
 

 
 دانشجوییهای  پردیس در خصوص خوابگاهاطالعیه 

 رساند: می به اطالع دانشجویان گرامی با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات،

نظر به ابالغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی شریف، مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات پایان 

با توجه به  این پردیس در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به دانشجویان گرامی و رفاه حال ایشان، ،1400-2ترم نیم سال 

خودگردان در ایام های  اقدام به ارائه محدود خوابگاه بهداشتی ابالغی از ستاد ملی کرونا و شورای سالمت کیش،های  پروتکل

خوابگاه و نیز لزوم رعایت فاصله اجتماعی، اولویت با متقاضیانی بدیهی است با توجه به ظرفیت محدود امتحانات نموده است. 

 .نام نموده و چرخه مربوطه را کامل نمایند است که زودتر اقدام به ثبت

 

   1400-2در بازه ایام امتحانات پایان نیمسال  های دانشجویی فرآیند تخصیص خوابگاه

واکسن کرونا( توسط دانشجو و  دوز 3تزریق  تصویر کارت دیجیتال ،فرم تعهدنامه و ارسال )شامل تکمیل ارائه درخواست اسکان .1

لغایت شنبه  71/02/1401شنبه از تاریخ  (dormitory.sharifkish@outlook.com(به آدرس  خوابگاه هاایمیل امور ارسال به 

24/02/1401 

شنبه از تاریخ  بر اساس ظرفیت خوابگاه ادهیو ج ،اولویت تقاضابر اساس ها  توسط کارشناس امور خوابگاهها  بررسی درخواست .2

  24/02/1401لغایت شنبه  71/02/1401

زمانی معین توسط کارشناس  در بازه هزینه خوابگاهخت ثبت بدهی در سامانه پرداخت اینترنتی و اطالع رسانی به دانشجو جهت پردا .3

 مربوطه در صورت وجود ظرفیت.

و پرداخت  https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/Login.aspxمراجعه دانشجو به سامانه پرداخت اینترنتی به آدرس   .4

 و اطالع رسانی به کارشناس امور دانشجویی از طریق ایمیل.هزینه خوابگاه 

 و اطالع به دانشجو.و نهایی شدن ثبت نام ها  خوابگاه امورتأیید کارشناس  .5

سیر دریافت معرفی نامه و  ،امور دانشجویی واحد ،Cآموزش، الین  نساختما به 26/03/1401از تاریخ  مراجعه حضوری دانشجویان .6

 فرآیند تحویل واحد از طریق امین اموال پردیس.
 

 های دانشجویی شهریه خوابگاه
 

 ارشد اسکان بازه زمانی  تحصیالت تکمیلیمقطع  کارشناسی اسکان بازه زمانی کارشناسیمقطع  خوابگاه

 خوابگاه دختران )سوئیت(

 نفر 2ظرفیت 
 یک هفته ریال  9.000.000  کل بازه امتحانات  ریال  36.000.000 

 خوابگاه پسران )دوخواب(

 نفر 4ظرفیت 
 ________ ____________ کل بازه امتحانات  ریال 52.000.000

 خوابگاه پسران )یک خواب(

 نفر 2ظرفیت 
 یک هفته  ریال  15.000.000 )در صورت وجود ظرفیت( یک هفته ریال  15.000.000

https://payment.kish.ac.ir/UI/Public/Login.aspx


 

 

 

  توضیحات:

 
 باشد. می نفر 2 بهداشتی، های پروتکل به توجه با دختران خوابگاه واحدهای ظرفیت -

 باشد. می نفر 2 بهداشتی، های پروتکل به توجه با پسران خوابگاه در خواب هر ظرفیت -

 باشد. می جمعه روز 11 ساعت تا شنبه روز 15 ساعت از ،تکمیلی تحصیالت دانشجویان به مربوط هفته یک زمانی بازه -

 گردد. می محاسبه 26/04/1401 الی 26/03/1401 تاریخ از کارشناسی، دانشجویان برای امتحانات زمانی بازه -

ظرفیت  به با توجه .نمایند جهت ثبت نام اقدام ماه اردیبهشت 24 شنبه روز اداری ساعت پایان تا حداکثرویان متقاضی خوابگاه الزم است دانشج -

