
  كشور هاي علوم پزشكي دانشگاه هاي دانشجويي بهاي خوابگاه اجاره

  كننـد كـه از هيچگونـه كمـك مؤسـسات ديگـر و             هاي دانـشجويي اسـتفاده      توانند از خوابگاه    دانشجوياني مي
ــته       وام ــتغال نداش ــز اش ــد ني ــد باش ــستلزم كــسب درآم ــه م ــاري ك ــه ك ــد و ب ــتفاده ننماين ــسكن صــندوق اس م

هاي دانـشجويي فاقـد متقاضـي واجدشـرايط مـذكور           چنانچه خوابگاه ” ضمنا). ثني است كاردانشجويي مست (باشند
هاي اسمي مـازاد و اسـتفاده نـشده را در اختيـار               پزشكي مجازهستند، ظرفيت    هاي علوم   دراين بند باشند، دانشگاه   

  .ساير دانشجويان قراردهنـد
 نماينـد   ا نسبت به واگذاري خوابگاه اقـدام      به  ها موظفند، پس از اخذ سند رسمي تعهد پرداخت اجاره           دانشگاه .

بهـاي مـستنكفين از       صورت دانشگاه ذيربط در قبال دراختيارگذاشتن خوابگاه مكلف بـه تأديـه اجـاره               در غير اين  
  .باشد پرداخت و جبران خسارت وارده مي

  فاه دانشجويان  حساب صندوق ر    هاي دانشجويان مجرد كه بايد توسط دانشجويان به         بهاي خوابگاه   ميزان اجاره
  :واريز يا جزء ديون آنها قرارگيرد، به شرح زيراست

   

 )وام مسكن دانشجويان مجرد نسبت به(هزينه ماهيانه  اطاق ظرفيت

  درصد100 نفره 2 و 1

 درصد 70 نفره 4و  3

 درصد 60 نفره 6و  5 

  درصد 50   نفره8و  7

 درصد 40 بيشتر نفره و يا 9

واسـطه شـرايط  هايي كه بـه     ها و سالن    درمورد اطاق 
ــاه   ــه خوابگ ــاً ب ــطراري موقت ــشجويي اض ــاي دان ه

شوند، چنانچه تعداد دانشجويان در  شده يا مي    تبديل
  نفر باشد9هر اطاق يا سالن بيش از 

 درصد 20 

   

  هاي متأهلي غيرمـستقل      و خوابگاه % 90هاي متأهلي مستقل و داراي امكانات معادل          بهاي خوابگاه   ميزان اجاره
حساب صندوق واريز يـا جـزء         مسكن متأهلي است كه بايد توسط دانشجويان به         وام% 70ا امكانات مشترك معادل     ب

  .ديون آنها قرارگيرد



بها براي دانشجويان شبانه درصورت وجـود فـضاي اضـافي ماننـد دانـشجويان روزانـه                   نحوه محاسبه اجاره  : تذكر
  .باشد مي

  تحـصيلي و يـا قطـع ارتبـاط دانـشجويي             از فراغت از تحصيل يا پايان سال        شوند كه پس    دانشجويان متعهدمي
صورت از زمان استنكاف، موظف به پرداخـت          درغير اين . نمايند  خوابگاه محل سكونت دوران دانشجويي را تخليه      

  .گيرد شجو قرارميبهاي خوابگاه مورداستفاده خواهندبود و يا جزء تعهد دان برابر اجاره ده

بهـاي هـر نيمـسال        بهاي خوابگاه هـستند مبلـغ اجـاره          دانشجوياني كه ماهيانه موظف به پرداخت اجاره       -تبصـره
هاي پرداختي را بـه ضـميمه فهرسـت     حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز و دانشگاه مجموع فيش         تحصيلي را به  

طبـق  (شـود   زء ديون صـندوق رفـاه دانـشجويان منظـورمي         بهاي آنها ج    اسامي افراد مذكور و ساكنيني كه اجاره      
  .نمايند به صندوق ارسال) افزار نرم

    درصـدي  15 و يـا     25توانند درصـورت پرداخـت نقـدي خوابگـاه از تخفيـف               دانشجويان ساكن خوابگاه مي
  .مندگردند بهره

از پايـان همـان    ز پـس رو15 نيمـسال تحـصيلي را حـداكثر       آن دسته از دانشجوياني كه هزينه خوابگاه       -1تبصـره
  .گردند مي تخفيف% 25نمايند، شامل  نيمسال پرداخت

قبل از تنظيم   (نمايند   آن دسته از دانشجوياني كه هزينه خوابگاه خود را در پايان تحصيل يكجا پرداخت              -2تبصره  
  .تخفيف خواهندگرديـد% 15شامل ) فرم ميزان بدهي

       بگير اعم از كارمند، متعهد خدمت و         زانه يا شبانه حقوق   دانشجويان رو ،  درصورت وجود ظرفيت اسمي اضافي
  .باشند صورت نقدي نمي بورسيه ملزم به پرداخت هزينه خوابگاه به

 باشد مسكن همان سال مي ها در هرسال تحصيلي باتوجه به ميزان ارقام وام بهاي خوابگاه مبناي محاسبه اجاره.  

 


