساعت ٦ تا 22

ــوده و  ــش نم ــگاه پخ ــت اذان را در خواب ــف اس ــات موظ ــح، انتظام ــگام اذان صب 2. در هن
مســئول بــاز کــردن درب خوابــگاه بــرای روحانــی خواهــد بــود و بایــد هنــگام خــروج روحانی 

ــگاه بســته شــود. در صورتــی کــه قبــل از ســاعت ٦ باشــد، درب خواب

تبصــره: قانــون فــوق بــرای تمــام خوابگاه هــا اعــم از انتظامــات تــك نفــره و دو نفــره الزم 
االجراســت.

3. ورود و خــروج دانشــجویان خوابــگاه در ســاعات مجــاز بــا ارائــه ی کارت شناســایی و تایيــد 
ــات خواهــد بود. انتظام

ــگاه  ــه خواب ــونده ب ــرد وارد ش ــا ف ــایی را ب ــس کارت شناس ــت عك ــزم اس ــات مل ٤. انتظام
ــد. ــق ده تطبي

ــای  ــردد در خوابگاه ه ــاز ت ــاعت مج ــان س ــد از پای ــاعت بع ــك س ــدت ی ــه م ــر ب ٥. حداکث
دختــران بــه عنــوان بــازه تأخيــر در نظــر گرفتــه شــده و اســامی دانشــجویانی کــه در ایــن 
محــدوده قصــد ورود بــه خوابــگاه داشــته باشــند توســط انتظامــات ثبــت شــده و در اختيــار 

ــرد. ــرار می گي ــواده ق ــه خان ــگاه جهــت اطــالع موضــوع ب مســئول ســاختمان خواب

٦. کارت شناســایی معتبــر دانشــجویان دختــری کــه تأخيــر ایشــان بيــش از یــك ســاعت 
ــال  ــا ارس ــور خوابگاه ه ــات اداره ام ــه انتظام ــذ و ب ــات اخ ــط انتظام ــتی توس ــد بایس باش
گــردد. نحــوه رســيدگی بــه موضــوع طبــق مفــاد آیيــن نامــه حضــور و غيــاب خوابگاه هــای 

خواهــران انجــام خواهــد شــد.

7. تأخيرهــا و غيبت هــای شــبانه خوابگاه هــای دختــران طبــق آیيــن نامــه حضــور و غيــاب 
شــبانه خوابگاه هــای دختــران رســيدگی خواهــد شــد.

8. دانشــجویان دختــری کــه همــراه یكــی از بســتگان درجــه اول شــامل پــدر، مــادر، بــرادر، 
خواهــر و همســر می باشــند حداکثــر تــا ســاعت 2٤ مجــاز بــه ورود بــه خوابــگاه هســتند. 

تبصــره: : دانشــجویان دختــر متأهــل بایــد در ابتــدا مــدارک تأهــل خود را شــامل اصــل و کپی 
تمــام صفحــات شناســنامه و عقدنامــه خــود را بــه انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا تحویــل و 
مجــوز مربوطــه را اخــذ نماینــد. ضمنــا حضــور همســر دانشــجو جهــت ارائــه اطالعــات تمــاس 

ضــروری اســت.
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قواعد ورود دانشجو به خوابگاه در ساعات غیرمجاز

ــران و در  ــای دخت ــد در خوابگاه ه ــح روز بع ــا ٦ صب ــاعات 22 ت ــگاه در س ــه خواب ورود ب
ســاعات 2٤ تــا ٦ صبــح روز بعــد بــرای خوابگاه هــای پســران غيرمجــاز اســت و بایــد مطابــق 

بندهــای ذیــل در ایــن مــوارد عمــل شــود.

1. دانشــجو بایــد قبــاًل دیــر رســيدن خــود را از طریقــی بــه اطــالع مســئول خوابــگاه برســاند. 
مســئول خوابــگاه موظــف اســت در صــورت قانــع کننــده بــودن دليــل دانشــجو، موضــوع را 
بــه انتظامــات اعــالم نمایــد. انتظامــات نيــز موظــف اســت بــا اخــذ امضــاء مســئول خوابــگاه 

بــرای ثبــت در بایگانــی، اجــازه ورود دانشــجو را بدهــد.

ــرگ بليــت خــود  ــه ب ــا نشــان دادن ت ــد ب 2. دانشــجو در صــورت بازگشــت از ســفر می توان
بــه انتظامــات و بــدون نيــاز بــه هماهنگــی مســئول خوابــگاه وارد شــود.

3. در صورتــی کــه دانشــجو نتوانــد مســئول خوابــگاه را از دیــر رســيدن خــود مطلــع کنــد، 
ــاز کــرده، کارت دانشــجویی وی را اخــذ  ــرای دانشــجو ب ــگاه را ب ــد درب خواب انتطامــات بای
کــرده، گزارشــی تنظيــم و کارت را بــه گــزارش پيوســت کــرده و در اوليــن وقــت اداری، آن 
را تحویــل اداره امــور خوابگاه هــا دهــد. دانشــجو نيــز موظــف اســت بــرای ادای توضيحــات در 
مــورد تاخيــر خــود، بــه انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا مراجعــه کــرده و در صــورت تایيــد 
ــل  ــر دانشــجو دارای دالی ــه تأخي ــی ک ــرد. در صورت ــل بگي مســئول مربوطــه کارت را تحوی
موجــه تشــخيص داده نشــود، تعهدنامــه ای بــه منظــور جلوگيــری از وقــوع مجــدد موضــوع 
ــه  از دانشــجو اخــذ خواهــد شــد. در صــورت تكــرار مجــدد نيــز موضــوع جهــت بررســی ب

کميتــه انضباطــی دانشــجویان ارجــاع خواهــد شــد.

تمام موارد فوق برای حالتی که مهمان دانشجو تأخير می نماید نيز صادق است.

قواعد خروج دانشجو از خوابگاه در ساعات غیرمجاز

ــرای  ــا ٦ صبــح روز بعــد در خوابگاه هــای دختــران و ب ــگاه در ســاعات 22 ت خــروج از خواب
ســاعات 2٤ تــا ٦ صبــح روز بعــد بــرای خوابگاه هــای پســران غيرمجــاز اســت و بایــد مطابــق 

بندهــای ذیــل در ایــن مــوارد عمــل شــود.

ــگاه و تكميــل فــرم تعهــد خــروج از  ــا موافقــت مســئول خواب 1. خــروج در ایــن ســاعات ب
خوابــگاه امــكان پذیــر اســت.  در مواقــع اضطــراری و در صــورت عــدم دسترســی بــه مســئول 
ــرم  ــل ف ــگاه و تكمي ــی از مســئول خواب ــا اخــذ مجــوز کتب ــد ب ــات، دانشــجو می توان انتظام

تعهــد خــروج، از خوابــگاه خــارج شــود.

ــد و  ــح ده ــگاه توضي ــئول خواب ــه مس ــود را ب ــروج خ ــت خ ــت عل ــف اس ــجو موظ 2. دانش
ــل  ــروج را تحوی ــد خ ــرم تعه ــت ف ــف اس ــگاه، وی موظ ــئول خواب ــت مس ــورت موافق در ص
ــرای  ــگاه را ب ــا دریافــت ایــن تعهــد، موظــف اســت درب خواب انتظامــات دهــد. انتظامــات ب
ــل  ــه را تحوی ــد نام ــا تعه ــراه ب ــزارش مربوطــه هم ــت گ ــد و در اســرع وق ــاز کن دانشــجو ب

ــد. ــات ده ــره ی انتظام دای



125 اداره امور خوابگاه ها

3. در صــورت وجــود شــرایط اضطــراری )بيمــاری، حــوادث و ...( مســئول خوابــگاه یــا یــك 
فــرد مــورد تأیيــد وی بــه عنــوان همــراه دانشــجو می تواننــد از خوابــگاه خــارج شــوند.

تمــام مــوارد فــوق بــرای حالتــی کــه مهمــان دانشــجو تقاضــای خــروج در ســاعات غيرمجــاز 
را داشــته باشــد نيــز صــادق اســت.

آیین نامه حضور و غیاب شبانه خوابگاه های دختران

غيبــت شــبانه بــه معنــای عــدم حضــور دانشــجو در خوابــگاه بعــد از ســاعت مقرر)بــر اســاس 
ــا( می باشــد. ــور خوابگاه ه ــالم اداره ام اع

1. دانشــجو موظــف اســت قبــل از خــارج شــدن از خوابــگاه، علــت عــدم حضــور و مقصــد 
مــورد نظــر را بــه همــراه شــماره تمــاس ثابــت مقصــد بــه صــورت کامــل در فــرم مربوطــه 
درج نمایــد. همچنيــن در حالتــی کــه دانشــجو بــا تأخيــر بــه خوابــگاه مراجعــه نمــوده اســت 

بایــد فــرم مربوطــه را بــا ذکــر کامــل جزیيــات تكميــل نمایــد.

2. عــدم تكميــل فــرم مذکــور و یــا مخــدوش بــودن اطالعــات درج شــده بــه منزلــه غيبــت 
غيرموجــه تلقــی و حســب مــورد، تذکــر، احضــار، اخــذ تعهــد و ســایر اقدامــالت الزم را در 

پــی خواهــد داشــت.

ــئول  ــق مس ــد، از طری ــجو در روز کاری بع ــبانه دانش ــور ش ــدم حض ــر و ع ــوارد تأخي 3. م
ســاختمان هــر خوابــگاه رســيدگی و حســب مــورد بــه والدیــن دانشــجو اطــالع داده خواهــد 

شــد.

علل مجاز عدم حضور شبانه در خوابگاه)غيبت مجاز(:

• مراجعت به منزل)شهرستان(

• حضور در منزل اقوام و دوستان مورد تأیيد ولی دانشجو در تهران

• همراه بودن با همسر

• حضور در اردوهای دارای مجوز از مراجع رسمی دانشگاه

هرگونــه غيبــت غيرمجــاز در خوابــگاه حســب مــورد منتــج بــه احضــار بــه اداره، اخــذ تعهــد 
و ثبــت در پرونــده، لغــو اســكان موقــت، فراخوانــدن والدیــن و معرفــی بــه کميتــه انضباطــی 

دانشــجویان گردیــده و تكــرار آن موجــب ســلب امتيــاز خوابــگاه ایشــان خواهــد شــد. 

قواعد پذیرش مهمان در خوابگاه های مجردی:

1. ميزبــان خــود بایــد ســاکن خوابگاهــی باشــد کــه فــرد مهمــان درخواســت اقامــت در آن 
را دارد.

ــه  ــه کارت شناســایی ب ــزوم ارائ ــگاه و در صــورت ل ــل درب خواب ــان در مقاب 2. حضــور ميزب
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انتظامــات الزامــی اســت.

3. انتظامــات موظــف اســت پــس از احــراز هویــت ميزبــان، اطالعــات مربوطــه را در فرم هــای 
پذیــرش مهمــان ثبــت نماید.

2. پذیرش مهمان بدون حضور ميزبان در مقابل انتظامات ممنوع است.

ــوارد  ــرد. در م ــورت می پذی ــا ص ــردد در خوابگاه ه ــاز ت ــاعات مج ــان در س ــرش مهم 3. پذی
خــاص، ورود یــا خــروج مهمــان در ســاعات غيرمجــاز طبــق رویــه اعالمــی در بخــش »ورود 

و خــروج در ســاعات غيرمجــاز« امــكان پذیــر اســت.

ــت مهمــان  ــد؛ در صــورت اقام ــت نمای ــان خــود اقام ــاق ميزب ــد در ات ــاً بای ٤. مهمــان الزام
ــاق ســایر دانشــجویان، مجــوز  ــا ات ــه فضاهــای عمومــی ی ــگاه از جمل در ســایر اماکــن خواب

ــی وی لغــو خواهــد شــد. مهمان

٥. پذیرش مهمان با سن کمتر از 10 سال در خوابگاه های دانشجویی ممنوع است.