 .اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام خود را نهایی کنند ،محدود

 گردد. و این بازه به هیچ عنوان تمدید نمی باشد می 62/04/1401 لغایت 26/03/1401 تاریخ از ترم پایان امتحانات جهت اسكان زمانی بازه -

 شود.به هیچ عنوان مسترد نمیحسابداری دانشجویی، در سامانه  پرداختی دانشجو، مبلغ استفاده از خوابگاه درخواستو یا انصراف از درصورت لغو  -

 .گیرد می برای کل بازه امتحانات در اختیار دانشجویان کارشناسی قرارریال  52.000.000دو خواب با هزینههای  واحد :خوابگاه پسران -

 گیرد و در صورت وجود  می تنها در اختیار دانشجویان کارشناسی قرار ریال 36.000.000خوابگاه دختران با هزینه های  واحد :خوابگاه دختران -

 تواند به دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز تخصیص یابد. می ظرفیت

 تخصیصبابت هر هفته  ریال 15.000.000باشد که با مبلغ  می دانشجویان تحصیالت تکمیلییک خواب مخصوص های  واحد :خوابگاه پسران -

ارائه ها  توانند در خواست خود را به صورت هفتگی به امور خوابگاه می نیز در صورت خالی بودن ظرفیت، دانشجویان غیر تحصیالت تکمیلی .یابد می

 بهره مند گردند. ،و در صورت وجود ظرفیتنمایند 

رسال ا  (dormitory.sharifkish@outlook.com( خوابگاه هاتوانند درخواست خود را به ایمیل امور می دانشجویان جهت کسب اطالعات بیشتر -

 تماس بگیرند. 249داخلی  (0764)4422299و یا با تلفن 



  امضای دانشجونام و نام خانوادگی و 
 

 

 بسمه تعالی

 
 

 

 آئین نامه خوابگاه ها ( 1)پیوست شماره 

به        مقطع کارشناسی       کارشناسی ارشد    دانشجوی رشته     اینجانب

تحت نظارت  خوابگاهمتقاضی اسکان در    شهرستان  ساکن         شماره دانشجویی

 را نمایم:اجبه شرح ذیل  را دانشجوئییه ضوابط وشرایط اسکان کلتعهد می نمایم  ،دانشگاه می باشم

 شماره تماس پدر:     شماره تماس: 

 ......................................................... : جهت مواقع ضروری )ترجیحا اقوام درجه یک (شماره تماس 

 موضوع تعهد:

             دختران         پسران       خوابگاه اسکان وبهره برداری از

 .)توسط مسئول خوابگاه( ....................اتاق شماره .... ........................واحد ........ ...بلوک .................... 

 

 مبلغ قرارداد – 1ماده 

مبلغ  .ریال می باشد ............................           دانشجویان کارشناسی ارشد         دانشجویان کارشناسی   لغ کل قرار داد برای مب

 با شد. زیرمی تواند یکی از مبالغ مدرج در جدول شما  مندرج 

 

 های دانشجویی شهریه خوابگاه
 

 ارشد اسکان بازه زمانی  تحصیالت تکمیلیمقطع  کارشناسی اسکان بازه زمانی مقطع کارشناسی خوابگاه

 خوابگاه دختران )سوئیت(

 نفر 2ظرفیت 
 یک هفته ریال  9.000.000  کل بازه امتحانات  ریال  36.000.000 

 خوابگاه پسران )دوخواب(

 نفر 4ظرفیت 
 ________ ____________ کل بازه امتحانات  ریال 52.000.000

خوابگاه پسران )یک 

 خواب(

 نفر 2ظرفیت 

 ریال  15.000.000
)در صورت وجود  یک هفته

 ظرفیت(
 یک هفته  ریال  15.000.000

 

 

 



  امضای دانشجونام و نام خانوادگی و 
 

 

 

 

 مدت تعهد -2ماده 

 .می باشد )    (   یک ماه    (  )   یک هفته به مدت تا تاریخ ........................ مدت تعهد ازتاریخ ............................
 مندرج در ماده یک این تعهدنامه می باشند.دانشجویان صرفاً مجاز به اتخاب تاریخ طبق جدول تذکر: 

  

  کامل و دقیق مطالعه و فرم ها را امضا  طور بهلطفاً قوانین و آیین نامه خوابگاه را که در صفحات ذیل آمده است

 فرمایید.

