توافقنامه ارائه خدمات اسكان و خوابگاه دانشجويان علوم پزشكي شهید صدوقي يزد
 .1مقدمه
خوابگاه خانه دوم دانشجويان محسوب مي شود .زندگي با همساالن با فرهنگها و تفكرات متفاوت ،عالوه بر سختيهاي
احتمالي آن؛ تمريني براي آينده است .تمرين درک متقابل و پذيرش نظرات مخالف و مهارت زندگي با افراد جامعه .اداره
امور خوابگاهها امري بسیار مهم براي دانشگاه قلمداد ميگردد .فراهم آوردن محیط امن ،سالم و داراي امكانات الزم براي
زندگي دانشجويان؛ در کنار رعايت حقوق فردي و جمعي و تشويق روحیه مسئولیتپذيري در بین دانشجويان از اهداف
مديريت امور دانشجويي در حوزه خوابگاههاي دانشجويي ميباشد .اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با همكاري مسئولین
و دانشجويان و رعايت قوانین تدوين شده در اين حوزه.
 .2هدف
به منظور ارتقاي خدمات با کیفیت و افزايش سطح رضايتمندي دانشجويان اين توافقنامه منعقد ميگردد.
 .3مسئولیت
خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غیربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق ميگیرد.
تبصره :1
در صورت وجود ظرفیت ،واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساکن در شهرها و روستاهاي مجااور ،دوره شابانه و در ماوارد
خاص با نظرکمیته اسكان بالمانع ميباشد.
دانشجويان واجد شرايط اسكان الزم است در ابتداي هر نیمسال تحصیلي با مراجعه به اداره امور خوابگاهها و ارايه بار
انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.
تبصره :2
دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارايه نمايد.
دانشجويان شاهد و ايثارگر ،دانشجويان تحت پوشش ساازمان بهزيساتي و کمیتاه اماداد اماام خمیناي (ره) ،فرزنادان
خانوادههاي کمدرآمد ،دارندگان رتبههاي ممتاز آزمون سراسري ،المپیادهاي علمي ،فرهنگي ،هنري ،ورزشاي ،قرآناي و

ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه ،کشور ،آسیا يا جهان ،کارکنان مأمور به تحصیل و فرزندان کارکنان دانشگاه
و وزارت که در دانشگاهها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتیب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند .
دانشجوياني که وديعه و وام مسكن دريافت مينمايند ،مجاز به استفاده از خوابگاه نميباشند.
دانشجويان سنواتي در کلیه رشتهها ،دانشجويان مقاطع  PhDو رزيدنتي ،میهمان ،جابجايي ،انتقالي ،بورسیه سازمانهاي
نظامي اعم از ارتش ،سپاه ،نیروي انتظامي و ساير سازمانها از اولويت استفاده از خوابگاه
برخوردار نميباشند ،اما در صورت وجود ظرفیت و امكانات و مقدورات با نظر کمیته اسكان و اخذ هزينههاي تماام شاده
ارايه خوابگاه بالمانع است.
به دانشجويان پس از فراغت از تحصیل ،انصراف يا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجوياني که به هر دلیال قطاع ارتبااط
آموزشي دارند) مرخصي تحصیلي ،تعلیق انضباطي ) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد.
دانشآموختگان براي انجام امور فار التحصیلي با اخذ مجوز کتبي از امور دانشجويي ميتوانند حداکثر به مدت دو هفته از
خوابگاه استفاده نمايند.
تعويض اتاقي که دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز کتبي از اداره امور خوابگاهها میسر
خواهد بود.
اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سكونت در خوابگاه ،بنا به ضرورت و مصلحت باه تشاخی

اداره اماور خوابگااههاا

ممكن است تغییر يابد ،دانشجو موظف است در مكانهايي که براي وي تعیین ميگردد اقامت نمايد.
تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاهها ميباشد و دانشجويان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افاراد
جديدي که مجوز سكونت در اتاق را دريافت نمودهاند مخالفت نمايند.
دانشجوياني که مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مينمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر(حداکثر ده روز پس
از آغاز ترم تحصیلي ) هزينه کامل نیمسال تحصیلي بهرهمندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسابه
خواهد شد.
سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطیالت تابستان ،بین دو نیمسال و ايام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع
ميباشد.