٦. پذیــرش پســران بــاالی ده ســال در خوابگاه هــای دخترانــه یــا دختــران بــاالی ده ســال 
ــد. ــاز نمی باش ــرانه مج ــای پس در خوابگاه ه

7. پذیــرش مهمــان بــا پيــش فــرض رضایــت ســاکنين اتــاق ميزبــان و عــدم وجــود مشــكل 
ــن  ــه ای ــی ک ــر زمان ــذا در ه ــرار می باشــد؛ ل ــان وی برق ــان و مهمان انضباطــی توســط ميزب
ــردد.  ــو می گ ــور لغ ــان مذک ــان ميزب ــكان حضــور مهمان ــردد، ام ــرض مخــدوش گ ــش ف پي
ــرض  ــاق معت ــان در ات ــه حضــور مهم ــان ب ــاق ميزب ــاکنين ات ــی از س ــر یك ــال اگ ــرای مث ب
گــردد، مهمــان بایــد در اوليــن ســاعت روز بعــد خوابــگاه را تــرک کــرده و ميزبــان مذکــور 

مجــاز بــه پذیــرش مهمــان مادامــی کــه اعتــراض وجــود داشــته باشــد نخواهــد بــود.

ــته و در  ــراه داش ــه هم ــس دار ب ــر و عك ــایی معتب ــت کارت شناس ــف اس ــان موظ 8. مهم
هنــگام ورود بــه خوابــگاه آن را در اختيــار انتظامــات قــرار دهــد. ایــن کارت در مــدت حضــور 

وی در خوابــگاه در انتظامــات بــه امانــت باقــی خواهــد مانــد.

9. مهمــان موظــف اســت در هــر بــار خــروج از خوابــگاه نســبت بــه اخــذ کارت خــود و ثبــت 
خــروج در انتظامــات اقــدام و در هــر بــار ورود بــه خوابــگاه مجــدداً بــا طــی رویــه منــدرج در 

منشــور حقــوق دانشــجویی نســبت بــه ثبــت مهمانــی اقــدام نمایــد.

10. مهمــان موظــف بــه رعایــت کامــل مفــاد منشــور حقــوق دانشــجویی و حفــظ شــئونات 
ــان  ــان وی اســت. ميزب ــا ميزب ــوده و مســئوليت کليــه اعمــال و رفتــار مهمــان ب دانشــگاه ب
موظــف اســت مهمــان خــود را نســبت بــه قوانيــن و آیيــن نامه هــای خوابگاه هــای دانشــگاه 

توجيــه نمایــد.
مدت زمان اقامت مهمان:

1. دانشــجویان اميرکبيــری خوابگاهــی در تــرم جــاری و یــا بســتگان درجــه یــك ميزبــان، 
.
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می تواننــد بــه مــدت پنــج شــبانه روز در مــاه بــه صــورت رایــگان در خوابــگاه هــای دانشــگاه 
مهمــان شــوند.

ــدت ســه روز  ــه م ــد ب ــراد می توانن ــی و ســایر اف ــر خوابگاه ــری غي 2. دانشــجویان اميرکبي
در خوابگاه هــای دانشــگاه مهمــان شــوند. ایــن مــدت بــا اجــازه مســئول خوابــگاه بــه مــدت 
دو روز دیگــر قابــل تمدیــد خواهــد بــود. هزینــه ی ایــن دو شــب از قــرار شــبی 130.000 

ریــال خواهــد بــود. 
ــگاه  ــك خواب ــد در ی ــاه می توان ــبانه روز در م ــج  ش ــر پن ــخص حداکث ــان مش ــك مهم 3. ی
ــا  ــور خوابگاه ه ــه اداره ام ــه ب ــه مراجع ــوط ب ــت من ــدت اقام ــد م ــه تمدی ــد ک ــردد نمای ت

ــود. ــد ب خواه

مسئولین خوابگاه ها

سرپرســتی و نظــارت بــر امــور هــر خوابــگاه بــه عهــده مســئول خوابــگاه می باشــد. مســئول  
خوابــگاه از بيــن دانشــجویان فعــال و توانمنــد خوابــگاه انتخــاب و پــس از تأیيــد مدیــر امــور 

ــردد. ــا منصــوب می گ ــور خوابگاه ه ــر اداره ام دانشــجویی، از ســوی مدی

روال انتخاب مسئولین خوابگاه ها به شرح زیر خواهد بود:

مســئول خوابــگاه می بایســت حتمــاً از دانشــجویان دارای ســنوات و فرصــت کافــی انتخــاب 
و دارای صبــر، حســن خلــق و تــوان مدیریــت کافــی باشــد.

بــا توجــه بــه آنكــه مســئول خوابــگاه بایــد بــر کليــه امــور خوابــگاه مســلط و ناظــر باشــد، 
ضــرورت دارد کــه بــه تأیيــد دایــره فرهنگــی، اســكان، تســویه حســاب، انتظامــات، تأسيســات 

ــا برســد.  ــور خوابگاه ه ــات اداره ام و خدم

ــتادی  ــف س ــای مختل ــوی بخش ه ــگاه از س ــئوليت خواب ــدی مس ــای تص ــی گزینه ه معرف
اداره امــور خوابگاه هــا یــا اعــالم مســئول خوابــگاه ســابق یــا اعــالم آمادگــی خــود دانشــجویان 

مجــاز خواهــد بــود.

ــر امــور دانشــجویی  ــه مدی ــت اداره ب ــرش و تأیيــد مدیری ــت گزینه هــای مــورد پذی در نهای
ــت اداره  ــده و از ســوی مدیری ــگاه برگزی ــوان مســئول خواب ــه عن ــی از ایشــان ب ــی و یك معرف

ــردد. ــوب می گ منص

ــا توجــه  ــد ب ــگاه و پيگيــری امــور مربوطــه می توان ــرای اداره بهتــر خواب ــگاه ب مســئول خواب
ــی  ــی داخل ــور اجرای ــرادی را جهــت تصــدی مســئوليت ام ــا اف ــرد ی ــگاه ف ــاز هــر خواب ــه ني ب
خوابــگاه انتخــاب نمایــد. بدیــن منظــور مســئول خوابــگاه موظــف اســت  نســبت بــه فراخــوان 
عمومــی شــامل عناویــن و شــرح مختصــری از مســئوليت هــای مربوطــه را منتشــر نمــوده و 
ــد، گزینــه  ــرای پذیــرش مســئوليت اعــالم آمادگــی نمــوده ان ــرادی کــه ب پــس از بررســی اف
ــرده و در  ــی ک ــه در اداره معرف ــای مربوط ــش ه ــد بخ ــرای تأیي ــود را ب ــنهادی خ ــای پيش ه
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صــورت تأیيــد اداره امــور خوابــگاه هــا نســبت بــه ســپردن مســئوليت بــه ایشــان اقــدام نمایــد.

وظایف و حدود اختیارات مسئولین خوابگاه ها:

1. انتخاب و پيشنهاد کادر خوابگاه به رئيس اداره به منظور تائيد نهایی.
پــس از تایيــد هــر یــك از عوامــل اجرایــی، مســئول خوابــگاه نســبت بــه انتصــاب ایشــان 

ــد. ــدام می نمای اق

2. مســئول خوابــگاه می توانــد بــا هماهنگــی و مجــوز اداره امــور خوابگاه هــا یكــی از 
دانشــجویان ســاکن خوابــگاه را بــه عنــوان معــاون خویــش انتخــاب نمایــد و پــس از انتصــاب 

ــه ایشــان محــول کنــد. وی توســط رئيــس اداره بخشــی از وظایــف خویــش را ب

3. مســئول فرهنگــی خوابــگاه پــس از پيشــنهاد مســئول خوابــگاه و تأیيــد بخــش فرهنگــی 
ــئول  ــط مس ــی توس ــاب کادر فرهنگ ــد. انتخ ــد ش ــوب خواه ــا منص ــور خوابگاه ه اداره ام
ــت. ــا صــورت خواهــد پذیرف ــور خوابگاه ه ــا هماهنگــی بخــش فرهنگــی اداره ام فرهنگــی و ب

٤. رابــط بهداشــت خوابــگاه پــس از پيشــنهاد مســئول خوابــگاه و تأیيــد مرکــز بهداشــت و 
درمــان دانشــگاه منصــوب خواهــد شــد.

٥. سرپرستی و نظارت بر کار تمامی مسئولين داخلی خوابگاه.

٦. نظــارت دقيــق بــر اجــرای کامــل آیيــن نامــه انضباطــی و ســایر آئيــن نامه هــا و قوانيــن 
ــور  ــه اداره ام ــی آنهــا ب ــراد خاطــی و معرف ــا اف و مقــررات خوابگاه هــا و برخــورد مناســب ب

خوابگاه هــا .

7. مســئول خوابــگاه موظــف اســت آئيــن نامــه انضباطــی و ســایر آئيــن نامه هــا و مقــررات 
مربوطــه را بــه نحــو مطلــوب در معــرض دیــد و اطــالع دانشــجویان قــرار دهــد.

8. تالش درجهت ایجاد محيطی سالم، امن، آرام و درخور زندگی در خوابگاه.

تبصــره: مســئول خوابــگاه حــق اخــراج دائمــی دانشــجویان ســاکن خوابــگاه را نــدارد ولــی در 
صــورت وقــوع مــوارد ذیــل حســب تشــخبص خــود می توانــد اســكان ایشــان را حداکثــر بــه 
مــدت ســه روز بــه حالــت تعليــق در آورد و مراتــب را جهــت پيگيــری بيشــتر بــه اداره اطــالع 
ــه، نامــه کتبــی اعــالم  دهــد. انتظامــات موظــف اســت ضمــن درج موضــوع در گــزارش روزان
ــه اداره  ــه همــراه گــزارش ب ــگاه طلــب نمــوده و ب تعليــق اســكان دانشــجو را از مســئول خواب

ارســال نمایــد.
- وقوع هرگونه نزاع و درگيری در خوابگاه.

- ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان یا همسایگان خوابگاه و بی تأثير بودن تذکرات
ــتعمال  ــل اس ــا از قبي ــی خوابگاه ه ــه انضباط ــن نام ــالف آیي ــی خ ــه عمل ــام هرگون - انج
ــا شــئونات دانشــگاه در محيط هــای عمومــی،  ــت پوشــش متناســب ب ــات، عــدم رعای دخاني

ــی و ... ــوال عموم ــه ام ــاندن ب آســيب رس
ــه منظــور  ــگاه تعليــق اســكان گردیــده اســت بایــد ب دانشــجویی کــه از ســوی مســئول خواب
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ــگاه مهمــان شــود.  ــه خواب ورود ب
ــت و  ــش، امني ــایش، آرام ــل آس ــه مخ ــی ک ــد از ورود مهمانان ــگاه می توان ــئول خواب 9. مس
ســالمت خوابــگاه و ســاکنين آن تشــخيص داده می شــوند یــا بــه مقــررات و آئيــن نامه هــای 
موضوعــه عمــل نمی نماینــد، جلوگيــری بــه عمــل آورد و مراتــب را جهــت بررســی و اتخــاذ 

تصميــم نهایــی بــه انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا گــزارش نمایــد.
ــگاه اعــم از انتظامــات،  ــر عملكــرد کليــه واحد هــا و نيروهــای فعــال در خواب 10. نظــارت ب
ــه شــرح وظایــف ابالغــی از ســوی اداره امــور  ــا توجــه ب خدمــات و مســئولين ســاختمان ب
ــه  ــی کاری ایشــان ب ــه گزارشــات مكتــوب از نحــوه عمــل و رفتــار و ارزیاب خوابگاه هــا و ارائ

صــورت ماهانــه .

11. نظــارت و کنتــرل بــر نحــوه عملكــرد واحدهــای رفاهــی ایجــاد شــده در خوابــگاه شــامل 
فروشــگاه، آرایشــگاه و ...

12. رسيدگی به مسائل، مشكالت و شكایات ساکنين خوابگاه.

ــور  ــا حض ــكایات ب ــكالت و ش ــی مش ــه و بررس ــرای ارائ ــی ب ــات عموم ــزاری جلس 13. برگ
ــاکن. ــجویان س دانش

1٤. ارسال گزارش کار دانشجویی دانشجویان فعال در کادر اجرایی و فرهنگی خوابگاه.

1٥. شرکت در جلسات اعالمی از سوی اداره امور خوابگاه ها.

1٦. پيگيری جهت دریافت اقالم و امكانات مورد نياز خوابگاه. 

مســئول خوابــگاه درصورتــی موظــف بــه اجــرای بنــد فــوق می باشــد کــه مســئول ســاختمان 
قبــال درخواســت اقــالم را از طریــق پورتــال امــوال ارائــه کــرده ولــی بــه هــر دليلــی مــورد 

موافقــت اداره امــور خوابگاه هــا واقــع نشــده باشــد.

