اهداف و وظايف سراهای دانشجوئی
نظر به اينكه سراهای دانشجوئي بعنوان سرپناه و محيط امن برای زندگي گروهي موقت دانشجويان با تركيب
متنوعي از عوامل اجتماعي ،انساني ،فيزيكي،رواني ،زيست محيطي و  ...مجموعه ای زنده و فعال مي باشد ،قدريقين اداره و
تدبير درچنين مجموعه ای متنوع و پيچيده ،نيازمند بصيرت ،دورانديشي ،خويشتن داری  ،ادب ورزی و توجه به شئونات قشر
دانشجو به همراه بهره گيری بهينه از روشهای علمي مديريت راهبردی ،مي باشد ،لذا بر همين اساس اهداف ذيل سرلوحه كار
قرار گرفته و در اداره سراهای دانشجوئي دولتي و غيردولتي دانشگاه بكار گرفته شده است.
اداره سراهای دانشجوئي يكي از زير مجموعه های مديريت دانشجوئي مي باشد و هدف آن تامين تقاضای
دانشجويان در زمينه اسكان و خدمات رساني بهتر در اين جهت مي باشد.
اهداف
 .1اهتمام به ايجاد مديريت نظام مند و موثر از طريق بخش خصوصي با برنامه ريزی و بهره گيری از مديرت زمان و
سوق دادن دانشجويان به طرف نهاد های مدني سراها از قبيل شورای صنفي و  ...در جهت قانومند شدن دانشجويان
توسط مديريت سراهای دانشجوئي
 .2بهره گيری از مشاركت فعال دانشجويان درجهت حفظ و نگهداری سراها و ارتقاء سطح اخالقي و رفتاری
دانشجويان در سرا با نظارت ،مشاوره و راهنماييهای مسئولين حوزه مربوطه مطابق با ضوابط تعيين شده در سطح
سراهای دولتي و غير دولتي دانشگاه
 .3شناخت و پاسخگويي سريع به نيازهای متنوع و كمتر شناخته شده دانشجويان در حدود امكانات و مقدورات از
طريق مديريت بخش خصوصي در سرا و انعكاس آن توسط دانشگاه براساس نظرسنجي ها و يافته های پژوهشي
انجام شده در سطح سراها
 .4ايجاد تدابير مناسب برای رفع تنش ها و تأمين محيطي امن و ايجاد رابطه عاطفي با دانشجويان و كوشش در جهت
رعايت حريم فردی و اجتماعي دانشجو

وظايف و فعالیت ها :
مسووليت حفظ حقوق دانشجو از نظر اسكان از طريق نظارت بهينه بر عملكرد مديريت بخش خصوصي در سراهای
دانشجوئي و همچنين نظارت بر اجرای مقررات عمومي سراها  ،مسائل انضباطي دانشجويان طبق آيين نامه و
بخشنامه های مربوطه
 بررسي و برآورد آمار و درخواست های دانشجويان ساكن و متقاضي سراهای دانشجوئي وارائه طرح تقسيم و توزيع
سراها در شروع سال تحصيلي به مسئوالن
 همكاری و هماهنگي و انجام مكاتبات الزم با ادارات و دانشكده های تابعه دانشگاه و ساير مراجع و ارگانهای
مرتبط با مشكالت دانشجوئي در سطح شهر و وزراتخانه .
 ثبت نام وامتياز دهي واعالم واجدين شرايط اسكان درسراهای دانشجوئي واسكان آنها
 نظارت و آشنايي با موازين اسكان در سراها برابر مصوبه شورای اسكان
 نظارت برحسن عملكرد كاركنان ووظايف محوله به سرپرستان  ،مسئوالن و مديران سراها به منظور ارائه خدمات
بهينه به دانشجويان ساكن
 نظارت بر نحوه اسكان و رسيدگي به مشكالت زندگي جمعي دانشجويان و رفع نياز ها در حد مقدورات .
 نظارت بر رعايت كليه قوانين عمومي وانضباطي سراهای دانشجوئي ازطرف دانشجويان وارائه گزارشات الزم به
مسئولين مربوطه
 تطبيق دستورات رسيده با ضوابط و مقررات موجود و اعالم موارد عدم تطبيق به سرپرست اداره
 پيگيری و پيشنهاد راه های كارشناسي افزايش و ارتقاء سطح علمي مسئولين سراها به سرپرست اداره
 مطالعه و تسلط به قرارداد تاسيسات خوابگاه –بوفه های خوابگاه –مقررات كميته انضباطي –خدمات خوابگاه
 انجام مكاتبات اداری الزم با مديريت دانشجوئي در مواردی كه روند انجام و پيگيری امور پس از بررسي و
كارشناسي و با داليل مشخصي نا تمام مانده يا با مشكل مواجه شده است
 تشكيل شورای سرای دانشجوئي متشكل از معاونت دانشجويي  ،مدير امور دانشجويي ،مسئول سراهای دانشجوئي ،
سرپرستان سراهای دانشجويي با هدف ارتقاء سطح كيفي و كمي ارائه خدمات رفاهي وتالش جهت مرتفع كردن
مشكالت موجود( .با توجه به پيشنهادات نمايندگان دانشجويان در شورای صنفي دانشگاه)
 سركشي وبررسي مشكالت سراهای دانشجوئي بصورت روزانه وارائه گزارشات الزم به مديريت دانشجوئي جهت
دستور اقدامات الزم
 پيگيری جهت وصول اجاره بهاء سراهای دانشجوئي
 پيگيری جهت عقد قرارداد باسراهای خود گردان قبل ازشروع سالتحصيلي
 تسويه حساب با دانشجويان ساكن سراهای دانشجوئي
 رتبه بندی سراهای استيجاری و خودگردان به منظور تعيين اجاره بهاء آنها