تبصره :3
دانشجوياني که در ايام فوق الذکر واحد درسي دارند الزم است با ارايه مدارک الزم ،از اداره امور خوابگاهها مجوز اقامات
دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي که براي آنها تعیین ميشود سكونت نمايند.
در صورت وجود امكانات  ،دانشجويان واجد شرايط ميتوانند از آغاز تحصیل حداکثر باه ترتیاب :کاارداني و کارشناساي
ناپیوسته  4نیمسال ،کارشناسي پیوسته و دکتراي تخصصي  8نیمسال ،کارشناسي ارشد ناپیوسته  5نیمساال ،دکتاراي
حرفهاي  14نیمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.
کمیته اسكان ميتواند در صورت کمبود ظرفیت و امكانات ،زمان حداکثر مدت سكونت را کاهش دهد.
افزايش دوره اسكان در موارد خاص با تصويب کمیته اسكان و با رعايت مقررات صندوق رفاه دانشجويان میسر ميباشد.
چنانچه دانشجوي ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده توسط اداره امور خوابگاهها  ،خوابگاه را تخلیه ننمايد اتااق وي باا
حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه  ،رئیس يا سرپرست اداره خوابگاهها و مسئول شیفت خوابگاه طاي
صورتجلسهاي تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصالح جهت پیگیريهاي بعدي گزارش ميشود.
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرايي
الف :تعهدات دستگاه اجرايي
شخصي که بر اساس مقررات آموزشي دانشگاه جهت تحصیل پذيرفته شده است و اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تايید
ساختار آموزشي دانشگاه باشد دانشجو محسوب ميشود که ميتواند از امكانات خوابگاهي در صورت واجد شرايط بودن و
وجود امكانات و مقدورات ،طبق سنوات تعیین شده استفاده نمايد.
اداره خوابگاههاي دانشجويي معاونت فرهنگي و امور دانشجويي مسئولیت رسیدگي و پیگیري و اجراي اماور مرباوط باه
خوابگاهها را بر مبناي شاخ ها و استانداردهاي رفاهي تعیین شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت عهدهدار
ميباشد.
ب) تعهدات خدمت گیرنده:
ثبتنام در سايت معاونت دانشجوي فرهنگي به آدرس  www.ssu.ac.ir/mefdaو تكمیل فرمهاي مربوطه در زمان
ثبتنام توسط دانشجو طبق اعالم و اطالع رساني.

اتاق رزرو شده مخت

دانشجو ميباشد و دانشجو حق واگذاري اتاق به ساايرين را (بادون همااهنگي اداره خوابگااههاا)

ندارد.
دانشجويان موظفند به کلیه مقررات عمومي خوابگاهها (ورود و خروج ،رعايت نظام ،رعايات پوشاش دانشاجويي ،حفا
اموال و بیتالمال ،عدم مصرف دخانیات و  )....پايبند باشند و در صورت تخطي برابار قاانون و مقاررات باا فارد خااطي
برخورد خواهد شد.
دانشجويان موظفند بسته به انتخاب شرايط نقدي و غیرنقدي اعالمي از سوي وزارتخانه پس از پايان هر ترم تحصایلي و
يا پايان فارغالتحصیلي نسبت به پرداخت هزينه خوابگاه از طريق سامانه صاندوق رفااه کشاوري portal.srd.irاقادام
نمايند.
 .5هزينهها و پرداخت:
با تصويب هیات امناي محترم صندوق رفاه دانشجويان ،نرخ اجارهبهاي خوابگاههاي دانشجويي ملكي (مجردي و متاهلي)
تعیین و جهت اجرا به دانشگاههاي سراسر کشور ابالغ ميگردد .دانشگاه در اين خصوص حق هیچگونه دخال و تصارفي
ندارد و هیچگونه وجهي از دانشجويان دريافت نميگردد.
 .6دوره عملكرد:
دانشگاه به دانشجويان واجد شرايط (از لحاظ آموزشي و سنوات دانشجو محسوب ميشوند و در تبصاره  3باه آن اشااره
گرديده است ) در صورت وجود امكانات و مقدورات خوابگاه ارائه ميدهد .دانشجويان نیز ميتوانند طبق احراز شرايط در
زمان مشخ

شده و پرداخت هزينه (طبق قوانین صندوق رفاه و آيیننامه اسكان) در اتاق تعیین شده با هماهنگي اداره

خوابگاهها سكونت يابند.

