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آييننامهخوابگاههايدانشجويي


 فصلسوم 

  

 شزايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان

  

 دا٘طجٛيبٖ ٚاجذ ضشايظ اسىبٖ الصْ است دس اثتذاي ٞش ٘يٕسبَ تحػيّي ثب ٔشاجؼٝ ثٝ اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب ٚ اسايٝ ثشي -22هبدُ 

 .ا٘تخبة ٚاحذ ٕٞبٖ ٘يٕسبَ ٘سجت ثٝ دسيبفت ٔجٛص سىٛ٘ت خٛد الذاْ ٕ٘بيٙذ

دا٘طجٛ ٔٛظف است دس ثذٚ ٚسٚد ثشاي اسىبٖ دس خٛاثٍبٜ تؼٟذ ٔحضشي ٔشثٛط ثٝ غٙذٚق سفبٜ دا٘طجٛيبٖ سا اسايٝ  :         تجصشُ          

 .ٕ٘بيذ

، (سُ)داًطجَيبى ضبّذ ٍ ايثبسگش، داًطجَيبى تحت پَضص سبصهبى ثْضيستي ٍ كويتِ اهذاد اهبم خويٌي - 23هبدُ 

 تؼذاد داًطجَيبى ، ّوسش سشثبصخبظ داًطجَ يب ثستگبى دسجِ يك ٍي،/ ثيوبسي صؼت الؼالج 

ًفشات اٍل تب سَم آسيب ٍ جْبى ٍ ًفشات  داسًذگبى هوتبص آصهَى سشاسشي دس ّوبى داًطگبُ، ، خبًَادُ

فشصًذاى كبسكٌبى  ،(فشٌّگي، ٌّشي، ٍسصضي ٍ لشآًي ػلوي ،)اٍل كطَسي هسبثمبت يب الوپيبدّبي 

ُ ّب ػلَم پضضكي دٍلتي پزيشفتِ ضذُ  ثبضٌذ ثِ تشتيت دس اٍلَيت ٍاگزاسي داًطگبُ ٍ ٍصاست  كِ دس داًطگب

 .خَاثگبُ لشاس داسًذ 

 .داًطجَيبًي كِ ٍديؼِ ٍ ٍام هسكي دسيبفت هي ًوبيٌذ، هجبص ثِ استفبدُ اص خَاثگبُ ًوي ثبضٌذ - 24هبدُ 

ٖ ٞبي phdداًطجَيبى همبعغ دا٘طجٛيبٖ سٙٛاتي دس وّيٝ سضتٝ ٞب،  – 25هبدُ  ٚ سصيذ٘تي، جبثجبيي، ا٘تمبِي، ثٛسسيٝ سبصٔب

ٖ ٞب اص اِٚٛيت استفبدٜ اص خٛاثٍبٜ ثشخٛسداس ٕ٘ي ثبضٙذ أب دس غٛست ٚجٛد  ٘ظبٔي اػٓ اص استص، سپبٜ، ٘يشٚي ا٘تظبٔي ٚ سبيش سبصٔب

 .ظشفيت  ٚ أىب٘بت ٚ ٔمذٚسات ثب ٘ظش وٕيتٝ اسىبٖ ٚ اخز ٞضيٙٝ ٞبي تٕبْ ضذٜ اسايٝ خٛاثٍبٜ ثال ٔب٘غ است 

 ثٝ دا٘طجٛيبٖ پس اص فشاغت اص تحػيُ ، ا٘ػشاف يب اخشاج اص دا٘طٍبٜ ٕٞچٙيٗ دا٘طجٛيب٘ي وٝ ثٝ ٞش دِيُ لغغ استجبط -26ٔبدٜ 

 ٔجٛص استفبدٜ ٚ ادأٝ سىٛ٘ت دس خٛاثٍبٜ دادٜ ٘خٛاٞذ ضذ  (ٔشخػي تحػيّي، تؼّيك ا٘ضجبعي)آٔٛصضي داس٘ذ 

 تؼٛيض اتبلي وٝ دا٘طجٛ ثٝ آٖ ٔؼشفي ضذٜ است فمظ دس ٔٛاسد ضشٚسي ثب اخز ٔجٛص وتجي اص اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب -28هبدُ 

