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 مقدمه

 

ضَضای ترصصی  «آییي ًبهِ خبهع هسیطیت زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش عبلی، پژٍّطی ٍ فٌبٍضی» 4تجصطُ ثب عٌبیت ثِ

افعایص هطبضوت  ثِ هٌظَض ضَضای عبلی اًمالة فطٌّگی 10/12/1389هَضخ  684هصَة خلسِ  ، 12فطٌّگی اختوبعی، هبزُ

اذتي فضبیی ایوي، ضبزاة ٍ آضام خْت ضضس ثب هسئَلیي فطٌّگی زاًطگبُ، ذَاثگبُ ٍ ذَز زاًطدَیبى زض ضاستبی فطاّن س

. ضسعطح ضیعی  "فرهنگی خوابگاه کمیته ی" علوی ٍ هعٌَی زاًطدَیبى

ثب تصَیت ضَضای  2/12/1393فطٌّگی ذَاثگبُ ّبی زاًطگبُ ثب ّسف ضضس ٍ تعبلی فطٌّگی زاًطدَیبى زض تبضید  وویتِ ی

. فطٌّگی زاًطگبُ تأسیس گطزیس

سپطزُ ضسُ است وِ  وویتِفطٌّگی ذَاثگبُ ثِ زٍ  اهَض فطٌّگی ذَاثگبُ ّبی زاًطگبُ، ازاضُ وویتِ یثطاسبس آییي ًبهِ 

فطٌّگی ذَاثگبُ پس اظ هَافمت  وویتِ یهصَثبت .  یىی زض سغح ذَاثگبُ ٍ زیگطی زض سغح زاًطگبُ تطىیل هی ضَز

. یبثسفطٌّگی ذَاثگبُ ّب وِ زض سغح ستبز زاًطگبُ فعبل است ضسویت هی  وویتِ یضییس 

ضًبهِ ضیعی ٍ هسیطیت ًظبم تطثیتی ذَاثگبُ ًیبظهٌس هطبضوت، تعبهل ٍ ّوفىطی هسئَلیي فطٌّگی زاًطگبُ، ذَاثگبُ ٍ ذَز ة

تَاًس ثب افعایص هطبضوت ولیِ شی ًفعبى زض ضاستبی فطاّن سبذتي فضبیی ایوي، فطٌّگی ذَاثگبُ هی ویوتِ. زاًطدَیبى است

 . ضبزاة ٍ آضام خْت ضضس علوی ٍ هعٌَی زاًطدَیبى لسم ثط زاضز
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 کلیات: فصل اول 

 

 ریف اتع: 1ماده 

ضَز ٍ زضثبضُ تطىیل هیاست وِ زض ّط ذَاثگبُ  ای هدوَعِفطٌّگی ذَاثگبُ  وویتِ: فزهنگی خوابگاه تهمیک (1-1

ًوبیٌس وِ ایي تصویوبت زض صَضت هَافمت ضییس گیطی هیضیعی ٍ تصوین ذَاثگبُ ثطًبهِ ٍ اختوبعی فطٌّگی هَضَعبت

 .هطوعی ضسویت هی یبثس وویتِ

ّبی زاًطدَیی زض لبلت ضَاثظ سبظهبًی زاًطگبُ ثب ّسف فطٌّگی ذَاثگبُ وویتِ :فزهنگی مزکزی خوابگاه ها کمیته (2-1

 وویتِآییي ًبهِ ثِ اذتصبض ایي وِ زض  ،ًوبیٌسّبی زاًطدَیی فعبلیت هیاضتمبء سغح فطٌّگ عوَهی ٍ اسالهی زض ذَاثگبُ

ثِ عْسُ هسیط  تِیونثبضس ٍ هسئَلیت ایي ّب الظم االخطا هی زض ولیِ ذَاثگبُ ویوتِهصَثبت ایي . ضَزهطوعی ًبهیسُ هی

 . ّبی فَق ثطًبهِ هی ثبضس تعبلی فطٌّگی ٍ فعبلیت
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 فزهنگی  خوابگاه   کمیتهاختیارات و اعضای  ،وظایف اهداف،  :دوم فصل

 

  اهداف: 2ماده

 : هدف اصلی( 1-2

هحیغی وِ  ثِ سجه ظًسگی اسالهی ایطاًی ثَزُ ٍ هٌبست خْت ظًسگی زاًطدَیبى ذَاثگبّیفطٌّگی  فطاّن سبذتي هحیظ

آهَظضی، ) ایوي، آضام، ضبز، پَیب ٍ هجتٌی ثط تعبهالت اختوبعی ٍ عبعفی ثبضس ٍ ثستط هٌبست ضا خْت ضضس ّوِ خبًجِ

 .زاًطدَیبى فطاّن سبظز (پژٍّطی ٍ فطٌّگی

 :اهداف خزد(2-2

 ،چبلص ّبی اختوبعیظًسگی آضام ٍ ایوي ٍ ثِ زٍض اظ ثتَاًٌس فطاّن سبذتي فضبیی زض ذَاثگبُ وِ زاًطدَیبى ( 1-2-2