17. نظارت بر توزیع متعادل اموال بين اتاق ها و قسمت های مختلف خوابگاه.
ــوال  ــی ام ــردد و تمام ــوب می گ ــوال اداره محس ــن ام ــوان امي ــه عن ــاختمان ب ــئول س مس
ــظ و  ــت حف ــر الزم را جه ــد تدابي ــف ان ــوده و موظ ــان ب ــل ایش ــگاه تحوی ــود در خواب موج
نگهــداری و اســتفاده بهينــه از ایــن امــوال بــه کار گيرنــد. مســئول خوابــگاه نيــز موظــف بــه 

ــد. ــن موضــوع می باش ــق ای ــر تحق ــارت ب نظ

ــاختمان و  ــئول س ــق مس ــوب از طری ــوال معي ــازی ام ــر و بازس ــت تعمي ــری جه 18. پيگي
ــگاه. ــل خواب ــوب از داخ ــوال معي ــع آوری ام ــر جم ــارت ب نظ

19. بازدیــد دوره ای از محوطــه و طبقــات خوابــگاه و اماکــن عمومــی و تاسيســاتی خوابــگاه 
ــاتی  ــور تاسيس ــرات و ام ــد تعمي ــی رون ــات و... و بررس ــپزخانه ها، طبق ــا، آش ــر: حمام ه نظي

ــا توجــه بــه برگه هــای مشــكالت تاسيســاتی نصــب شــده در طبقــات. ب

20. ثبــت و پيگيــری رونــد حــل مشــكالت تاسيســاتی بــا توجــه بــه ســامانه تاسيســات اداره 
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ــا. ــور خوابگاه ه ام

21. دریافــت تنخــواه خوابــگاه از امــور مالــی اداری و هزینــه کــرد و تســویه حســاب آن در 
پایــان هــر دوره مالــی.

ــع  ــاکن در مواق ــجویان س ــگاه و دانش ــكالت خواب ــع مش ــور رف ــه منظ ــگاه ب ــواه خواب تنخ
ــه  ضــروری در نظــر گرفتــه شــده اســت و بدیهــی اســت کــه پــس از هزینــه شــدن و ارائ

ــد. ــد ش ــن خواه ــی های الزم جایگزی ــده و بررس ــا ش ــر و امض ــور مه ــا فاکت ــند ی س

22. راهبــری فراینــد اســكان و تســویه حســاب خوابــگاه طبــق آئيــن نامــه داخلــی مصــوب 
خوابــگاه کــه بــه تأیيــد اداره امــور خوابگاه هــا رســيده باشــد.

23. مدیریت مسائل و مشكالت غيرقابل پيش بينی در خوابگاه.

مســئول خوابــگاه در پایــان تصــدی مســئوليت خــود بایــد تمامــی حســاب های مالــی و اســناد 
اداری و مهــر خوابــگاه را طــی صــورت جلســه ای بــه مســئول مالــی اداری اداره تحویــل نمایــد 

تــا پــس از انتصــاب مســئول جدیــد خوابــگاه، بــه ایشــان تحویــل گــردد.

وظایف رابطین بهداشت دانشجویی خوابگاه ها:

1. کنتــرل و گــزارش وضعيــت شــاخص های بهداشــت و ســالمت، ارتبــاط مؤثــر بــا 
دانشــجویان بــه منظــور آمــوزش بهداشــت و جلــب مشــارکت آنهــا در برنامه هــای بهداشــتی، 
شناســایی و انتقــال انتقــادات- پيشــنهادات و مطالبــات بهداشــتی دانشــجویان بــه مســئوالن، 
ــا بهداشــت و ســالمت و  انتقــال ســریع اطالعــات در فوریت هــا و همه گيری هــای مرتبــط ب
پيگيــری آنهــا، همــكاری بــا مرکــز بهداشــت و درمــان در فعاليت هــای آموزشــی بهداشــت و 
ســالمت و مــواردی از ایــن دســت بــه عنــوان اهــم وظایــف و کارکردهــای رابطيــن بهداشــت 

از ســوی ســازمان امــور دانشــجویان تعييــن گردیــده اســت.

2. رابطيــن بهداشــت هــر خوابــگاه بســته پــس از اعــالم حداقــل ٥ نفــر از ســوی مســئولين 
ــط  ــن از ایشــان جهــت انتخــاب راب ــه اداره امــور خوابگاه هــا انتخــاب و ســه ت خوابگاه هــا ب
ــد. ــه مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه معرفــی می گردن ــگاه ب نهایــی بهداشــت هــر خواب

ــواردی  ــاکنان و م ــع س ــيت و مقط ــعت، جنس ــت، وس ــه ظرفي ــته ب ــگاه بس ــر خواب 3. در ه
ــا هماهنگــی اداره امــور  از ایــن دســت، تعــداد رابطيــن بهداشــت دانشــجویی مــورد نيــاز ب

ــردد. ــن می گ ــان تعيي ــت و درم ــز بهداش ــط مرک ــا توس خوابگاه ه

٤. در خوابگاه هــای دارای چنــد رابــط بهداشــت، یكــی از رابطيــن بــه عنــوان رابــط اصلــی از 
ســوی مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه تعييــن و ســایرین بــه عنــوان زیرمجموعــه ایشــان 

ــد. ــت می نماین فعالي

ــه  ــغول ب ــجویان مش ــن دانش ــدور از بي ــد حتی المق ــنهادی بای ــت پيش ــن بهداش ٥. رابطي
تحصيــل در رشــته های مرتبــط یــا دارای تجربــه کاری در ایــن موضوعــات انتخــاب گردنــد. 
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ــی  ــل ایشــان باق ــام تحصي ــال از اتم ــك س ــل ی ــه حداق ــا دانشــجویانی اســت ک ــت ب اولوی
ــنام و  ــر و خوش ــوع، پيگي ــه موض ــد ب ــد متعه ــت بای ــن بهداش ــه رابطي ــد و هم ــده باش مان

خــوش برخــورد باشــند.

ــا  ــئولين خوابگاه ه ــی مس ــا هماهنگ ــاب، ب ــس از انتص ــا پ ــت خوابگاه ه ــن بهداش ٦. رابطي
ــه خواهنــد  ــه وظایــف محول ــوده و ب ــا مرکــز بهداشــت و درمــان ب در ارتبــاط و همــكاری ب

پرداخــت.

ــا اعــالم و ارســال گــزارش  7. پرداخــت حــق الزحمــه کار دانشــجویی رابطيــن بهداشــت ب
ــان  ــد مرکــز بهداشــت و درم ــا و اعــالم نظــر و تأیي عملكــرد از ســوی مســئولين خوابگاه ه

دانشــگاه صــورت خواهــد پذیرفــت.

8. هرگونــه تغييــر در ترکيــب رابطيــن بهداشــت خوابگاه هــا قبــل از اتمــام دوره مســئوليت 
ایشــان، بــا اعــالم مســئولين خوابگاه هــا و تأیيــد اداره امــور خوابگاه هــا و مرکــز بهداشــت و 
درمــان امــكان پذیــر بــوده و بــه جــز ایــن مســير، اســتعفای خــود افــراد یــا عــزل از ســوی 
ــن دوره  ــه یافت ــای خاتم ــز روش ه ــا ني ــور خوابگاه ه ــا اداره ام ــان ی ــت و درم ــز بهداش مرک

همــكاری و مســئوليت رابطيــن بهداشــت خواهــد بــود.

شرح شغل سازمانی انتظامات خوابگاه ها:

ــه  ــی ک ــی در صورت ــا دانشــجویان، حت ــار در مواجــه ب ــاظ و رفت ــن الف 1. اســتفاده از بهتری
ــه  ــن ب ــه توهي ــادرت ب ــجو مب ــه دانش ــواردی ک ــد. در م ــن نمای ــه توهي ــدام ب ــجو اق دانش
همــكاران یــا شــخصيت های حقوقــی یــا حقيقــی دیگــر نمایــد، انتظامــات صرفــاً موظــف بــه 
درج نــام ایشــان و ثبــت ماوقــع در گــزارش روزانــه بــوده و حــق مقابلــه بــه مثــل را ندارنــد.

2. حساسيت بسيار زیاد در نحوه برخورد و شيوه گفتار در خوابگاه های دختران

3. عدم انجام هرگونه مشاجره با دانشجویان تحت هر شرایط

٤. عــدم تــرک محــل خدمــت بــه هــر عنــوان مگــر در مــوارد خــاص و بــا هماهنگــی مســئول 
انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا

٥. آمادگــی و بيــدار بــودن یكــی از انتظامــات بــرای پاســخگویی در تمــام طــول شــبانه روز 
ــره ــای دونف درخوابگاه ه

٦. اســتراحت در محــل انتظامــات بــه صــورت آمــاده بــاش از ســاعت 2٤ تــا ٦ صبــح بــرای 
ــره ــك نف ــای ت خوابگاه ه

7. کنتــرل تــردد افــراد ســاکن و مهمــان بــه خوابــگاه و شناســایی دقيــق ســاکنين خوابــگاه 
طبــق آیيــن نامــه تــردد و پذیــرش مهمــان خوابگاه هــا

ــراد، کارت دانشــجویی ایشــان را  ــدم شناســایی اف ــزم اســت در صــورت ع ــات مل 8. انتظام

اداره امور خوابگاه ها
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ــه عمــل آورد. مالحظــه کنــد و از تــردد افــراد ناآشــنا و فاقــد کارت دانشــجویی جلوگيــری ب
9. پذیــرش مهمــان بایــد صرفــاً بــر اســاس آیيــن نامــه تــردد و پذیــرش مهمــان خوابگاه هــا 

ــورت پذیرد. ص
10. کارت شناســایی معتبــر بــه کارتــی اطــالق می شــود کــه کــد ملــی مهمــان در آن درج 
شــده باشــد و حتمــا عكــس دار باشــد. در صــورت عــدم ارائــه کارت شناســایی، الزم اســت 
بــا هماهنگــی و موافقــت مســئول خوابــگاه، شــماره ملــی مهمــان اخــذ و تعهــدی مبنــی بــر 

ارائــه کارت شناســایی در اســرع وقــت اخــذ گــردد.
ــگاه  ــئول خواب ــا مس ــا ی ــوی اداره امورخوابگاه ه ــه از س ــرادی ک ــری از ورود اف 11. جلوگي
ــورودی  ــوع ال ــی ممن ــوارد اعالم ــات موظــف اســت م ــالم شــوند. انتظام ــورود اع ــوع ال ممن
توســط مســئول خوابــگاه را ضمــن تطبيــق بــا آیيــن نامــه تــردد و پذیــرش مهمــان و حــدود 
اختيــارات اعطایــی بــه مســئول خوابــگاه در ایــن خصــوص، ضمــن درج در گــزارش روزانــه، 

ــه اطــالع انتظامــات اداره برســاند. بالفاصلــه ب
12. جلوگيــری از تــردد و فعاليــت اشــخاصی کــه قصــد برهــم زدن نظــم عمومــی خوابــگاه 

را دارنــد بــا هماهنگــی مســئول انتظامــات

ــقف  ــان، س ــرش مهم ــردد و پذی ــه ت ــن نام ــق آیي ــه طب ــرادی ک ــری از ورود اف 13. جلوگي
ــل شــده اســت. مجــاز مهمــان شــدن ایشــان تكمي

1٤. پاسخگویی به تلفن و برقراری ارتباطات تلفنی دانشجویان در بازه ٦ تا 2٤

ــه اطالعاتــی  1٥. رعایــت قواعــد حفاظــت گفتــار و رفتــار در مكالمــات تلفنــی و عــدم ارائ
ــراد  ــای مشــكوک و اف ــه تلفن ه ــان و ... در پاســخ ب ــا مهمان همچــون مشــخصات ســكنه ی
ــور  ــات اداره ام ــدون کســب اجــازه از مســئول انتظام ــر مســئول ب ــی و غي ــی، انتظام امنيت

خوابگاه هــا

ــه  ــل ب ــان آن و تحوی ــت صاحب ــالن فهرس ــتی و اع ــته های پس ــا و بس ــت نامه ه 1٦. دریاف
ایشــان

17. پخش اذان از طریق بلندگو در هر سه نوبت صبح، ظهر و شب
ــد  ــرای بن ــه اج ــزم ب ــز مل ــات ني ــك انتظام ــای دارای ی ــی خوابگاه ه ــا، حت ــام خوابگاه ه تم

ــند. ــوق می باش ف
در ایــن مــورد و کليــه مــوارد اســتفاده از بلندگــو، انتظامــات بایــد بلنــدی صــدا را طــوری 

تنظيــم نمایــد کــه ضمــن بــه گــوش رســيدن، ایجــاد مزاحمــت نكنــد.