 .ٔيسش خٛاٞذ ثٛد

أٛس خٛاثٍبٜ ٞب  ثٝ تطخيع اداسٜ اتبق يب خٛاثٍبٜ دا٘طجٛ دسٔذت صٔبٖ سىٛ٘ت دس خٛاثٍبٜ ، ثٙب ثٝ ضشٚست ٚ ٔػّحت-29هبدُ 

ٖ ٞبيي وٝ  ثشاي ٚي تؼييٗ ٔي ٌشدد البٔت ٕ٘بيذ  .ٕٔىٗ است تغييش يبثذ ، دا٘طجٛ ٔٛظف است دس ٔىب

 تؼييٗ تؼذاد ٘فشات ٞش اتبق ثٝ ػٟذٜ اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب ٔي ثبضذ ٚ دا٘طجٛيبٖ سبوٗ دس اتبق اجبصٜ ٘ذاس٘ذ ثب :29-1

 .ٚسٚد افشاد جذيذي وٝ ٔجٛص سىٛ٘ت دس اتبق سا دسيبفت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٔخبِفت ٕ٘بيٙذ

دٜ سٚص پس  حذاوثش) دا٘طجٛيب٘ي وٝ ٔجٛص سىٛ٘ت دس خٛاثٍبٜ سا دسيبفت ٔي ٕ٘بيٙذ دس غٛست ػذْ ا٘ػشاف دس ٔٛػذ ٔمشس-30هبدُ 

ٞضيٙٝ وبُٔ ٘يٕسبَ تحػيّي ثٟشٜ ٔٙذي اص خٛاثٍبٜ ثشاثش ٔمشسات غٙذٚق سفبٜ ثشاي آٟ٘ب ٔحبسجٝ  (اص آغبص تشْ تحػيّي 

 .خٛاٞذ ضذ
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وبسدا٘ي ٚ وبسضٙبسي : دس غٛست ٚجٛد أىب٘بت ، دا٘طجٛيبٖ ٚاجذ ضشايظ ٔي تٛا٘ٙذ اص آغبص تحػيُ حذاوثش ثٝ تشتيت- 32هبدُ 

ٝ اي 5 ٘يٕسبَ، وبسضٙبسي اسضذ ٘بپيٛستٝ 8 ٘يٕسبَ، وبسضٙبسي پيٛستٝ ٚ دوتشاي تخػػي 4٘بپيٛستٝ   ٘يٕسبَ، دوتشاي حشف

 . ٘يٕسبَ اص خٛاثٍبٜ دا٘طجٛيي استفبدٜ ٕ٘بيٙذ14

.  وٕيتٝ اسىبٖ ٔي تٛا٘ذ دس غٛست وٕجٛد ظشفيت ٚ أىب٘بت صٔبٖ حذاوثش ٔذت سىٛ٘ت سا وبٞص دٞذ:1- 32

الصم ثِ ركش است ثش عجك هصَة كويتِ اسكبى داًطجَيي داًطگبُ ػلَم ثْضيستي ٍ تَاًجخطي دس )

:   اص آغبص تحصيل حذاكثش ثِ تشتيت1392صَست ٍجَد اهكبًبت، كليِ داًطجَيبى ٍسٍدي سبل 

 ًيوسبل، دكتشاي 4 ًيوسبل، كبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ 8كبسضٌبسي پيَستِ ٍ دكتشاي تخصصي 

ِ اي   (. ًيوسبل هجبص ثِ استفبدُ  اص خَاثگبُ داًطجَيي هي ثبضٌذ14حشف
 

 چٙب٘چٝ دا٘طجٛي سبوٗ خٛاثٍبٜ دس ٔٛػذ تؼييٗ ضذٜ تٛسظ اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب ، خٛاثٍبٜ سا تخّيٝ ٕ٘ٙبيذ اتبق ٚي ثب -33هبدُ 

حضٛس ٕ٘بيٙذٜ ٔؼشفي ضذٜ اص عشف حشاست دا٘طٍبٜ، سئيس يب سشپشست اداسٜ خٛاثٍبٜ ٞب ٚ ٔسئَٛ ضيفت خٛاثٍبٜ عي 

 .غٛستجّسٝ اي تخّيٝ ٚ ٔشاتت ٔٛسد تخّف دا٘طجٛ ثٝ ٔشاجغ ريػالح جٟت پيٍيشي ٞبي ثؼذي ٌضاسش ٔي ضٛد
  

 فصلچهارم

  

 مقزرات عمومي

  