 

 

 تعهدات دانشجو-3ماده 
کارت الکترونیک واکسیناسیون خود  دوز واکسن کرونا تزریق نموده باشدو قبل از تحویل خوابگاه، 3دانشجو تعهد می نماید حداقل  -1

 را به واحد امور دانشجویی ارائه نماید.

صبح روز مقرر می باشد و در غیر  11به بعد می باشد و دانشجو متعهد به تخلیه واحد تا قبل از ساعت  15ساعت ورود به خوابگاه  -2

 برابر نرخ هر روز خوابگاه خواهد بود. 3به پرداخت جریمه بابت هر روز ،  معادل  اینصورت ، ملزم

دانشجو متعهد می گردد به محض مشاهده هرگونه عالئم سرماخوردگی و مشکوک به ابتال به ویروس کرونا، در اسرع وقت به مرکز  -3

 خوابگاه را جهت جلوگیری از ابتالی سایر دانشجویان، ترک نماید. توسعه سالمت کیش مراجعه و همچنین

وجود در آن از قبیل تفاع و همچنین وسایل و امکانات متغییر فیزیکی در اجزا پانسیون مورد ان هرگونهاز انجام  دینما یمدانشجو تعهد  -4

موجب تخریب یا  ها آنکردن  و جداشخصی که باز کردن  و متعلقات زاتیو تجهنصب وسایل  ،یمنصوباشیاء   ییجابجا،  ها قفل

در صورت بروز خسارت طبق آئین نامه مصوب پردیس خودداری نماید. گردد یم ها آناجزا ساختمان یا نمای ظاهری  یدگید بیآس

 عمل خواهد شد.

پرهیز غیره از قبیل آب ، برق ، گاز و اتسیتأسدر  آمده شیپ و اشکالاز هرگونه دخالت مستقیم در مورد اخالل  دینما یمدانشجو تعهد  -5

دخالت  ایو اطالع دهد. بدیهی است مسئولیت عدم موارد فوق  موارد بالفاصله مراتب را به مدیر )مسئول حاضر( گونه نیا و درنموده 

 .هستبه عهده دانشجو  گردد یم یو مالموارد که موجب ضایعات احتمالی جانی  گونه نیامستقیم در 

 و در ستادانشگاه کارشناس مورد تائید  به عهدهدانشجویان  یاطیاحت یبخسارات احتمالی وارده ناشی از  زانیو متبصره : تعیین نوع 

 .می باشد وارده صورت احراز عدم احتیاط دانشجو ملزم به جبران خسارت

یا ساختمان  نیریو ساای خود بر یو روح یو مالجانی  و خساراتطرات از هرگونه اقدامی که احتمال ایجاد خ دینما یمدانشجو تعهد  -6

 خودداری نماید. گردد یمآن  ساتیتأس و



  امضای دانشجونام و نام خانوادگی و 
 

 

 و سلبمحیط  و آرامشمزاحمت که موجب بر هم زدن نظم  هرگونهایجاد  و ازحقوق سایرین را رعایت نموده  دینما یمدانشجو تعهد  -7

و  رمتعارفیغ یها وآمد رفت، صدای ادوات صوتی ،استعمال دخانیات  رمتعارفیغبلند نمودن  سروصداقبیل  گردد ازآسایش سایرین 

 در ساعات استراحت عمومی خودداری نماید. ژهیو به محیط گردد و آرامشهر اقدام دیگری که موجب بر هم زدن سکوت 

 شرعی ، اخالقی ، اجتماعی و قانونی را رعایت نماید. شئونکلیه  دینما یمدانشجو تعهد  -8

دی مبتذل  یو ساز قبیل لوازم قمار،نوار  یرشرعیو غ یرقانونیغوسیله  هرگونهاز نگهداری و استفاده و عرضه  دینما یمدانشجو تعهد  -9

 آن خودداری نماید. ریو نظا و گرمصوتی یا تصویری ، اسلحه سرد 

موافقت  و کسبصورت لزوم پس از هماهنگی  و در اجتناب نموده نیریبا سااسکان خود   محل ییجابجااز  دینما یمتعهد دانشجو  -11