ــا  18. گــزارش مــوارد عــدم رعایــت مفــاد آئيــن نامه هــای انضباطــی توســط ســاکنين و ی
مهمانــان بــه مســئول انتظامــات اداره 

ــا  ــه ســاکنين در قبــال دریافــت کارت دانشــجویی و ی 19. تحویــل کليــد یدکــی اتاق هــا ب
کارت شناســایی و ذکــر نــام فــرد در ليســت جداگانــه امانــت کليــد و پيگيــری عــودت آن در 

اســرع وقــت و عــدم تحویــل کليــد یدکــی اتاق هــا بــه افــراد متفرقــه و مهمانــان
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20. قرائــت پيام هــای الزم از طریــق بلندگــو بــا هماهنگــی مســئول خوابــگاه و یــا مســئول 
انتظامــات و تــا قبــل از ســاعت 23 شــب

21. جلوگيــری از نصــب هرگونــه اعالميــه، پوســتر و... مربــوط بــه خــارج از خوابــگاه، بــدون 
ــا ــور خوابگاه ه ــر اداره ام مه

22. جلوگيــری از نصــب هرگونــه اعالميــه، پوســتر و ... مربــوط بــه داخــل خوابــگاه بــدون 
مهــر خوابــگاه

23. ممانعــت جــدی از دریافــت هرگونــه امانــت، وجــه دســتی، هدیــه و ... از دانشــجویان و 
ســایرین

وظایف مسئول حضور و غیاب در خوابگاه:

1. حضــور هــر شــب مســئول مربوطــه یــا نماینــده ایشــان در خوابــگاه )مســئول حضــور و 
ــور  ــد اداره ام ــه تأیي ــن و ب ــگاه تعيي ــد از ســوی مســئول خواب ــن وی بای ــا جایگزی ــاب ی غي

ــد( ــا برس خوابگاه ه

تبصــره: تعــداد مســئولين حضــور و غيــاب بســته بــه وضعيــت خوابــگاه و تشــخيص اداره امــور 
خوابگاه هــا قابــل افزایــش اســت.

2. مراجعه به اتاق کليه دانشجویان از ساعت 22 الی23 

3. رؤیت دانشجوی ساکن در خوابگاه به منظور ثبت حضور وی در ليست مربوطه

٤. حضــور در محلــی مشــخص بــرای مراجعــه دانشــجویانی کــه در خوابــگاه حضــور داشــته 
ولــی بــه رؤیــت وی نرســيده انــد و ثبــت حضــور ایشــان)حداکثر بــه مــدت 1٥ دقيقــه و بــا 

پيــج و اطــالع رســانی قبلــی(

٥. ارائــه فــرم تكميــل شــده حضــور و غيــاب بــه مســئول ســاختمان جهــت پيگيری هــای 
مربوطــه

وظایف مسئولین ساختمان در موضوع حضور و غیاب خوابگاه های دخترانه:

1. دریافت ليست های حضور و غياب شبانه از مسئولين حضور و غياب خوابگاه ها

2. دریافت فرم های اعالم عدم حضور شبانه و فرم ثبت تأخير از انتظامات

3. تجميع سه فرم فوق الذکر به صورت روزانه؛

٤. تمــاس بــا والدیــن )پــدر/ مــادر( یــا همســر دانشــجویانی کــه غيبــت نمــوده یــا تأخيــر 
بيــش از 1 ســاعت دارنــد.

اداره امور خوابگاه ها
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تبصره:

ــه شــود. در  ــا همســر ایشــان گرفت ــد ب ــاس بای ــل، تم ــر متأه ــرای دانشــجویان دخت ــف- ب ال
نتيجــه الزم اســت اطــالع رســانی الزم در خصــوص ارائــه مســتندات از ســوی ایــن دانشــجویان 

بــه اداره و اخــذ شــماره تمــاس همســر ایشــان صــورت پذیــرد.

ب- در مــواردی کــه دانشــجو تأخيرهــای معمــول و مــوردی دارد )کمتــر از یكســاعت و کمتــر 
ــه خــود دانشــجو  ــاً تذکــر ب ــواده نبــوده و صرف ــا خان ــه تمــاس ب ــازی ب ــاه(، ني ــار در م از دو ب
کفایــت ميكنــد. در صــورت تأخيرهــای بيــش از یــك ســاعت یــا تأخيرهــای متعــدد و مكــرر 

)بيــش از ٥ بــار در مــاه( الزم اســت موضــوع بــه اطــالع خانــواده دانشــجو رســيده شــود.

٥. معرفــی کامــل جایــگاه ســازمانی خــود بــه والدیــن یــا همســر دانشــجو و اعــالم غيبــت 
یــا تأخيــر زیــاد دانشــجو و پرســش در مــورد اطــالع ایشــان از موضــوع

٦. رعایــت ادب گفتــاری مناســب و بــدون هرگونــه القــای عبــارات منفــی در مــورد موضــوع 
غيبــت یــا تأخيــر دانشــجو در هنــگام تمــاس و اطــالع موضوعــات بــه خانــواده

ــل  ــام کام ــاب؛ ن ــور و غي ــای حض ــت گزارش ه ــای ثب ــل فرم ه ــق و کام ــل دقي 7. تكمي
ــه در  ــا تأخير)ســاعت مراجع ــت ی ــخ غيب ــاق، تاری دانشــجو، شــماره دانشــجویی، شــماره ات
ــا تأخيــر و نهایتــاً  مــوارد تأخيــر نيــز ذکــر شــود(، علــت اعالمــی دانشــجو بابــت غيبــت ی
ــزارش درج شــود. ــرم گ ــد در ف ــواده وی بای ــا خان ــه شــده ب ــاس گرفت ــری و تم نتيجــه پيگي

ــی ســوابق  ــا و بایگان ــاب خوابگاه ه ــت حضــور و غي ــای هفتگــی از وضعي ــه گزارش ه 8. تهي
مربوطــه دانشــجویان

ــری  ــت پيگي ــا جه ــور خوابگاه ه ــات اداره ام ــه انتظام ــی ب ــای هفتگ ــال گزارش ه 9. ارس
مــواردی کــه فــرم غيبت/تأخيــر توســط دانشــجو تكميــل نشــده یــا عليرغــم تكميــل فــرم، 
غيبت/تأخيــر ایشــان مجــاز شــناخته نشــده اســت )اطالعــات مخــدوش ارائــه شــده اســت؛ 
ــات داده  ــودن اطالع ــح ب ــه ناصحي ــخيص ب ــا تش ــردد؛ ی ــذ نمی گ ــن اخ ــد والدی ــا تأیي ی

می گــردد(.

ــورت  ــه ص ــه( ب ــش از دو هفت ــد )بي ــرر دارن ــت مك ــه غيب ــرادای ک ــامی اف ــال اس 10. ارس
ــا. ــور خوابگاه ه ــجویی اداره ام ــات دانش ــد خدم ــه واح ــه ب جداگان

11. توجيه نمودن مسئولين حضور  وغياب و نظارت بر عملكرد ایشان

12. همكاری با واحد انتظامات در زمينه اجرای صحيح امور حضور و غياب

مواردی که دانشجو باید به انتظامات اداره امور خوابگاه ها فراخوانده شود:

1. دانشــجویانی کــه فــرم غيبــت شــبانه یــا تأخيــر را ناقــص پــر کــرده و ایــن کار را تكــرار 
نماینــد )بــرای بــار اول، مســئول ســاختمان بــه دانشــجو تذکــر داده و نيــازی بــه ارجــاع بــه 

اداره نيســت(
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2. دانشــجویانی کــه فــرم غيبــت شــبانه را پــر نكــرده و ایــن کار را تكــرار نماینــد )بــرای بــار 
اول، مســئول ســاختمان بــه دانشــجو تذکــر داده و نيــازی بــه ارجــاع بــه اداره نيســت(

ــه  ــا تأخيــر شــبانه، اطالعــات غلــط ارائ 3. دانشــجویانی کــه در تكميــل فرم هــای غيبــت ی
نماینــد

٤. مــواردی کــه شــماره تمــاس اعالمــی خانــواده دانشــجو پاســخگو نباشــد )بــرای بــار اول، 
مســئول ســاختمان بــه دانشــجو تذکــر داده و نيــازی بــه ارجــاع بــه اداره نيســت(

ــای  ــاب خوابگاه ه ــور و غی ــوع حض ــا در موض ــور خوابگاه ه ــات اداره ام ــف انتظام وظای
ــه: دختران

1. دریافت و تجميع ليست های گزارش هفتگی مسئولين ساختمان

2. تمــاس تصادفــی بــا تعــدادی از مــوارد منــدرج در گــزارش هــر هفته مســئولين ســاختمان 
بــه منظــور ارزیابــی عملكــرد مســئولين ســاختمان و اطمينــان از صحــت گزارشــات واصله

ــش  ــدرج در بخ ــه من ــوارد چهارگان ــی از م ــمول یك ــه مش ــجویانی ک ــدن دانش 3. فراخوان
ــند. ــود« می باش ــده ش ــات اداره فراخوان ــه انتظام ــد ب ــجو بای ــه دانش ــواردی ک »م

آیین نامه انضباطی خوابگاه ها
تمــام ســاکنين و مهمانــان ملــزم بــه رعایــت شــئونات اســالمی و عــرف قابــل قبــول جامعــه 
ــل  ــارج و داخ ــای خ ــگاه در تردد ه ــأن دانش ــب ش ــش مناس ــتفاده از پوش ــگاهی و اس دانش

ــدام می باشــند. ــر ک ــا شــرایط ه ــگاه متناســب ب خواب

ــرر  ــام در موعدهــای مق ــق انجــام پيــش ثبــت ن ــگاه در هــر نيم ســال از طری 1. اخــذ خواب
ــرد. ــورت می پذی ــا ص ــور خوابگاه ه ــط اداره ام ــد توس ــی و تأیي ــپس بررس ــی و س اعالم

2. انجــام پيــش ثبت نــام تعهــدی بــه ارائــه خوابــگاه ایجــاد نكــرده و اداره امــور خوابگاه هــا 
صرفــاً بســته بــه شــرایط و ضوابــط منــدرج در ایــن منشــور، نســبت بــه بررســی و تأیيــد یــا 

رد درخواســت ها اقــدام خواهــد نمــود.

ــجو از  ــراف دانش ــوده و انص ــگاه ب ــه خواب ــاز ب ــدم ني ــه ع ــه منزل ــام ب ــش ثبت ن ــدم پي 3. ع
ــود. ــد نم ــی خواه ــور را تلق ــرم مذک ــگاه در ت ــت خواب دریاف

٤. در صورتــی کــه دانشــجو در موعــد مقــرر از طریــق پورتــال دانشــجویی خــود اقــدام بــه 
پيــش ثبــت نــام ننمایــد، حداکثــر تــا بيســت روز قبــل از شــروع آن تــرم فرصــت دارد بــا 
ــود  ــكان خ ــت درخواســت اس ــه ثب ــا نســبت ب ــور خوابگاه ه ــه اداره ام ــه حضــوری ب مراجع
اقــدام نمایــد. بــرای هــر دانشــجو صرفــاً یــك مرتبــه امــكان چنيــن اقدامــی وجــود داشــته 
و در صــورت تكــرار، عــالوه بــر آنكــه تعهــدی در پذیــرش موضــوع وجــود نخواهــد داشــت، 

جریمــه ای معــادل هزینــه پنــج شــب مهمــان از دانشــجو اخــذ خواهــد شــد.

اداره امور خوابگاه ها
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٥. در صورتــی کــه دانشــجو پــس از اتمــام فرصــت، 20 روز مانــده بــه شــروع تــرم جهــت 
ــه  ــه هيچگون ــن آنك ــا ضم ــور خوابگاه ه ــد، اداره ام ــه نمای ــود مراجع ــت خ ــت درخواس ثب
تعهــدی بــه ارائــه خوابــگاه نخواهــد داشــت، صرفــاً در صــورت وجــود شــرایط و مالحضــات 
اســكان و پــس از اخــذ مبلغــی معــادل ده شــب مهمــان بــه عنــوان جریمــه بــرای بــار اول و 
پنــج شــب اضافــه تــر بــرای دفعــات بعــدی در ایــن خصــوص بررســی و اقــدام خواهــد کــرد.