 .ٕٞشاٜ داضتٗ وبست ػىس داس سىٛ٘ت دس خٛاثٍبٜ ثشاي دا٘طجٛيبٖ خٛاثٍبٞي ضشٚسي ٔي ثبضذ  -34هبدُ 

 هبِّ اٍل ٍ دٍم سبل ثِ 6صهبى ٍسٍد ٍ خشٍج هجبص دس خَاثگبُ ّب ٍ ثستِ ضذى دسة ٍسٍدي خَاثگبُ دس - 35هبدُ 

 . ضشح ريل هي ثبضذ

 

 پسشاى دختشاى

  هبِّ دٍم6  هبِّ اٍل6  هبِّ دٍم6  هبِّ اٍل6

 خشٚج ٚسٚد خشٚج ٚسٚد خشٚج ٚسٚد خشٚج ٚسٚد

سبػت 1

ثؼذاصاراٖ 

 ٔغشة

سبػت 2

ثؼذاصاراٖ 

 غجح

سبػت 2

ثؼذاصاراٖ 

 ٔغشة

سبػت 1

ثؼذاصاراٖ 

 غجح

سبػت 2

ثؼذاصاراٖ 

 ٔغشة

سبػت 2

ثؼذاراٖ 

 غجح

سبػت 3

ثؼذاصاراٖ 

 ٔغشة

سبػت 1

ثؼذاصاراٖ 

 غجح

دا٘طجٛ ٔٛظف است ٍٞٙبْ ٚسٚد ٚ خشٚج خٛاثٍبٜ ثش اسبس ٔمشسات ٚ سيستٓ حضٛس ٚ غيبة ٔٛجٛد دس آٖ   :35-1

 . خٛاثٍبٜ ٚسٚد ٚ خشٚج خٛد سا ثجت ٕ٘بيذ

ٚسٚد يب خشٚج دس سبػبت غيش ٔجبص ٔب٘ٙذ ػضيٕت ٚ يب ثشٌطت اص ٔسبفشت، اسدٚٞب ٚ فؼبِيتٟبي آٔٛصضي ـ : 35-2

تحميمبتي، ٔٛاسد خبظ ٚ يب ضشايغي وٝ خبسج اص اسادٜ دا٘طجٛ ثٝ ٚجٛد آٔذٜ ثبضذ ثب ثجت دس دفتش ٔخػٛظ 

 .خٛاثٍبٜ ٚ اسايٝ ٔذاسن ثالٔب٘غ خٛاٞذ ثٛد
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الصْ است سبػبت غيش ٔجبص ٚسٚد ٚ خشٚج دا٘طجٛ ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ خٛاثٍبٜ يب خشٚج اص آٖ ، ثب روش ػّت ٚ ٔمػذ : 35-3

دس دفتش ٔخػٛظ خٛاثٍبٜ ثجت ضٛد ٚ سشپشست ضيفت ٔٛظف است دس پبيبٖ ٞش ٘ٛثت وبسي وّيٝ ٔٛاسد سا ثٝ 

 .اداسٜ خٛاثٍبٜ ٞب ثشسب٘ذ (ٔسئَٛ  )اعالع سييس 

اص  ٔٛجٝ غيش غيجت، ٔجٙي ثش ػذْ سػبيت سبػبت تؼييٗ ضذٜ ٚ   دس غٛست ٌضاسش سشپشست أٛس خٛاثٍبٜ ٞب:35-4

خٛاثٍبٜ ، وٕيتٝ اسىبٖ ضٕٗ اعالع ثٝ خب٘ٛادٜ دا٘طجٛ ٔغبثك ٔمشسات ٘سجت ثٝ ادأٝ سىٛ٘ت يب ِغٛ سىٛ٘ت 

ٓ ٌيشي خٛاٞذ ٕ٘ٛد  .دا٘طجٛ دس خٛاثٍبٜ تػٕي

دسغٛست ػذْ حضٛس غيش ٔٛجٝ دا٘طجٛ دس اتبق خٛاثٍبٜ ثٝ ٔذت دٚ ٞفتٝ ٔتٛاِي دس ٞش تشْ ، ٔجٛص سىٛ٘ت ٚي   :35-5

تحػيّي ثٟشٜ ٔٙذي اص خٛاثٍبٜ ثشاثش  دس خٛاثٍبٜ دس آٖ ٘يٕسبَ تحػيّي ِغٛ خٛاٞذ ضذ ٚ ٞضيٙٝ وبُٔ ٘يٕسبَ