 نماید. ییجابجاکتبی مسئول اقدام به 

تخلیه به هر علت دیگر به عهده  ایو  انقضاء مدتپس از  ها آن  یآور جمع نیو همچناز اموال شخصی  یو نگهدارمسئولیت حفاظت  -11

 .ندارد بال حفظ اموال شخصی ساکنینمسئولیتی در ق گونه چیه ونیو پانسدانشجو بوده 

 خاموش کند. کامالًاتاق خود را  گازسوزدانشجو موظف است هنگام خروج از پانسیون وسایل  -12

(از ریختن  یشوئ دستعمومی )آشپزخانه ، حمام و  یها سیسروجلوگیری از گرفتگی فاضالب ،  منظور بهدانشجو موظف است  -13

 .ستاخسارات وارده بر عهده دانشجو  صورت نیاآشغال ، پارچه و........خودداری نماید در غیر 

شدن با پوشش نامناسب در محیط ، معابر، اماکن عمومی که در معرض  و ظاهرپوشش مناسب در محیط داخلی الزامی بوده رعایت  -14

 .هستانظار باشد ممنوع 

 قانونی وی. کتبی اولیاء درخواستدر پانسیون و ساکن شدن حق ترک پانسیون را ندارد مگر به  نام ثبتدانشجو پس از  -15

نسبت به ترک پانسیون  عاًیسر، بنا به تشخیص دانشگاه حضور دانشجو در پانسیون مجاز نباشد  که یدرصورت دینما یمدانشجو تعهد  -16

 اقدام نماید.

واحد مسکونی خود به غیر )حتی دانشجو( را ندارد . دانشجو مجاز به کپی کردن کلید   دائم یا واگذاری موقت حق وجه چیه بهدانشجو  -11

 .ستا. دانشجو موظف به تحویل کلید در پایان اقامت خود به مسئول پانسیون ستین

 .ستیندانشجو مجاز به خروج وسایل متعلق به پانسیون از محل استقرار  -11

ی گزارش کتبی فاصله با مراجعه به امور دانشجویدر امور اسکان بال ینظم یبیا دانشجو موظف است در صورت بروز هرگونه اشکال  -19

  . ستینموارد مجاز  گونه نیارسیدگی نماید . هرگونه اقدام خودسر هماهنگ نشده در  و درخواستارائه نموده 

خوابگاه موظف است موارد خالف را رعایت موارد مندرج در این دستور العمل برای کلیه ساکنین خوابگاه ها الزامی است ومسئول  -21

جهت رسیدگی و یا طرح در کمیته انضباطی به اداره امور خوابگاهها گزارش نماید .چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود 

اطالعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان ،سکونت وی لغو وجریمه مدت سکونت با احتساب سه برابر 

   زینه سکونت در خوابگاه دریافت خواهد شد .ه

 ممنوع می باشد . صبح، 6لغایت  23و دانشجویان دختر از ساعت  صبح 6لغایت  24از ساعت  دانشجویان پسر ورود وخروج  -21

 



  امضای دانشجونام و نام خانوادگی و 
 

 

 

 

 آیین نامه استفاده از خوابگاه

این آیین نامه به منظور تسهیل و تسریع روند امور مربوط به سکونت در خوابگاه های دانشجویی پردیس کیش دانشگاه  مقدمه:

صنعتی شریف و بر اساس مصوبات و تصمیمات هیات رییسه پردیس و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات مراجع ذیصالح در 

 در هیات رییسه پردیس تصویب شده است.11/19/1396وست در تاریخ پی 3تبصره و 4ماده و 11حوزه فرهنگی و دانشجویی در 

اسکان در خوابگاه دانشجویی تابع مقرراتی است که دانشجو پیش از سکونت در خوابگاه، طی یک تعهدنامه مکتوب آن :1ماده

ی سکونت در خوابگاههای را امضا می کند. مفاد تعهد نامه در پیوست یک آیین نامه ضمیمه شده است که بر اساس آیین نامه ها

 دانشجویی وزارت علوم تنظیم شده است.

:تمامی دانشجویانی که به هر شکلی از خوابگاه استفاده می کنند اعم از ادواری، ترمی،سالیانه و.... ملزم به امضا تعهدنامه 1تبصره

 و رعایت مقررات خوابگاه هستند.

