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صبح با تالوت آیاتی  11در محل دانشگاه لرستان رأس ساعت  6/11/39در مورخ جلسه کمیته نظارت بر خوابگاه های خودگردان 

 : مجید آااز و س  از تباد  نظر بی  اعاا  موارد ییل مرر  و تووی  گردیدچند از کالم اتهل

 

در صورت برطرف نمودن نواقص ) 49-49سال تحصیلی خوابگاههای خودگردان جهت نیمسال دوم مقرر گردید  -1

 قرارداد به ازای یک ترم عقد (چهار میلیون ریال )ریال000/9000با یک نرخ ثابت و یکسان به مبلغ ( گزارش شده

 .نمایند

دریافت و در پایان ترم عودت داده شود ودیعه از دانشجویان  (یک میلیون ریال)ریال000/1000مبلغ مقرر گردید  -2

 .ا از مبلغ قرارداد کسر گرددو ی

ظرفیت های غیرمجاز اقدام نمایند و استانداردهای اسکان  کاهش  داران محترم نسبت به خوابگاهگردید مقرر  -9

یند در غیر اینصورت سقف مبلغ قرارداد آنها کاهش داده می شود و در دانشجویان در خوابگاه را رعایت نما

 .ده مد نظر قرار می گیردارزیابی خوابگاه آنها در ترم های آین

 جهت بررسی و تایید خود را و پرسنل موجود در خوابگاه ستان داران، سرپر تمامی خوابگاهمقرر گردید  -9

 . معرفی نمایند(معاونت دانشجویی -دانشگاه لرستان)بر خوابگاههای خودگردان  به دبیرخانه نظارت  صالحیت

و وضعیت  نظارت به عمل آورد ی خودگردانکلیه خوابگاهها اداره محترم اماکن از  هماهنگی بامقرر گردید  -5

الزم به ذکر است مجوز اخذ دانشجو به هر خوابگاه منوط به .دوربین های مدار بسته هر خوابگاه بررسی شود

 .داشتن استانداردها از جمله دوربین مدار بسته می باشد

 .ورت ماهیانه برگزار شودمقرر گردید جلسات کمیته نظارت بر خوابگاههای خودگردان به ص -6

مبلغ قرارداد آنها مقرر گردید شرط ادامه فعالیت خوابگاهها منوط به رفع نواقص موجود باشد و در غیر اینصورت  -7

 .و در صورت تکرار مجوز خوابگاه نامبرده لغو خواهد شددر ترم های آینده کاهش 

، جهت معرفی دانشجویان به خوابگاههای خودگردان توسط دانشگاه لرستان تهیه و یک فرم واحد مقرر گردید  -8

هر . هر دانشگاه موظف است به فرم مربوطه آرم دانشگاه خود را اضافه نماید. در اختیار سایر دانشگاهها قرار گیرد 

ان تعیین شده معرفی را به همراه فرم ذکر شده به خوابگاه خودگرد ، دانشجودانشگاه پس از تقاضای دانشجو 

یک نسخه آن در پرونده دانشجو بایگانی و نسخه . دو نسخه باشد در الزم به ذکر است فرم ذکر شده باید . نمایند

 .دوم جهت معرفی به خوابگاه خودگردان باشد



دانشجویان دارای معرفی نامه اسکان از دانشگاه مقرر گردید خوابگاههای خودگردان فقط مجاز به پذیرش   -4

 .ربوطه با درج مهر و امضا می باشند در غیر اینصورت جزء تخلفات ان خوابگاه محسوب می شودم

فرمهای دانشجویان را به همراه لیست تایید و به دانشگاه  سرپرستان خوابگاههای خودگردان پس از پایان ترم ،   -10

 .مربوطه ارسال نمایند

تسویه حساب ننمایند معاونت دانشجویی مربوطه مانع از  مقرر شد چنانچه دانشجویانی با خوابگاههای خودگردان  -11

 .در ترم های آینده و یا تسویه حساب آنها شودفعالیت های آموزشی آنها 

مقرر شد دانشگاه لرستان گزارش جلسات کمیته نظارت بر خوابگاههای خودگردان را به کمیسیون دانشجویی و   -12

 .تامین استان ارسال نماید

 . رت بر خوابگاههای خودگردان هیچ تعهدی در قبال خوابگاههای بدون مجوز نداشته باشدمقرر شد کمیته نظا  -19

از طرف کمیته نظارت بر خوابگاههای خودگردان مقرر شد برای دانشجویان هر دانشگاه ، خوابگاههای خاص   -19

 .آن دانشگاه باشندتعیین شود و خوابگاههای خودگردان فقط مجاز به پذیرش دانشجویان 

 نیز نظارت عالیه توسط دانشگاه لرستان البته. شد هر دانشگاه فقط بر دانشجویان خود نظارت داشته باشند مقرر  -15

 .انجام شود

فرم های اخذ شده از ، مقرر شد پس از پایان هر ترم سرپرستان خوابگاههای خودگردان طی یک لیست   -16

 .شگاه مربوطه ارسال نمایندبا آن خوابگاه را به دان تایید تسویه حسابپس از دانشجویان را 

 

 