 .ٔمشسات غٙذٚق سفبٜ ثشاي دا٘طجٛ ٔحبسجٝ خٛاٞذ ضذ

٘ظٓ ٚ أٙيت، دس پبيبٖ صٔبٖ تؼييٗ ضذٜ ٚسٚد ٚ خشٚج، ثٝ   سشپشست ضيفت خٛاثٍبٜ الصْ است ثٝ ٔٙظٛس حفظ:35-6 

ٖ ٞب سا دس دفتش  تٕبْ عجمبت ٚ اتبلٟب ٔشاجؼٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب سػبيت احتشاْ ضٕٗ سؤيت دا٘طجٛيبٖ حضٛس ٚ غيبة آ

ثٝ ٔمبٔبت ٔبفٛق  غٛست ِضْٚ پيٍيشي اص خب٘ٛادٜ دا٘طجٛ ، اص ثشسسي ٚ دس ٔشثٛعٝ ثجت ٚ ٔٛاسد غيجت سا پس

 .ٌضاسش ٕ٘بيذ

 دا٘طجٛيبٖ سبوٗ دس خٛاثٍبٜ ٔي تٛا٘ٙذ ثؼضي ضجٟب فمظ دس ٔٙضَ خٛيطبٚ٘ذاٖ سبوٗ دس ضٟش ٔحُ تحػيُ ٚ يب -36   هبدُ 

ٖ ٞب ثب دا٘طجٛ دس فشْ . ضٟشٞبي ٔجبٚس ثٝ عٛس ٔٛلت البٔت ٕ٘بيٙذ الصْ است لجالً ٔطخػبت، آدسس، تّفٗ ٚ ٘سجت آ

 .خٛيطبٚ٘ذاٖ ليذ ضذٜ ٚ ثٝ تأييذ ِٚي لب٘ٛ٘ي دا٘طجٛ سسيذٜ ثبضذ

. ضذٜ ثبضذثجت هحضشي أضبي ِٚي يب سشپشست لب٘ٛ٘ي دا٘طجٛ دس فشْ خٛيطبٚ٘ذاٖ دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ خٛاثٍبٜ ثبيذ : تجصشُ              

 

ثشگِ هشخصي داًطجَ اص خَاثگبُ پس اص تغجيك ثب فشم ًطبًي ٍ هطخصبت خَيطبًٍذاى تكويل ٍ دس : 36-1

صَست صحت، ضوي ثجت دس دفتش هشثَعِ ثِ داًطجَ تحَيل ٍ هشاتت ثِ اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ٍ 

 .خبًَادُ داًطجَ اػالم هي گشدد

هذت هسبفشت  يب ػذم حضَس داًطجَ  ثبيذ لجالً تؼييي ضذُ ثبضذ ٍ داًطجَ هَظف است پس اص : 36-2

اًمضبي هذت ٍ ثبصگطت اص هسبفشت، حضَس خَد سا ثِ سشپشست ضيفت خَاثگبُ اػالم ًوبيذ ٍ ثشگِ 

 (هشاجؼِ ثِ هٌضل خَيطبًٍذاى)يب خَيطبًٍذ  (هشاجؼِ ثِ هٌضل پذسي)هشخصي سا كِ ثِ تأييذ ٍلي 

دس غيش ايٌصَست الصم است سشپشست ضيفت . سسيذُ ثِ سشپشست ضيفت خَاثگبُ تحَيل ًوبيذ

 .اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ثشسبًذ (هسئَل)هشاتت سا كتجبً ثِ اعالع سييس 

سشپشست خَاثگبُ يب هسئَل  اهَس خَاثگبُ ّب  هي تَاًذ اص عشيك توبس تلفٌي حضَس داًطجَ سا دس : 36-3

هٌضل خَيطبًٍذ استؼالم ٍ دس صَست لضٍم پس اص ّوبٌّگي ثب هسئَالى ريشثظ ثب هشاجؼِ ثِ هحل ، 

 .حضَس داًطجَ سا ثشسسي ًوبيذ

 ثب تٛجٝ ثٝ ضأٖ دا٘طجٛ ، سػبيت پٛضص ٔٙبست ٚ ثش ٔجٙبي ٔٛاصيٗ اسالٔي ، ػشف ٚ ٞٙجبسٞبي اجتٕبػي ثشاي تٕبٔي -37هبدُ 