٦. طبــق قانــون صنــدوق رفــاه، دانشــجو در ابتــدای ورود بــه خوابــگاه ملــزم بــه پرداخــت 
مبلغــی بــه عنــوان ودیعــه اســكان در وجــه دانشــگاه می باشــد. ایــن مبلــغ معمــوالً معــادل 
هزینــه اجــاره یــك یــا دو تــرم تحصيلــی بــوده و در نــزد دانشــگاه تــا زمــان فــارغ التحصيلــی 

دانشــجو بــه امانــت خواهــد مانــد.

7. طبــق قانــون صنــدوق رفــاه، تســویه بدهــی هــر نيم ســال بایــد در همــان نيم ســال بــه 
صــورت نقــدی صــورت پذیــرد.

8. در صورتــی کــه دانشــجویان محتــرم نســبت بــه تســویه بدهــی طبــق اطالعيــه اداره امــور 
خوابگاه هــا در هــر نيم ســال اقــدام ننماینــد، تخفيف هــای اعمــال شــده بــر هزینــه مذکــور 

)بــرای دانشــجویان روزانــه دارای ســنوات( حــذف خواهــد شــد.

ــر  ــالوه ب ــر نيم ســال، ع ــگاه در ه ــای خواب ــاره به ــی اج ــدم تســویه ی بده 9. در صــورت ع
حــذف تخفيــف )بــرای دانشــجویان روزانــه دارای ســنوات(، تعهــد اســكان در تــرم آتــی نيــز 
لغــو خواهــد شــد. بررســی درخواســت اســكان ایــن دســته از دانشــجویان منــوط بــه تســویه 
ــاب  ــویه حس ــان تس ــود در زم ــرایط موج ــه ش ــز ب ــگاه ني ــص خواب ــوده و تخصي ــاب ب حس

وابســته اســت.

ــا  ــت ب ــم بضاع ــجویان ک ــدودی از دانش ــيار مح ــداد بس ــی تع ــال تحصيل ــر نيم س 10. در ه
ــود را  ــای خ ــاره به ــد اج ــا می توانن ــور خوابگاه ه ــد اداره ام ــی و تأیي ــدارک و بررس ــه م ارائ
تقســيط نمــوده یــا زمــان  پرداخــت آن را بــه تعویــق بياندازنــد. ایــن دســته از دانشــجویان 
ــه و  ــا مراجع ــور خوابگاه ه ــت اداره ام ــر مدیری ــه دفت ــر نيم ســال ب ــی ه ــازه اعالم ــد در ب بای

درخواســت خــود را ثبــت نماینــد.

11. بــه دليــل پيشــرفت فنــاوری و بــه منظــور حفــظ محيــط زیســت، کليــه اطالعيه هــای 
کاغــذی در خوابــگاه منســوخ گردیــده و صفحــه اختصاصــی هــر خوابــگاه در ســامانه چــاوش 
بــه منزلــه مرجــع رســمی اطــالع رســانی مطالــب خوابــگاه تلقــی می گــردد. لــذا دانشــجویان 
محتــرم موظــف می باشــند در ســامانه مذکــور عضــو شــده و روزانــه حتمــاً مطالــب منــدرج 

را مطالعــه نماینــد.

ــی اطالعــی  ــه ب ــر اســكان دانشــجویان، هرگون ــر آن ب ــب و اث ــل اهميــت مطال ــه دلي 12. ب
ــود. ــل قبــول نخواهــد ب ــب قاب ــا عــدم مشــاهده مطال ــت ی ــل عــدم عضوی ــا دالی ــب ب از مطال

ــر  ــد ه ــل از موع ــاعت قب ــل ٤8 س ــند حداق ــف می باش ــا موظ ــئولين خوابگاه ه 13. مس
موضــوع نســبت بــه درج اطالعيــه در صفحــه اختصاصــی هــر خوابــگاه در ســامانه چــاوش 
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ــدم  ــر ع ــرای دانشــجویان در اث ــری از ایجــاد مشــكل ب ــه منظــور جلوگي ــدام نمــوده و ب اق
مشــاهده مطالــب، نســبت بــه پيــج متواتــر درون خوابگاهــی حســب موضــوع اقــدام نماینــد.

ــم  ــر تقوی ــق ب ــاًل منطب ــال کام ــر نيم س ــگاه در ه ــكان خواب ــان اس ــروع و پای ــخ ش 1٤. تاری
ــد. ــگاه می باش ــی دانش ــوب آموزش مص

ــد از  ــك روز بع ــان اســكان ی ــل از انتخــاب واحــد و پای ــك روز قب 1٥. شــروع اســكان از ی
ــود. ــد ب ــال خواه ــر نيم س ــان ه ــن امتح آخری

ــال  ــام نيم س ــس از اتم ــه روز پ ــوده و از س ــاوت ب ــتان متف ــرم تابس ــكان ت ــروع اس 1٦. ش
بهمــن تــا ســه روز قبــل از شــروع نيم ســال مهــر خواهــد بــود. ســه روز فاصلــه ابتــدا و انتهــا 
بــه منظــور آمــاده ســازی شــرایط ســكونت در نظــر گرفتــه شــده و دانشــجویان ملــزم بــه 

ــود. ــد ب ــا خواهن ــور خوابگاه ه ــالم اداره ام ــق اع ــكاری طب هم

17. در صورتــی کــه دانشــجویان نيازمنــد اســكان زودتــر یــا دیرتــر از شــروع یــا پایــان تــرم 
ــه  ــه اداره امــور خوابگاه هــا ارائ مصــوب می باشــند بایــد نامــه رســمی از دانشــكده اخــذ و ب
ــا رد  ــرش ی ــه پذی ــبت ب ــا نس ــرایط خوابگاه ه ــه ش ــته ب ــا بس ــور خوابگاه ه ــد. اداره ام نماین
درخواســت ها مختــار خواهــد بــود ليكــن تــالش خواهــد نمــود حداکثــر همــكاری ممكــن 
مشــروط بــه عــدم آســيب بــه برنامه هــای کالن خــود را معمــول دارد. بــرای مثــال ممكــن 
اســت خوابــگاه محــل اســكان دانشــجو در برنامــه تعميــرات قــرار داشــته یــا بــه هــر دليلــی 
ــذا در ایــن شــرایط دانشــجویان ملــزم هســتند  طبــق اعــالم اداره  ــد تعطيــل گــردد ول بای
ــا  ــت ی ــورت ظرفي ــه ص ــرش ب ــرایط پذی ــه ش ــی ک ــایر خوابگاه های ــه س ــا ب ــور خوابگاه ه ام

اضافــه ظرفيــت )مهمــان( دارنــد نقــل مــكان نماینــد.

18. در تابســتان صرفــاً بــه دانشــجویان روزانــه تحصيــالت تكميلی و دانشــجویان کارشناســی 
ــگاه  ــه خواب ــد ارائ ــی(، تعه ــروژه کارشناس ــالت )پ ــان تحصي ــروژه پای ــوزی و پ دارای کارآم

وجــود دارد.

19. در تــرم تابســتان بــه دليــل لــزوم تخليــه خوابگاه هــا و انجــام تعميــرات ســاالنه، تعهــد 
و امكانــی بــرای اســكان بــه دانشــجویان غيــر روزانــه یــا دانشــجویان اســتان تهــران و البــرز 
ــاً در صــورت امــكان بررســی  ــن  دســته از دانشــجویان صرف ــدارد و درخواســت ای وجــود ن

خواهــد شــد.

ــا پــروژه پایــان تحصيــالت نداشــته  20. دانشــجویان کارشناســی کــه کارآمــوزی رســمی ی
ولــی بــه هــر دليلــی اعــم از انجــام کار علمــی تحقيقاتــی، آمــاده شــدن بــرای کنكــور یــا 
حتــی اشــتغال بــه کار قصــد حضــور در تهــران دارنــد در اولویــت اســكان نبوده و درخواســت 

ایشــان صرفــاً در صــورت وجــود ظرفيــت بررســی خواهــد شــد.

21. تــردد در فضــای خــارج از اتاق هــا، محوطــه حيــاط خوابــگاه، راهروهــا و راه پله هــای در 
معــرض دیــد عمومــی و کنــار پنجره هــا بــا لبــاس نامناســب ممنــوع اســت.

ــئون و آداب  ــا ش ــب ب ــش نامتناس ــر و پوش ــا ظاه ــگاه ب ــروج از خواب ــا خ ــه ی 22. ورود ب
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ــت. ــوع اس ــگاهيان ممن ــش دانش ــه پوش ــن نام ــق آیي ــگاه طب دانش

ــای  ــاً ماه ه ــف، خصوص ــبت های مختل ــی در مناس ــی و مل ــعائر مذهب ــه ش ــرام ب 23. احت
ــط  ــگاه توس ــمی در خواب ــم های رس ــی مراس ــگام برپای ــز هن ــان و ني ــر و رمض ــرم، صف مح

ــت. ــروری اس ــاکنين ض س

ــام  ــد، انج ــی می باش ــن عموم ــزو اماک ــی ج ــای خوابگاه ــه کل فض ــه اینك ــه ب ــا توج 2٤. ب
هــر گونــه عملــی کــه باعــث تضييــع و تحدیــد حقــوق و آزادی هــای دیگــران شــود ممنــوع 

اســت.

ــوارد  ــان و م ــيگار، قلي ــات )س ــردان و دخاني ــدر، روان گ ــواد مخ ــه م ــتعمال هرگون 2٥. اس
مشــابه( در کليــه اماکــن خوابــگاه از جملــه داخــل اتاق هــا، پشــت بــام، حيــاط و... ممنــوع 

می باشــد.

2٦. ایجــاد هرگونــه مزاحمــت کــه ســبب ســلب آســایش ســاکنان خوابــگاه شــود از قبيــل 
ــا صــداي بلنــد و...  ایجــاد ســر و صــدا، درگيــري، اســتفاده از وســایل صوتــي و تصویــري ب

ممنــوع اســت.

27. برگــزاري هرگونــه مراســم خــارج از برنامه هــای اداره امورخوابگاه هــا توســط دانشــجویان 
ــط  ــت ضواب ــر رعای ــي ب ــد مبن ــذ تعه ــا و اخ ــور خوابگاه ه ــط با کســب مجــوز از اداره ام فق

ميســر اســت.

ــگاه و ســالمت  ــت خواب ــش و امني ــد آرام ــه موجــب تهدی ــي ک ــه عمل ــر گون ــام ه 28. انج
ــت. ــوع اس ــردد ممن ــجویان گ ــي دانش ــي و روان جان

29. انجــام هرگونــه عملــی کــه باعــث هتــك حرمــت و حقــوق ســاکنين اماکــن مســكونی 
مجــاور و یــا مشــرف بــه خوابــگاه شــود ممنــوع اســت.

30. بــه دليــل خطــر ســقوط وســایل، قــرار دادن هــر نــوع وســيله در پشــت پنجــره اتاق هــا 
ــت. ممنوع اس

31. انداختن هر نوع وسيله از پنجره به بيرون ممنوع است.

32. نگهــداری هرگونــه ســالح گــرم، ســالح ســرد غيرمتعــارف، مــواد منفجــره، مــواد قابــل 
اشــتعال نامتعــارف و مــوارد مشــابه کــه ســالمت ســاکنين را تهدیــد می نمایــد ممنــوع اســت

33. انتشــار هــر گونــه تراکــت، اعالميــه و یــا درج شــعار در خوابگاه هــا بــدون اخــذ مجــوز 
ــوع اســت. ــا ممن ــور خوابگاه ه از اداره ام

3٤. هرگونــه دخالــت در امــور فنــي، خدماتــي و تاسيســاتي ســاختمان از قبيــل آب، بــرق، 
آسانســور و... ممنــوع بــوده و دانشــجو در صــورت مشــاهده هــر گونــه نقصــي بایــد موضــوع 
ــگاه( اطــالع دهــد. بدیهــی اســت کــه  ــا مســئول خواب ــه مســئول ســاختمان )ی ــاً ب را صرف
مســئوليت عــدم اطــالع مــوارد فــوق و یــا دخالــت مســتقيم در اینگونــه امــور کــه موجــب 
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ضایعــات احتمالــی جانــی و مالــی بشــود بــه عهــده دانشــجوی مذکــور خواهــد بــود.