ضوابط سکونت :
بر اساس ضوابط و دستورالعمل اجرايي صندوق رفاه ،دانشجوياني مي توانند از خوابگاههای دانشجويي استفاده
كنند كه از هيچ گونه كمک مؤسسات ديگر و يا وام مسكن صندوق استفاده ننمايد.انتخاب دانشجوو شرايط اسكان بر
عهده معاونت دانشجويي هر دانشگاه مي باشد.كه دانشجويان در صورت اطمينان از واجد شرايط بودن و اختصاص
خوابگاه نسبت به تكميل فرم ها و پرداخت هزينه اقدام نمايند .
مدت زمان بهره مندی از خوابگاه در ترم اول  131روز و ترم دوم 111روز ميباشد اسكان دانشجويان در
خوابگاه(اعم از ملكي و يا استيجاری ) بصورت پرداخت نقدی اجاره در ابتدای نيمسال تحصيلي مي باشد.
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مجازند خوابگاه های مازاد ظرفيت خود را با رعايت سرانه های استاندارد و با
نرخ  11درصد عالوه بر مبلغ اجاره بهاء تعيين شده و به ازای دريافت نقدی در ابتدای هر نيمسال تحصيلي در اختيار ساير
دانشجويان (شبانه،مهمان،دوره تابستان و دانشجوياني كه شرايط اسكان ندارند) قرار دهند.
دانشجويان موظفند پس از پايان هر نيمسال تحصيلي  ،قطع ارتباط دانشجويي و يا فراغت از تحصيل خوابگاه
محل سكونت خود را تخليه نمايند .در غير اين صورت از زمان استنكاف موظف به پرداخت  11برابر اجاره بهاء بصورت
يكجا خواهند بود.
نيمسال اول  111درصد مبلغ اجاره بهاء
نيمسال اقامت اضافي

نيمسال دوم  111درصد مبلغ اجاره بهاء
نيمسال سوم  211درصد مبلغ اجاره بهاء

بطور مختصر سياست كلي وزارت علوم در اسكان دانشجويان باولويت دهي دانشجويان خواهر ،دانشجويان دوره
تحصيالت تكميلي  ،دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي  ،خانواده محترم شهداء مي باشد  .سعي ما براين است
كه كليه دانشجويان خواهر در خوابگاههای دانشگاه اسكان يابند و دانشجويان برادر دوره روزانه نيز در سا ل اول و در
صورت امكان سال دوم تحصيلي در خوابگاههای دانشجوئي اسكان يابند .
نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملكي توسط صندوق رفاه دانشجويان با توجه به رتبه بندی خوابگاه وظرفيت اتاق
تعريف وا بالغ مي گردد ونرخ اجاره بهای خوابگاههای استيجاری بر مبنای بخشنامه شماره

مورخه  87/6/11تعيين و

مشخص مي شود (ماده  : 1-2هزينه های ساالنه خوابگاه استيجاری شامل  :مبلغ اجاره تهاء  ،هزينه های سوخت  ،آب  ،برق ،
تلفن و خدمات ( اينترنت  ،هزينه های تعمر و نگهداری و )..كه دانشجو مي بايست اجاره بهاء آنرا پيش از اسكان ودر ابتدای
ترم بادريا فت فيش وشماره حساب از اداره خوابگاهها پرداخت نمايد .
ضمناكليه دانشجويان ساكن در خوابگاهها به استناد آئين نامه سكونت در خوابگاهها مبلغي نيز كه تعيين و مشخص
ميشود بعنوان وديعه واريز شماره حساب ودايع دانشجوئي مي كنند كه هنگام تسويه حساب در صورت عدم وارد نمودن
خسارت  ،به شماره حساب نامبردگان عودت داده مي شود.

مدت مجاز استفاده دانشجو از خدمات دانشجوئی :
كارداني ،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر  2سال تحصيلي( 4نيمسال)كارشناسي پيوسته و دكترای تخصصي ناپيوسته حداكثر  4سال تحصيلي( 7نيمسال)كارشناسي ارشد پيوسته و دكتری حرفه ای حداكثر  6سال تحصيلي(12نيمسال)دكتری تخصصي پيوسته حداكثر  7سال تحصيلي( 16نيمسال)تهيه و تنظيم  :جواد مقيمي فام 1337