دا٘طجٛيبٖ اِضأي ثٛدٜ ٚ ٞش آ٘چٝ دا٘طجٛ دس داخُ يب خبسج اص اتبق خٛد سفتبس ٔي ٕ٘بيذ  ثبيذ دس ٔحذٚدٜ  لٛا٘يٗ ٚ 

 .ثبضذ  ٔمشسات جبسي وطٛس ٚ ثخطٙبٔٝ ٞب ٚ آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔػٛة

وٝ ٔغبيش ثب آداة اسالٔي،  (...تًٙ، وٛتبٜ، صيشپيشاٞٗ ٚ ) ظبٞش ضذٖ ثب ِجبس  ٘بٔٙبست ٚ ٘بٔتؼبسف :«تجصشُ»

ضئٛ٘بت دا٘طجٛيي ٚ ػشف جبٔؼٝ ٔي ثبضذ ثٝ عٛسوّي دس فضبٞبي ػٕٛٔي خٛاثٍبٜ ٞب ٕٔٙٛع ثٛدٜ ٚ اص ٚسٚد ٚ 

 .خشٚج افشاد ثذ حجبة ٚ ثب پٛضص ٘بٔٙبست جٌّٛيشي ثٝ ػُٕ خٛاٞذ آٔذ
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 . ٞشٌٛ٘ٝ جبثجبيي يب ا٘تمبَ أٛاَ ػٕٛٔي خٛاثٍبٜ تٛسظ دا٘طجٛ ٕٔٙٛع است-38هبدُ 

ٞشٌٛ٘ٝ تغييشيب تؼٛيض لفُ دس اتبق ، تغييش ٚ جبثجبيي أٛاَ داخُ اتبق يب ٚاحذ ٔشثٛعٝ ثذٖٚ اخز ٔجٛص اص اداسٜ :              تجصشُ 

 .أٛس خٛاثٍبٜ ٞب يبسشپشست خٛاثٍبٜ ٕٔٙٛع است 

ٚ وبٔپيٛتش تٛسظ دا٘طجٛ دس اتبق ثب سػبيت ضشايظ تؼييٗ ضذٜ ٚ وست ٔجٛص ... ، ٚيذئٛ VCDٚ استفبدٜ اص ٚسبيّي ٘ظيش -39هبدُ 

ٖ پزيش ٔي ثبضذ  .اص عشف اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب أىب

ٞبي  ٞب ثب تٛجٝ ثٝ ضشايظ ٚ أىب٘بت ٞش دا٘طٍبٜ ٚ ثش اسبس سيبست ٘حٜٛ استفبدٜ اص أىب٘بت ايٙتش٘ت دس خٛاثٍبٜ :             تجصشُ 

ٕٞبٍٞٙي ٚ ٘ظبست ثش اجشاي غحيح ايٗ سيبست ٞب ثٝ ػٟذٜ ٔؼبٚ٘ت . ضٛساي فشٍٞٙي آٖ دا٘طٍبٜ تؼييٗ ٔي ٌشدد 

  .دا٘طجٛيي ، فشٍٞٙي ٚ ٚاحذ ٞبي تبثؼٝ آٖ ٔي ثبضذ

اص لجيُ ايجبد سش ٚ غذا، دسٌيشي، ثّٙذ ٕ٘ٛدٖ  ) ايجبد ٞشٌٛ٘ٝ ٔضاحٕت وٝ سجت سّت آسبيص سبوٙبٖ خٛاثٍبٜ  ضٛد -40هبدُ 

 . ٕٔٙٛع ٔي ثبضذ (...ثيص اص حذ غذاي ساديٛ ، تّٛيضيٖٛ ٚ٘ٛاختٗ ٔٛسيمي ٚ 

 سفتبس ٚ وشداس دا٘طجٛيبٖ سبوٗ خٛاثٍبٜ ٞبيي وٝ ثٝ ػّت ٚضؼيت خبظ سبختٕب٘ي ٔطشف ثٝ أبوٗ ٔسىٛ٘ي ٔجبٚس -41هبدُ 

 .ٔي ثبضٙذ ، ثبيذ عٛسي ثبضذ وٝ ٔٛجت سّت آسبيص ٕٞسبيٍبٖ خٛاثٍبٜ ٘طٛد

 ثٝ ٔٙظٛس حفظ أٙيت ضئٛ٘بت دا٘طجٛيي ، دس ٔحيظ خٛاثٍبٜ تٟيٝ ػىس يب فيّٕجشداسي اص ٔحيظ داخّي خٛاثٍبٜ -42هبدُ 