3٥. صرفه جویی و دقت در مصرف اموال عمومی برای همه ساکنان الزامی است.

3٦. خامــوش نمــودن کليــه وســایل برقــي در مواقــع عــدم نيــاز و بــه خصــوص در هنــگام 
تــرک اتــاق ضــروری اســت. 

37. پرهيــز حداکثــری در اســتفاده از وســایل برقــی پرمصــرف در داخــل اتاق هــا ضــروری 
اســت.

38. حفــظ و نگهــداری از امــوال اتــاق بــر عهــده دانشــجویان ســاکن بــوده و در صــورت ایجاد 
خســارت، پرداخــت هزینــه ترميــم و جریمه هــای مربوطــه بــر عهــده دانشــجو می باشــد.

39. تحویــل اتــاق توســط دانشــجویان بــه مســئول ســاختمان در انتهــای دوره اســكان هــر 
تــرم بایــد پــس از نظافــت کامــل و طبــق شــرایط اوليــه دریافــت اتــاق صــورت پذیــرد.

ــار خــود  ــا امــوال دولتــي در اختي ــا واگــذاري محــل اســكان و ی ــه تعویــض و ی ٤0. هرگون
دانشــجو بــه دیگــران )ولــو مقيــم آن خوابــگاه( بــدون اطــالع اداره امــور خوابگاه هــا ممنــوع 

اســت.

ــا اخــذ موافقــت کتبــی  ــد ب ــگاه توســط دانشــجویان بای ــوال دولتــي از خواب ٤1. خــروج ام
ــرد و  ــات صــورت پذی ــی انتظام ــد مســئول ســاختمان و هماهنگ ــگاه، تایي از مســئول خواب

ــه اداره ارجــاع دهــد. ــگاه را ب ــه کتبــی مســئول خواب ــات موظــف اســت نام انتظام

ــدون  ــجویان ب ــای دانش ــگاه در اتاق ه ــي خواب ــایل عموم ــتفاده از وس ــداري و اس ٤2. نگه
ــوع اســت. ــگاه ممن ــا مســئول خواب ــی ب هماهنگ

ــگاه  ــوال خواب ــداری از ام ــتفاده و نگه ــل در اس ــت کام ــه دق ــف ب ــجویان موظ ٤3. دانش
می باشــند.

٤٤. در صــورت بــروز هــر گونــه خســارت احتمالــی از طــرف ســاکنين )دانشــجو یــا مهمــان( 
بــه وســایل خوابــگاه، دانشــجو موظــف بــه پرداخــت خســارت و جریمــه مربوطــه می باشــد.

ــگاه  ــی خواب ــمت های اجرای ــئولين قس ــا مس ــكاری ب ــگاه و هم ــن دانش ــت قواني ٤٥. رعای
ــت. ــروری اس ض

ــگاه  ــن دانش ــی از اماک ــه بخش ــا ک ــرای خوابگاه ه ــگاه ب ــوب دانش ــن مص ــه قواني ٤٦. کلي
محســوب می شــوند الزم االجراســت.

ــه ثبــت درخواســت اســكان تــرم  ٤7. دانشــجویان موظفنــد در انتهــاي هــر تــرم نســبت ب
آینــده خــود طبــق روال اعالمــی اداره امــور خوابگاه هــا اقــدام و در صــورت نيــاز، مــدارک 

ــد. ــه نماین ــا ارائ ــور خوابگاه ه ــه اداره ام الزم را ب
٤8. هرگونــه عــدم مراجعــه دانشــجو بــه خوابــگاه بــه مــدت دو هفتــه متوالــی یــا احــراز عدم 
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نيــاز بــه خوابــگاه از ســوی اداره امــور خوابگاه هــا موجــب لغــو اســكان دانشــجو خواهــد شــد.
٤9. دانشــجو موظــف اســت در هنــگام تــردد، کارت دانشــجویی خــود را همــراه داشــته و در 

صــورت اعــالم انتظامــات یــا مســئول خوابــگاه ، آن را ارایــه نمایــد.
٥0. رعایت سكوت و آرامش خوابگاه در بازه 2٤ الی ٦ صبح ضروری است.

ــوارد  ــز در م ــی ج ــازه ســكوت عموم ــای ورودی در ب ــراری تلفن ه ــا برق ــج ی ــام پي ٥1. انج
ضــروری ممنــوع اســت.

٥2. رعایــت ادب و احتــرام متقابــل بيــن دانشــجویان و مســئولين و کادر اداری خوابگاه هــا 
الزامــي اســت.

٥3. حفاظت از اموال شخصی بر عهده دانشجویان است.
٥٤. اطــالع فــوری مــوارد ســرقت یــا مفقــودی وســایل بــه مســئول خوابــگاه یــا انتظامــات 

از ســوی دانشــجو ضــروری اســت.
٥٥. اشــراف بــه آیيــن نامه هــای ســكونت در خوابــگاه بــر عهــده دانشــجو بــوده و تخطــی از 

قانــون بــا اســتناد بــه عــدم علــم بــه قانــون رافــع مســئوليت دانشــجو نمی باشــد.
ــت  ــا جه ــات خوابگاه ه ــكاران انتظام ــگاه و هم ــا مســئول خواب ــكاری دانشــجویان ب ٥٦. هم

ــع خــاص ضــروری اســت. ــا در مواق ــد ایشــان از اتاق ه بازدی
٥7. انتظامــات خوابــگاه مجــاز اســت در مــوارد ضــروری و پــس از هماهنگــی بــا اداره امــور 
خوابگاه هــا نســبت بــه بازدیــد کيــف، ســاک یــا چمــدان افــراد )اعــم از دانشــجو و مهمــان( 

در موقــع ورود یــا خــروج اقــدام نمایــد.
٥8. هرگونــه درگيــري فيزیكــي و لفظــي بيــن دانشــجویان یــا دانشــجویان بــا کادر 
دانشــجویی یــا کارمنــدی خوابگاه هــا ممنــوع بــوده و ضمــن انعــكاس بــه کميتــه انضباطــي 
دانشــجویان، منجــر بــه محروميــت دانشــجو یــا دانشــجویان مقصــر از خوابــگاه خواهــد شــد. 
٥9. در صــورت وقــوع هرگونــه درگيــری، مســئول خوابــگاه و انتظامــات خوابــگاه موظــف بــه 
ارائــه گــزارش بــه اداره امــور خوابگاه هــا می باشــند. مرجــع اصلــی رســيدگی بــه تخلفــات، 

انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا خواهــد بــود.
٦0. در صورتــی کــه یــك طــرف درگيــری، مســئول خوابــگاه یــا انتظامــات خوابــگاه باشــد، 
دانشــجو موظــف اســت ضمــن رعایــت احتــرام و امتنــاع از هرگونــه درگيــری، جهــت طــرح 

ــد. ــه انتظامــات اداره امــور خوابگاه هــا مراجعــه نمای شــكایت و رســيدگی، ب

٦1. در صورتــی کــه دانشــجویي برخــالف ایــن آیيــن نامــه و مقــررات رفتــار نمایــد، هيــچ 
ــاً موظفنــد  ــا وي را نداشــته و صرف ــا فيزیكــي ب یــك از دانشــجویان حــق برخــود لفظــي ی

ــا انتظامــات( گــزارش نماینــد. ــگاه و ی ــه مســئولين مربوطــه )مســئول خواب موضــوع را ب

ــگاه در هــر  ــرای ادامــه ســكونت در خواب ٦2. در صــورت احــراز عــدم صالحيــت دانشــجو ب
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مقطــع زمانــی، اســكان وی از ســوی کميتــه انضباطــی دانشــجویان یــا اداره امــور خوابگاه هــا 
بــه نمایندگــی از معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی قابــل لغــو شــدن می باشــد.

٦3. نگهــداری و اســتفاده از هرگونــه ابــزارآالت غيــر مجــاز و ممنوعــه ماننــد وســایل قمــار، 
ــد. ــوع می باش ــاز و ... ممن ــب غيرمج ــا و مطال فيلم ه

ــات  ــا خدم ــكاری ب ــاق و هم ــل و دوره ای ات ــت کام ــی و نظاف ــت عموم ــت بهداش ٦٤. رعای
ــی اســت. ــاکنين الزام ــه س ــرای هم ــن خصــوص ب ــگاه در ای خواب

٦٥. در صورتــی کــه پــس از یــك مرتبــه تذکــر، دانشــجویان نســبت بــه رعایــت بهداشــت 
فــردی یــا عمومــی اقــدام مؤثــری ننماینــد، مشــمول جریمــه ریالــی، احضــار و اخــذ تعهــد، 

لغــو اســكان یــا مجموعــی از آنهــا حســب مــورد خواهنــد شــد.

٦٤. در صورتــی کــه عــدم رعایــت بهداشــت منتــج بــه آســيب بــه امــوال خوابــگاه از قبيــل 
فــرش، موکــت و .... گــردد، عــالوه بــر برخورد هــای انضباطــی فــوق الذکــر، خســارت وارده 

ــردد. ــا از دانشــجو اخــذ می گ ــور خوابگاه ه ــرآورد اداره ام ــق ب طب

ــا  ــت کوش ــد بهداش ــت قواع ــه رعای ــبت ب ــه نس ــی ک ــان اتاق های ــال از مي ــر س ٦٥. در ه
ــر  ــمی تقدی ــی مراس ــن و ط ــتی تعيي ــه بهداش ــاق نمون ــوان ات ــه عن ــدادی ب ــد، تع بوده ان
ــا  ــگاه ی ــان دانش ــت و درم ــز بهداش ــط مرک ــاب توس ــن انتخ ــاخص های ای ــد. ش می گردن
وزارت علــوم تعييــن، و بــر اســاس  گــزارش رابطيــن بهداشــت و تأیيــد کارشناســان مرکــز 
ــه  ــای نمون ــاکنين اتاق ه ــه س ــت. ب ــد پذیرف ــورت خواه ــا ص ــان ارزیابی ه ــت و درم بهداش

ــد شــد. ــه خواه ــگان ارائ ــگاه رای ــرم تابســتان خواب ــك ت بهداشــتی، ی

ــر  ــگاه درج نشــده باشــد، اعــم از آنكــه در اث ــام وی در ســامانه خواب ٦٦. دانشــجویی کــه ن
درخواســت تســویه خوابــگاه ایــن موضــوع رخ داده باشــد یــا عــدم پيــش ثبــت نــام یــا عــدم 
ــاق و  ــه جمــع نمــودن وســایل خــود از ات ــزم ب ــا...، مل ــای گذشــته ی ــی ترم ه تســویه بده
ــه مســئول ســاختمان می باشــد. بدیهــی اســت اداره امــور خوابگاه هــا اختيــار  تحویــل آن ب
دارد نســبت بــه جمــع آوری وســایل دانشــجویانی کــه اســكان نداشــته ولــی وسایلشــان در 
اتــاق وجــود دارد اقــدام نمایــد و در ایــن خصــوص هيــچ گونــه مســئوليتی نيــز بــر عهــده 

ایــن اداره نيســت. 

ــداوم  ــردد، ت ــال گ ــاک مبت ــردار خطرن ــای واگي ــه بيماری ه ــه دانشــجو ب ــی ک ٦7. در صورت
ــان  ــت و درم ــز بهداش ــد مرک ــه تأیي ــوط ب ــاری من ــگاه در دوران بيم ــور وی در خواب حض
دانشــگاه بــوده و در غيــر ایــن صــورت ملــزم بــه تــرک خوابــگاه تــا رفــع بيمــاری می باشــد.

٦8. درخواســت اســكان دانشــجویان دارای بيماری هــای خــاص کــه نيازمنــد ایجــاد شــرایط 
خــاص اســكان می باشــند صرفــاً در صــورت وجــود مقــدورات اســكان بررســی خواهــد شــد. 
ــار ســایر  ــن دســته از دانشــجویان در کن ــر تأميــن ملزومــات مدنظــر ای تــالش مجموعــه ب
دانشــجویان بــوده وليكــن در صــورت عــدم وجــود مقــدورات یــا عــدم انطبــاق درخواســت ها 
ــذور  ــرش درخواســت ایشــان مع ــا از پذی ــور خوابگاه ه ــه دانشــگاه، اداره ام ــح عالي ــا مصال ب

اداره امور خوابگاه ها
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اســت.