نت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه به دانشجو در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکو: 2ماده

شود و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسری لوازم آن به عهده  تحویل داده می

 .شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود

ال تحصیلی بوده و دانشجو در زمان درخواست خوابگاه، درخواست سکونت در خوابگاه به صورت یک یا دو نیم س:3ماده

 مدت سکونت)یک یا دو نیم سال( را مشخص می کند.

:دانشجویان ادواری که به صورت هفتگی درخواست استفاده از خوابگاه را دارند،با ارایه درخواست مکتوب به امور 2تبصره

 مربوط به آن بر طبق پیوست دو آیین نامه محاسبه خواهد شد. دانشجویی، می توانند از خوابگاه استفاده کنند و هزینه های

هزینه سکونت در خوابگاه بر اساس خدمات ارایه شده محاسبه می شود و در ابتدای سال تحصیلی از طرف پردیس اعالم :4ماده

 می شود.)هزینه های مصوب در پیوست دو آیین نامه مصوب شده است(.

اه به هر دلیلی)انصراف از تحصیل،اخراج و...( با درخواست مکتوب دانشجو و ارایه آن به انصراف از سکونت در خوابگ: 5ماده

 امور دانشجویی انجام می پذیرد.محاسبه هزینه سکونت دانشجویی بر اساس فرمول زیر خواهد بود:

هزینه /ا دو نیم سالتعداد کل روزهای یک ی* %جریمه هزینه روزهای باقی مانده+تعداد روزهای سکونت دانشجوی انصرافی31

 هزینه سکونت =سکونت یک یا دو نیم سال

دانشجویانی که پس از شروع سال تحصیلی درخواست سکونت داشته باشند،به ازای هر روزکه از شروع سال تحصیلی :6ماده

 % از کل هزینه یک نیم سال کسر خواهد شد. 1.5سپری شده باشد، 

و اعمال بستانکاری یا بدهکاری دانشجو در وضعیت مالی دانشجو  6و  5دیق مادهمحاسبه و اعمال هزینه سکونت در مصا:7ماده

 توسط امور دانشجویی انجام می پذیرد.



  امضای دانشجونام و نام خانوادگی و 
 

 

مصوب شده است و امین اموال  3تمامی وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت سکونت در خوابگاه در پیوست شماره :8ماده

ا صحیح و سالم در اختیار دانشجو قرار دهد و در زمان اتمام سکونت موظف است پیش از تحویل خوابگاه تمامی موارد لیست ر

 به صورت صحیح و سالم تحویل بگیرد.

در خواست ساکنین خوابگاه جهت تعمیر و یا تعویض وسایل و تجهیزات از طریق رابط هر واحد به امور دانشجویی به  :9ماده

صورت مکتوب اعالم می شود و پس از تایید حوزه مربوطه)تاسیسات،پشتیبانی، فناوری اطالعات، امور دانشجویی و..( جهت 

 بانی قرار می گیرد.رفع عیب یا تعویض یا خرید در اختیار معاونت پشتی

، حداکثر یک هفته بوده و امور دانشجویی و پشتیبانی موظف اند ظرف این 9: مدت زمان الزم برای رفع مصادیق ماده 4تبصره

مدت)که پس از اعالم مکتوب توسط رابط اغاز می شود( مساله را پیگیری و رفع نماید.در مورد موارد ضروری مانند خرابی 

 ساعت مشکل باید برطرف شود. 24ا قید فوریت ظرف مدت حداکثر کولر،پمپ آب و.... ب

در صورت تخریب قسمتهایی از بنای خوابگاه و همچنین خرابی اقالم غیرمصرفی، گروهی متشکل از حوزه : 10ماده

یریت دانشجویی مربوطه)تاسیسات،پشتیبانی،فناوری اطالعات و...( به همراه یک نماینده از معاونت پشتیبانی و یک نماینده از مد

 و فرهنگی،مساله را بررسی کرده و میزان تعهدات پردیس یا دانشجو را در جبران خسارت مشخص خواهند کرد.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه بر اساس مصوبات وزارت علوم و سایر آیین نامه ها و تصمیمات  در مورد: 11ماده

 پردیس عمل خواهد شد. 

 

 امه فوق را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.مفاد آیین ن 
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