دا٘طجٛيبٖ ٚ استفبدٜ اص دٚسثيٗ ػىبسي ٚ تػٛيشثشداسي يب تّفٗ ٕٞشاٜ داساي فٙبٚسي ػىس ٚ فيّٓ ثذٖٚ اخز ٔجٛص اص 

 .  اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب ٕٔٙٛع است

 دسخٛاثٍبٜ ٞبي دا٘طجٛيي ػالٜٚ ثش پيٍشد لب٘ٛ٘ي ثشاثش ٔمشسات ...ٚ ثب ٞشٌٛ٘ٝ سٛء استفبدٜ اص فٙبٚسي تّفٗ ٕٞشاٜ ، دٚسثيٗ :             تجصشُ 

  .ضٛساي ا٘ضجبعي دا٘طجٛيبٖ سفتبس خٛاٞذ ضذ

وتشي ثشلي، :  اسشاف ٚ صيبدٜ سٚي دس ٔػشف آة ، ثشق ٚ ٌبص اضىبَ ضشػي داسد ٕٞچٙيٗ ٞش ٘ٛع استفبدٜ اص ٚسبيّي ٘ظيش-43هبدُ 

سٕبٚس ثشلي، پّٛپض، فشيضس، ٞيتش، اضبفٝ وشدٖ الٔپ ٞبي ٌبصي يب ٚسبيّي وٝ ايٕٙي خٛاثٍبٜ سا ثٝ خغش ٔي ا٘ذاص٘ذ، عجخ يب 

ٌشْ ٕ٘ٛدٖ غزا دس داخُ اتبق ثٝ عٛس وّي ٕٔٙٛع ثٛدٜ ٚ ػالٜٚ ثش جٕغ آٚسي ِٛاصْ ٔشثٛعٝ ، ٞضيٙٝ ثشق ٔػشفي اضبفي 

ثٝ ػٟذٜ دا٘طجٛ يب دا٘طجٛيبٖ ... آتص سٛصي، تخشيت ٔٛوت ٚ : ٚوّيٝ خسبسات احتٕبِي ٚاسدٜ ٔتشتت ثش آٖ ٕٞچٖٛ

 . استفبدٜ وٙٙذٜ خٛاٞذ ثٛد

 دا٘طجٛيبٖ ٔٛظفٙذ ٍٞٙبْ خشٚج اص خٛاثٍبٜ تٕبٔي ٚسبيُ ثشلي ٔجبص، ٌبصسٛص ٚ سبٔب٘ٝ ٌشٔبيص ٚ سشٔبيص :1تجصشُ 

 .اتبق خٛد سا خبٔٛش ٕ٘بيٙذ

ثٝ ػٟذٜ  (خػٛغب يخچبَ)سػبيت ثٟذاضت ٔحيظ ٚ ٘ظبفت اتبق يب ٚاحذ اسىبٖ دا٘طجٛيي ٚ ٚسبيُ ٔٛجٛد دسآٖ : 2تجصشُ       

 .دا٘طجٛيبٖ سبوٗ آٖ اتبق يب ٚاحذ خٛاٞذ ثٛد ٚ ٘حٜٛ ٘ظبست ثش آٖ ثٝ ػٟذٜ اداسٜ أٛس خٛاثٍبٜ ٞب ٔي ثبضذ

 دا٘طجٛيبٖ اجبصٜ دخبِت دس أٛس تأسيسبتي سا ٘ذاسد ٚ دس غٛست ثشٚص ٔطىُ ثٝ ٔٙظٛس پيطٍيشي اص خسبست احتٕبِي -44هبدُ 

ٜ  اػالْ ٕ٘بيذ ٔسئِٛيت ػذْ اػالْ ٘يبصٔٙذي ٞب يب . الصْ است ٔشاتت سا ثٝ غٛست وتجي ٚ ضفبٞي ثٝ  ٔسئَٛ خٛاثٍب

 . دخبِت ٔستميٓ دس أٛس تأسيسبتي وٝ ٔٛجت ضبيؼبت احتٕبِي جب٘ي ٚ ٔبِي ضٛد ثٝ ػٟذٜ سبوٙبٖ اتبق ٔي ثبضذ

 سشپشستي خٛاثٍبٜ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔسئِٛيتي دس لجبَ ٚسبيُ ٚ ِٛاصْ ضخػي داخُ اتبق دا٘طجٛ ٘ذاسد ٚ دا٘طجٛ ٔسئَٛ حفظ -45هبدُ 