ــي باشــد و مســئوليت  ــز جــاري م ــان دانشــجویان ني ــراي مهم ــن انضباطــي ب ــه قواني کلي
ــز مــي باشــد. ــان ني ــر عهــده ميزب ــر مهمــان، ب ــه، عــالوه ب ــدام خــالف آئيــن نام ــه اق هرگون

عــدم رعایــت مقــررات صریــح و همچنيــن مــوارد خاصــي کــه بنــا بــه مقتضيــات زمانــي و 
مكانــي از طــرف اداره امــور خوابگاه هــا اعــالم مــي گــردد، ممنــوع بــوده و در صــورت وقــوع، 
منتــج بــه اخطــار کتبــي، احضــار و ثبــت در پرونــده، تعليــق موقــت و یــا دائــم ســكونت، بســته 

بــه شــرایط، خواهــد شــد.

روند تعطیل نمودن خوابگاه ها

ــر و  ــی مه ــرم تحصيل ــِن دو ت ــی بي ــالت آموزش ــام تعطي ــجویی در ای ــای دانش • خوابگاه ه
ــد. در  ــل نمی باش ــاً تعطي ــاه( عموم ــن م ــل بهم ــا اوای ــاه ت ــر دی م ــه آخ ــاً هفت ــن )تقریب بهم
صــورت وجــود مــوارد اســتثناء، موضــوع دو هفتــه قبــل از پایــان تــرم بــه اطــالع دانشــجویان 

خواهــد رســيد.

• خوابگاه هــای دانشــجویی در 27 اســفندماه لغایــت 12 فروردیــن مــاه هــر ســال تعطيــل 
ــازه مقــدور نمی باشــد. ــه ســكونتی در ایــن ب ــوده و هيــچ گون ب

ــام  ــروع و اتم ــان ش ــی زم ــكان جابجای ــم، ام ــال و تقوی ــر س ــرایط ه ــه ش تبصــره: بســته ب
تعطيــالت تــا حداکثــر دو روز می باشــد. در واقــع زمــان تعطيلــی خوابــگاه از 2٥ تــا 27 اســفند 

و زمــان بازگشــایی خوابــگاه از 11 تــا 13 فروردیــن مــاه متغيــر خواهــد بــود.

• هــر ســاله بخشــی از خوابگاه هــای دانشــجویی در تابســتان تعطيــل بــوده و ایــن موضــوع 
حداقــل دو مــاه قبــل از پایــان تــرم بهمــن و شــروع تابســتان بــه اطــالع دانشــجویان خواهــد 

رســيد.

ــای  ــه می بایســت خوابگاه ه ــك هفت ــدت ی ــه م ــل ب ــال، حداق ــر س ــان تابســتان ه • در پای
دانشــجویی بــه منظــور انجــام سم پاشــی دوره ای تعطيــل گردنــد. زمــان ایــن تعطيلــی مطابــق 
بــا تقویــم آموزشــی دانشــگاه از پایــان تــرم تابســتان تــا یــك روز قبــل از شــروع انتخــاب واحــد 

تــرم جدیــد تحصيلــی خواهــد بــود.

ــز  ــه ج ــالت )ب ــای تعطي ــرای بازه ه ــا ب ــه دانشــجویان ســاکن در خوابگاه ه ــی ک • در صورت
ــگاه  باشــند طبــق اطالعيه هــای اداره امــور خوابگاه هــا،  ــوروز( نيازمنــد خواب تعطيــالت عيــد ن
ــگاه توســط رئيــس دانشــكده  ــه خواب ــاز ب ــت ني ــا ذکــر عل ــد درخواســت ایشــان همــراه ب بای
ــت ها  ــرش درخواس ــت پذی ــی اس ــردد. بدیه ــل گ ــا تحوی ــور خوابگاه ه ــه اداره ام ــه ب مربوط

ــود. ــد ب ــكان خواه ــت های اس ــا و سياس ــدرج در اطالعيه ه ــد من ــه قواع ــته ب بس

قواعد بررسی مشکالت دانشجویان در خوابگاه ها

• دانشــجو موظــف اســت هرگونــه مشــكل مرتبــط بــا تأسيســات و خدمــات را در برگه هــای 
ــل  ــر کام ــا ذک ــت ب ــده اس ــب گردی ــگاه نص ــات خواب ــه در طبق ــه ک ــكالت مربوط ــالم مش اع
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ــد. ــات درج نمای جزیي

ــن روز  ــا را در اولي ــن برگه ه ــدرج در ای ــات من • مســئول ســاختمان موظــف اســت موضوع
کاری بعــدی بررســی و ضمــن درج زمــان مشــاهده موضوعــات مذکــور، شــرح اقدامــات انجامــی 

خــود در ایــن خصــوص را در ســتون مربوطــه ی برگــه مذکــور درج نمایــد.

ــا نظــر مســئول ســاختمان  ــد ی • در صورتــی کــه موضــوع در موعــد مقــرر برطــرف نگردی
ــه  ــود، الزم اســت موضــوع را ب ــول دانشــجو نب ــورد قب ــر برطــرف شــدن مشــكل، م ــی ب مبن

ــری گــردد. ــا پيگي ــگاه برســانند ت اطــالع مســئول خواب

ــا  ــان ب ــگاه همچن ــئول خواب ــه مس ــی ب ــالم موضوع ــم اع ــجو علی رغ ــه دانش • در صورتيك
مشــكل مواجــه بــود، ضــروری اســت موضــوع بــه اداره امــور خوابگاه هــا منعكــس تــا رســيدگی 

گــردد.

• در صــورت وجــود هرگونــه انتقــاد یــا اعتــراض دانشــجویان نســبت بــه هرگونــه موضــوع 
داخــل خوابــگاه نيــز روال رســيدگی از مســير اعــالم بــه مســئول خوابــگاه و در صــورت عــدم 

ــد. ــا می باش ــور خوابگاه ه ــه اداره ام ــاع ب ــع، ارج رف

روند واگذاری بوفه ها و آرایشگاه های خوابگاه های دانشجویی

ــان  ــا پای ــال ت ــر س ــاه ه ــدای مهرم ــاليانه )از ابت ــورت س ــه ص ــی ب ــای خوابگاه • بوفه ه
ــردد. ــذار می گ ــده واگ ــزاری مزای ــا برگ ــد( ب ــال بع ــهریورماه س ش

ــگاه را  ــان دانش ــت و درم ــز بهداش ــط مرک ــی توس ــط HSE ابالغ ــد ضواب ــان بای • متقاضي
ــد. ــن نماین ــه را تأمي ــتورالعمل های مربوط ــدرج در دس ــارات من ــت انتظ رعای

• اطالعيــه برگــزاری مزایــده هــر ســاله در مردادمــاه منتشــر و متقاضيــان می تواننــد جهــت 
ــه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی  بررســی شــرایط، تكميــل مــدارک و شــرکت در مزایــده ب

مراجعــه نماینــد. 

ــت مالحظــات مصــرح  ــوط رعای ــن قيمــت پيشــنهادی من ــده، بهتری ــت مزای ــق ماهي • طب
ــده اعــالم خواهــد شــد. ــوان برن ــه عن ــن بخــش، ب منــدرج در ای

• برنــده مزایــده بایــد توانمنــدی و صالحيــت خــود جهــت اداره موضــوع مزایــده را بــه اداره 
امــور خوابگاه هــا و مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه اثبــات نمایــد. در صــورت عــدم تأیيــد 
توانمنــدی و صالحيــت نفــر اول، بــه ترتيــب قيمت هــای ارائــه شــده، شــرایط ســایر شــرکت 

کننــدگان در مزایــده بررســی خواهــد شــد.

• در صورتــی کــه مســتأجر فعلــی بوفــه یــا آرایشــگاه دارای عملكــرد مثبــت بــوده باشــد و در 
مزایــده، قيمــت وی اول نگــردد، بــه دليــل عملكــرد مثبــت، فرصــت تمدیــد قــرارداد بــا قيمــت 

نفــر اول مزایــده بــه وی داده خواهــد شــد. 

اداره امور خوابگاه ها
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• قيمــت گــذاری خدمــات آرایشــگاه در خوابــگاه بایــد بــا نظــر و تأیيــد اداره امــور خوابگاه هــا 
ــورت پذیرد. ص

ــگاه های  ــا آرایش ــا ی ــرای بوفه ه ــگاه ب ــارج خواب ــجو و از خ ــر دانش ــتری غي ــرش مش • پذی
ــد.  ــاز نمی باش ــوان مج ــچ عن ــه هي ــی ب خوابگاه

ــور  ــد اداره ام ــر و تأیي ــا نظ ــد ب ــی بای ــگاه های خوابگاه ــا و آرایش ــت بوفه ه ــاعت فعالي • س
ــردد. ــم گ ــا تنظي خوابگاه ه

ــای دانشــجویی وجــود  ــا آرایشــگاه ه ــا ی ــه ه ــه مســتأجرین بوف ــه اســكان ب ــكان ارائ • ام
ــدارد.  ن

• پيشــنهاد دهنــدگان قيمــت بــرای اجــاره بوفــه یــا آرایشــگاه بایــد مبلغــی را بــه عنــوان 
ضمانــت شــرکت در مزایــده بــه طریقــی کــه توســط معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی اعــالم 

ــد. ــت نماین ــردد پرداخ می گ

• مســتأجر در بــدو شــروع قــرارداد ملــزم اســت مبلغــی را بــه عنــوان ضمانــت حســن انجــام 
تعهــدات خــود در وجــه دانشــگاه بــه ودیعــه بگــذارد. مبلــغ و شــيوه ودیعــه ســپاری توســط 

ــت فرهنگــی و دانشــجویی اعــالم می گــردد. معاون

• پيشنهاد دهندگان حتماً باید ساکن در شهر تهران باشند.

• کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی امكان ارائه پيشنهاد قيمت را ندارند.

• پيشــنهاد دهنــدگان قيمــت بــرای اجــاره بوفــه یــا آرایشــگاه بایــد مبلغــی را بــه عنــوان 
ضمانــت شــرکت در مزایــده بــه طریقــی کــه توســط معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی اعــالم 

ــد. ــت نماین ــردد پرداخ می گ

• یــك فــرد می توانــد بــرای اماکــن متعــددی پيشــنهاد قيمــت ارائــه دهــد امــا نهایتــاً فقــط 
می توانــد نســبت بــه اجــاره یــك بوفــه یــا آرایشــگاه اقــدام نمایــد.

روند تحویل گرفتن مرسوالت پستی و اقالمی که توسط دانشجویان سفارش داده می شود

بــا توجــه بــه اینكــه در تحویــل گرفتــن اقالمــی کــه توســط دانشــجو ســفارش داده شــده 
و توســط پيــك بــه خوابــگاه واصــل می گــردد بایــد شــخص ســفارش دهنــده حضــور داشــته 
ــذا  ــرادی وجــود دارد در همــان لحظــه مشــخص گــردد، ل ــا ای ــرت ی ــا چنانچــه مغای باشــد ت

همــكاران انتظامــات جــز در ســه حالــت ذیــل از دریافــت ایــن اقــالم معــذور هســتند:

• بسته های معمولی که توسط اداره پست تحویل خوابگاه ها می گردد

• بســته هایی کــه دانشــجو در هنــگام ســفارش ذیــل بخــش توضيحــات آن تصریــح نمــوده 
باشــد کــه تحویــل دادن بســته بــه انتظامــات خوابــگاه بالمانــع اســت.