 .أٛاَ ضخػي خٛد ٔي ثبضذ

ً ٌضاسش  ٕ٘بيذ تب ثشاثش ضٛاثظ ثٝ   دس غٛست ثشٚص سشلت، دا٘طجٛ ثبيذ ٔشاتت سا ثٝ سشپشست ضيفت خٛاثٍبٜ وتجب:تجصشُ

 .ٔٛضٛع سسيذٌي ضٛد
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استؼٕبَ دخب٘يبت ٚ ٍٟ٘ذاسي ٚسبيُ ٔشتجظ ثب استؼٕبَ دخب٘يبت دس تٕبٔي أبوٗ دا٘طٍبٞي اص جّٕٝ خٛاثٍبٜ ٕٔٙٛع  -46هبدُ 

است ٚ ثب ٔتخّفيٗ ثش اسبس آييٗ ٘بٔٝ ٚ دستٛساِؼُٕ ٞبي غبدسٜ اص سٛي ضٛساي ا٘ضجبعي دا٘طجٛيبٖ سفتبس خٛاٞذ 

 .ضذ

ّبي غيشهجبص،  CD ٍ استفبدُ اص اثضاسآالت غيشلبًًَي اص لجيل لَاصم لوبس، ًَاسّب ٍ ًگْذاسي ،تَصيغ،خشيذ ٍ فشٍش- 47هبدُ 

، ثِ عَس كلي سٍاى گشداى داسٍّبياسلحِ سشد ٍ گشم، تَصيغ ٍ هصشف ّشگًَِ هَاد افيًَي، هطشٍثبت الكلي ٍ هَاد ٍ 

هوٌَع است ٍ ثب هتخلفيي ثش اسبس آييي ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّبي صبدسُ اص سَي ضَساي اًضجبعي داًطجَيبى 

 .سفتبس خَاّذ ضذ

 .استفبدُ اص اثضاس آالت هَسيمي دس خَاثگبُ ّب هوٌَع هي ثبضذ  -48هبدُ 

 سييس اداسٜ خٛاثٍبٜ ٞب ضٕٗ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔسئَٛ ٔبفٛق ٚ ثب حضٛس ٕ٘بيٙذٜ ٔؼشفي ضذٜ اص عشف حشاست دا٘طٍبٜ ، دس -49هبدُ 

غٛست ِضْٚ ٚ ٌضاسش ٔٛاسد ٔطىٛن ٔجبص٘ذ ٘سجت ثٝ ثبصديذ اتبق ٚ ثبصسسي وٕذ ، سبن ، ويف ، چٕذاٖ ٚ ِٛاصْ 

 .ٔٛجٛد ضخػي دس اتبق دا٘طجٛ الذاْ ٕ٘بيٙذ

ٗ ٘بٔٝ ٚ ٔمشسات سفتبس ٕ٘بيذ ، ٞيچ يه اص دا٘طجٛيبٖ ٔجبص ثٝ ثشخٛسد ِفظي يب فيضيىي ثب -50هبدُ   چٙب٘ىٝ دا٘طجٛيي ثشخالف آيي

 .ٚي ٕ٘ي ثبضٙذ ٚ ثبيذ ٔٛضٛع سا جٟت سسيذٌي ثٝ ٔسئٛالٖ ٔشثٛعٝ ٌضاسش ٕ٘بيٙذ

 ٞش ٌٛ٘ٝ دسٌيشي فيضيىي ٚ ِفظي ضٕٗ ا٘ؼىبس ثٝ ضٛساي ا٘ضجبعي دا٘طجٛيبٖ ٔٙجش ثٝ ٔحشٚٔيت ٔمػش يب :تجصشُ 

 .ٔمػشيٗ دا٘طجٛ اص خٛاثٍبٜ  خٛاٞذ ضذ

 ٔجٛص البٔت دا٘طجٛ دس خٛاثٍبٜ دس غٛست ٔحشص ضذٖ ػذْ غالحيت ٚي ثشاي ادأٝ سىٛ٘ت، دس ٞش ٔمغغ صٔب٘ي -51هبدُ 

 .ٔي تٛا٘ذ ِغٛ ٌشدد، تطخيع ػذْ غالحيت ثش ػٟذٜ وٕيتٝ اسىبٖ ٚ ضٛساي ا٘ضجبعي دا٘طٍبٜ است

دس خٛاثٍبٜ ٞبي دا٘طجٛيي ٕٔٙٛع ...  ٚسٚد ٚ البٔت افشاد غيشدا٘طجٛ تحت ػٙٛاٖ ٔيٟٕبٖ ، ٔؼّٓ يب ضبٌشد خػٛغي ٚ -53هبدُ 

 .ٔي ثبضذ

البهت داًطجَي غيش سبكي دس خَاثگبُ فمظ ثب سضبيت ّن اتبلي ّبي هيضثبى ٍ دسيبفت هجَص كتجي اص : 53-1

 .اداسُ اهَس خَاثگبُ ّب ثِ صَست هحذٍد هجبص است

دس صَست ٍجَد ضشٍست ٍ اهكبًبت هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي ّش داًطگبُ دس استجبط ثب حضَس : 53-2

ُ  هذت ثستگبى دسجِ يك داًطجَ دس خَاثگبُ ثِ صَست هيْوبى تصوين گيشي خَاّذ ًوَد  .كَتب

 :ضشايظ هاللبت ثستگبى داًطجَ دس خَاثگبُ دختشاى - 54هبدُ 

 .سبػت هاللبت حذاكثش تب پبيبى صهبى تؼييي  ضذُ تشدد دس خَاثگبُ هي ثبضذ: 54-1

 هاللبت كٌٌذُ هشد ثبيذ اص هحبسم داًطجَ ثبضذ ٍ كبست ضٌبسبيي ػكس داس هؼتجش ٍ خَاثگبُ دختشاىدس : 54-2

يب ضٌبسٌبهِ خَد سا ثِ سشپشست ضيفت خَاثگبُ اسايِ ًوبيذ ٍ فشم هخصَظ هاللبت ٍ يب دفتش 

هشثَعِ سا تكويل ٍ اهضبء ًوبيذ ، سشپشست ضيفت خَاثگبُ هَظف است هطخصبت هاللبت كٌٌذُ 

كِ لجالً دس فشم هخصَظ ليذ )هشد سا لجل اص اػالم ثِ داًطجَ ثب هطخصبت اسبهي ًضديكبى داًطجَ 

تغجيك ٍ دس صَست هغبيشت اص هاللبت جلَگيشي ٍ هشاتت سا ثِ سييس اداسُ اهَس  (ضذُ است

ُ ّب گضاسش ًوبيذ  .خَاثگب

فشم هشثَط ثِ هاللبت كٌٌذگبى دساثتذاي ٍسٍد ثِ خَاثگبُ حتوبً ثبيذ ثِ تأييذ اٍليبي داًطجَ سسيذُ ٍ )           

 (.دس دفتش خَاثگبُ ًگْذاسي ضَد
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دس خَاثگبُ دختشاى الصم است ، ّوسش داًطجَي هتأّل ٌّگبم هاللبت ، ضٌبسٌبهِ خَد سا ثِ : 54-3

ٍ سشپشست ضيفت خَاثگبُ - كبست ضٌبسبيي كبفي ًيست- سشپشست ضيفت خَاثگبُ اسايِ ًوبيذ

 .  ايي آييي ًبهِ هشاحل اجبصُ هاللبت سا سػبيت ًوبيذ2-51هغبثك هفبد هبدُ .هَظف است

هاللبت دس اتبق ػوَهي ٍ يب هحلي كِ ثِ ّويي هٌظَس تؼييي ضذُ ٍ دس سبػبت اػالم ضذُ لبثل اًجبم : 54-4

 .خَاّذ ثَد 

 . سبػت سىٛت ػٕٛٔي دس خٛاثٍبٜ ثٝ تٙبست فػَٛ ٚ ضشايظ، تٛسظ اداسٜ خٛاثٍبٜ ٞب تؼييٗ ٚ اػالْ ٔي ٌشدد-55هبدُ 

كليِ سبكٌيي خَاثگبُ ّب اػن اص كبسكٌبى، هسئَليي خَاثگبُ ّب ٍ داًطجَيبى هلضم ثِ سػبيت هٌذسجبت ايي - 56هبدُ 

آييي ًبهِ هي ثبضٌذ ٍ چٌبًچِ فشد يب افشادي خالف آى الذاهي ًوبيٌذ هَاسد خالف دس هشاجغ ريصالح لبًًَي 

 .داًطگبُ لبثل پيگشد خَاّذ ثَد
 

 