• بســته هایی کــه دانشــجو از قبــل بــه انتظامــات خوابــگاه اعــالم و درخواســت نمــوده باشــد 
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کــه توســط انتظامــات تحویــل گرفتــه شــود

همچنيــن الزم بــه ذکــر اســت بــه دليــل تعــدد مرســوله های واصلــه و تزاحــم ایــن موضــوع 
بــا ســایر وظایــف پرســنل انتظامــات، ممكــن اســت امــكان تمــاس بــا دانشــجو و اطــالع بــه 
وی بابــت رســيدن بســته وی فراهــم نگردیــده یــا ایــن موضــوع بــا تأخيــر مواجــه شــود لــذا 

ــر عهــده خــود دانشــجویان می باشــد. ــا ب ــت محموله ه ــری وصــول و دریاف پيگي

اقدامات الزم در هنگام مواجهه با مشکل حشره ساس

1. درخواســت سمپاشــی توســط ســاکنين اتــاق آلــوده بــه مســئول ســاختمان خوابــگاه بــه 
ــود. ــی داده می ش صــورت کتب

تذکــر یــک: بــه دليــل مخاطــرات جــدی حشــره ســاس بــرای خوابــگاه، در صــورت احــراز 
وجــود ســاس توســط خدمــات اداره امــور خوابگاه هــا یــا مرکــز بهداشــت و درمــان، رضایــت 
یــا عــدم رضایــت ســاکنين اتــاق بــرای سمپاشــی مــالک نبــوده و ســاکنين بایــد بــرای انجــام 

سمپاشــی در اســرع وقــت همراهــی نماینــد.

تذکر دو: شماره تلفن همراه کليه ساکنين اتاق باید در درخواست ذکر شود.

ــرای  ــكار ب ــاق و پيمان ــا نماینــده دانشــجویان ســاکن ات 2. هماهنگــی مســئول ســاختمان ب
انجــام سمپاشــی در روز مقــرر

3. وظایف دانشجویان اتاق قبل از سمپاشی:

ــرش و  ــر ف ــا، زی ــا، البســه، درزه ــی کتاب ه ــالی تمام ــاق )الب ــق ات ــل و دقي ــت کام • نظاف
موکت هــا و تخت هــا و پشــت کمدهــا و قفســه های کتــاب و....

• وارســی تمامــی وســایل شــخصی بــرای پيــدا نمــودن اثــرات تخــم حشــره، الشــه زنــده یــا 
مــرده حشــره یــا کلونــی حشــرات( و اطمينــان از عــدم وجــود در البــالی وســایل

ــا و  ــو، بالشــت، ملحفه ه ــت دقيــق وســایل ضــروری و شستشــوی کامــل البســه، پت • نظاف
تشــك بــا آب داغ و قــرار دادن در معــرض نــور مســتقيم خورشــيد بــرای حداقــل 3 روز بــه 

منظــور اطمينــان از دفــع آفــات احتمالــی

• جمــع آوری کليــه مــواد غذایــی داخــل اتــاق و خــارج نمــودن آن پــس از اطمينــان از عــدم 
وجــود حشــره یــا تخــم حشــره در داخــل آنها

ــيب  ــار آس ــم دچ ــرض س ــه در مع ــایلی ک ــی و وس ــم و قيمت ــایل مه ــع آوری وس • جم
می شــوند؛ وارســی کامــل و دقيــق بــرای جلوگيــری از انتقــال حشــره یــا تخــم آن و خــارج 

ــاق نمــودن از ات

ــل دســترس  ــاز و قاب ــه صــورت ب ــاق و ب ــده در وســط ات ــرار دادن کليــه وســایل باقيمان • ق
ســمپاش بــه منظــور آغشــته نمــودن تمامــی آنهــا بــه ســم
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٤. وظایف پيمانكار سمپاش:

• آغشــته نمــودن کامــل وســایل و تمامــی بخش هــای اتــاق از قبيــل موکــت، فــرش، درزهــا 
و ... بــه ســم

• استفاده از سم با ترکيب و غلظت مناسب طبق مفاد قرارداد

٥. وظایف مسئول ساختمان قبل، حين و بعد از سمپاشی:

• انجام هماهنگی سمپاشی و اطالع رسانی به نماینده دانشجویان اتاق

• ارائــه توضيحــات و آموزش هــای الزم بــه دانشــجویان در خصــوص نحــوه وارســی وســایل، 
نحــوه نظافــت اتــاق، نحــوه جمــع آوری و شستشــوی وســایل

ــت  ــاق جه ــودن ات ــاده نم ــرای آم ــرون ب ــه بي ــاق ب ــایل ات ــروج وس ــر نحــوه خ ــارت ب • نظ
سمپاشــی، ممانعــت از خــروج وســایلی کــه بــه درســتی وارســی نشــده یــا الزامــاً بایــد در 

ــد. ــرار گيرن معــرض ســم ق

ــگاه؛  ــدورات خواب ــب مق ــجویان حس ــایل دانش ــرار دادن وس ــرای ق ــای الزم ب ــن فض • تأمي
فضایــی بــاز، در معــرض نــور خورشــيد، بــه دور از فضــای ســایر اتاق هــا و اماکــن عمومــی 

ــگاه خواب

• کمــك بــه اســكان دانشــجویان در زمــان انجــام سمپاشــی بــا توجــه بــه مقــدورات خوابــگاه 
ــور خوابگاه هــا و اداره ام

ــا،  ــه، صندلی ه ــای مطالع ــامل ميزه ــاق ش ــی از ات ــی و نئوپان ــایل چوب ــه وس ــه کلي • تخلي
ــور  ــاز در معــرض ن ــه فضــای ب نئوپــان تخت هــا، کمــد و قفســه های چوبــی و ... و انتقــال ب

مســتقيم خورشــيد

ــام  ــرای انج ــاق ب ــرایط ات ــودن ش ــاده ب ــد آم ــی؛ تأیي ــام سمپاش ــگام انج ــور در هن • حض
ــل ــی مراح ــت تمام ــرای درس ــان از اج ــكار و اطمين ــرد پيمان ــر عملك ــارت ب ــی؛ نظ سمپاش

• پلمپ اتاق به مدت حداقل 2٤ ساعت

• باز نمودن درب اتاق و نظارت بر فرایند آماده سازی اتاق جهت اسكان مجدد

٦. اهم موارد مربوط به آماده سازی اتاق پس از سمپاشی:

• شستشوی وسایل داخل اتاق توسط دانشجویان ساکن

• تعویــض موکــت اتــاق در صــورت لــزوم توســط همــكاران خدمــات بــا هماهنگــی مســئول 
ســاختمان

الزم بــه ذکــر اســت کــه در صــورت آلودگــی شــدید، بــه دليــل آنكــه ســموم بــر روی تخــم 
ــی کــه  ــاز اســت سمپاشــی مجــدد پــس از 1٥ روز، یعنــی زمان ــد، ني حشــرات تأثيــری ندارن
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ــذا در صــورت مشــاهده مجــدد حشــره  ــرد؛ ل حشــرات از تخــم خــارج می شــوند، انجــام پذی
ــالع داده  ــگاه اط ــاختمان خواب ــه مســئول س ــریعاً ب ــه اول س ــس از سمپاشــی مرحل ــاس پ س

شــود.

همچنيــن در نظــر داشــته باشــيد کــه مهــم تریــن عامــل در پيشــگيری از وقــوع مشــكل، 
ــاق  ــت ات ــوع نظاف ــه موض ــت ب ــجویان و اهمي ــط دانش ــتی توس ــكات بهداش ــق ن ــت دقي رعای

می باشــد.

اقدامات الزم در هنگام مواجهه با مشکل حشره شپش

ــواع مختلــف  ــه ان ــه ســم پاشــی نداشــته و در مــوارد آلودگــی ب ــوع آلودگــی نيــاز ب ایــن ن
ــن راه  ــح و مناســب بهتری ــان صحي ــط و درم ــردی و محي ــت اصــول بهداشــت ف شــپش رعای
ــال   ــار مبت ــدارد. )یكب ــه پدیكلوزیــس مصونيــت ن ــع آلودگــی مــی باشــد. آلودگــی ب ــرای رف ب

ــرد را از ابتــال مجــدد ایمــن نمــی کنــد.( شــدن ف

1. گندزدایــی کــردن کليــه البســه، شــانه ســر، بــرس، گل ســر و.... فــرد آلــوده بــه شــپش 
ســر.

ــا  ــرس، گل ســر و... در صــورت تمــاس ب ــه البســه، شــانه ســر، ب ــی کــردن کلي 2. گندزدای
فــرد آلــوده بــه شــپش

3. در آب جوش قرار دادن البسه آلوده به مدت 30 دقيقه )بهترین روش(

٤. برای گندزدایی از درجه آب گرم ماشين لباسشویی هم می توان استفاده نمود.

٥. فرش، موکت، مبل و روکش ماشين با جاروبرقی بخوبی جارو زده و تميز گردد.

ــه در کيســه  ــدت دو هفت ــه م ــو ب ــل شســت و ش ــر قاب ــایل غي ــام و وس ــراردادن اجس ٦. ق
ــا سربســته ــتيكی ب پالس

7. درمان با شامپو مخصوص شپش 

8. مرحلــه رشــك زدایــی: آغشــته کــردن مــو بــا ســرکه ســفيد و شــانه دندانــه ریــز، آغشــته 
کــردن مــو بــا انــواع روغــن هــای گياهــی از جملــه زیتــون، کرچــك، نارگيــل و ...، اســتفاده 

از اتــوی مــو پــس از خشــك نمــودن کامــل موهــا

9. پس از درمان از البسه ای استفاده نمایيد که قبال ضدعفونی شده باشد.

ــس از شــروع در صــورت  ــه پ ــك هفت 10. اســتفاده مجــدد از شــامپو مخصــوص شــپش ی
عــدم درمــان کامــل

11. درمان همزمان تمام اعضا خانواده و ساکنين یك اتاق  در صورت آلودگی

مراقبت افراد درمان شده تا دو هفته از نظر رفع کامل رشك  .21





بخش ششم:

مرجع نظارت بر صحت اجرای منشور  و 
نحوه اعالم شکایات مربوطه
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بخش ششم :

مرجع نظارت بر صحت اجرای منشور و نحوه اعالم شکایات مربوطه

ــن ســند در تمامــی  ــر حســن اجــرای ای ــت فرهنگــی و دانشــجویی، مســئول نظــارت ب معاون
زیــر مجموعه هــای حــوزه خدمــات دانشــجویی معاونــت اســت و مرجــع پاســخگوي شــكایات 

ــد.  ــي شــدن آن می باش ــه عمليات ــه در زمين مطروح

نحوه رسیدگی به شکایات

ــن  ــاد ای ــا عــدم اجــرای مف ــه تخطــی و ی دانشــجویان در صــورت برخــورد و مشــاهده هرگون
منشــور در ادارات مربوطــه، می تواننــد شــكایت خــود را از مســير زیــر ثبــت و پيگيــری نماینــد:

الزم بــه ذکــر اســت کــه در هــر مرحلــه از بررســی شــكایت مطــرح شــده، مدیــران ارشــد و 
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی ملــزم بــه پاســخگویی بــه دانشــجو، برگــزاری جلســات الزم بــا 

حضــور دانشــجوی شــاکی و رفــع شــكایت مطــرح شــده خواهنــد بــود.

ارائــه شــكایت کتبی دانشــجو به 
دفتــر طــرح و برنامه

ــرح و  ــر ط ــی دفت ــالم کتب اع
ــا  ــراه ب ــجو هم ــه دانش ــه ب برنام

ــتندات  مس

صحــت  بنــدی،  طبقــه 
ســنجی و اظهــار نظــر معاونت 
فرهنگــی و دانشــجویی ظــرف 
ــر    ٥ روز کاری ــدت حداکث م

فرهنگــی  معــاون  بــه  اعــالم 
امــور  مدیریــت  دانشــجویی،  و 
دانشــجویی و رئيس واحــد مربوطه

نظــارت بــر رفــع تخلف صــورت 
گرفتــه و احقــاق حقوق دانشــجو 
ظــرف مــدت حداکثــر 10روز 

کاری

در صورت وقوع تخطی 
از قوانين

در صورت عدم وقوع
 تخطی از قوانين

نظارت و رسيدگی به شكایات

مراجعــه بــه رئيــس اداره مربوطه 
ــكایت و طرح ش

در صــورت عــدم حــل مشــكل 
و اســتمرار شــكایت دانشــجو
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به روز رسانی منشور

ــه  ــند را ب ــن س ــال، ای ــر س ــن ه ــرداد و بهم ــا در م ــت ت ــف اس ــه مكل ــرح و برنام ــر ط دفت
ــن  ــاند و همچني ــران دانشــجویی دانشــگاه برس ــد شــورای مدی ــه تایي ــوده و ب ــانی نم روز رس
ــه  ــا ب ــب آیين نامه ه ــا و تصوی ــالح  فرآینده ــا، اص ــود رونده ــت بهب ــود را جه ــنهادات خ پيش

ــد. ــه ده مراجــع ذی صــالح ارائ