 .تدطثِ ًوبیٌس ....ٍ  ّبی هٌحطف ٍ ًبٌّدبضّبی فطٌّگیافسطزگی، سَء هصطف هَاز هرسض، فطلِ اظ خولِ  فطزی ٍ سیبسی

ط زاًطدَیبى ثتَاًٌس ثطاسبس ّویبضی، تعبٍى، اضظش ّبی اذاللی ٍ زیٌی ٍ ضٍاةفطاّن سبذتي فضبیی زض ذَاثگبُ وِ ( 2-2-2

 .احسبس هسئَلیت ًوبیٌس ذَیص ٍ ًسجت ثِ ازاضُ ذَاثگبُ زاضتِ ثبضٌسهسئَلیي تعبهل  اًسبًی ثب یىسیگط ٍ ثب

              ثستط هٌبسجی وِ زاًطدَیبى ثتَاًٌس اظ تفطیحبت سبلن اظ خولِ اضزٍّبی گطزضگطی، اهىبًبت ٍضظضی فطاّن سبذتي ( 3-2-2

 .ضا تدطثِ ًوبیٌس ثب ًطبعیثتَاًٌس ذَاثگبُ  آًبىثغَضیىِ  ثبضٌس؛ّطهٌس ی ةفضبیی ذَاثگبُزض ... ٍ 

 

 وظایف و اختیارات : 3ماده 

 خْت تصَیت  هطوعیی  وویتِفطٌّگی خْت اخطا زض سغح ذَاثگبُ ٍ اضائِ آى ثِ ( یىسبلِ)تسٍیي ثطًبهِ عولیبتی ( 1-3

 ثبضسّب هیذَاثگبُ ی هطوعی وویتِاُ وِ هصَة اخطای ثطًبهِ عولیبتی فطٌّگی ذَاثگ( 2-3

 ًبهِ ّبی فطٌّگی زض سغح ذَاثگبُّوىبضی ثب هسیطیت تعبلی فطٌّگی خْت ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای ثط( 3-3

 هطوعیی  وویتِهغبلعِ، ثطضسی ٍ ضٌبسبیی هعضالت فطٌّگی ٍ اختوبعی ذَاثگبُ ٍ اضائِ آى ثِ هسیطیت فطٌّگی ٍ ( 4-3

 خَییُخْت چبض

 ُ زض سغح ذَاثگبُ ٍ ستبز زاًطگبُفطٌّگی اخطا ضسّبی تطغیت زاًطدَیبى ثِ ضطوت زض ثطًبهِ( 5-3

 ّبی اًدبم ضسُ ثِ هسیطیت تعبلی فطٌّگی؛ اضائِ گعاضش هبّبًِ اظ فعبلیت( 6-3

ٍ ثطضسی اهىبى  وویتِ ُزضیبفت ًظطات ٍ پیطٌْبزات زاًطدَیبى زض ذصَظ هغبلجبت فطٌّگی ٍ عطح آى زض خلس( 7-3

 سٌدی آى

 ٍ هعطفی آًْب ثِ هتَلیبى فطٌّگی ٌّطی زض ذَاثگبُ ثِ هٌظَض تبهیي ًیبظّب ًیبظ سٌدی زیٌی، فطٌّگی ٍ( 8-3

 زض ذَاثگبُ  ّفتگیثطگعاضی خلسبت وبضی ( 9-3

اًًَْبی فطٌّگی ًْبز ضّجطی، اهَض فطٌّگی، ن)خصة ٍ هعطفی زاًطدَیبى هستعس خْت ّوىبضی ثب هتَلیبى فطٌّگی ( 10-3

 (فعبل فطٌّگی تطىل ّبی زاًطدَیی ٍ

 ٍ تفطیحی فطٌّگی ٍضظضی، فطاّن سبذتي  زستطسی آسبى زاًطدَیبى ثِ اهىبًبت ( 11-3

 ....ّب هبًٌس ًططیبت، وتبثربًِ فطٌّگی ٍ اضتمبء اهىبًبت فطٌّگی زاذل ذَاثگبُ( 12-3
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 ًظط سٌدی ًسجت ثِ اضائِ ذسهبت فطٌّگی ٍ اضائِ آى ثِ هسئَلیي هطثَعِ؛( 13-3

 عطفی افطاز هستعس خْت وبض زض اهَض وتبثربًِ، وبض زاًطدَیی ٍ ضاثظ فطٌّگی ذَاثگبُ؛ ًظبضت ثط وبض وتبثربًِ ٍ م( 14-3

 ّب ثب ّوبٌّگی هسیطیت اهَض زاًطدَیی؛ اذتصبظ هىبًی هٌبست خْت فعبلیت ّبی فطٌّگی زض ذَاثگبُ( 15-3

 ًظبضت ثط تجلیغبت، تَظیع ًططیبت ٍ تدْیع وتبثربًِ ذَاثگبُ؛ ( 16-3

 ّب ثب ّوبٌّگی زفتط ًْبز ًوبیٌسگی همبم هعظن ضّجطی زض زاًطگبُ؛اًِ ذَاثگبُتدْیع ًوبظخ( 17-3

 ُفطٌّگی هَضز ًظط ذَز ضا ی فطٌّگی ذَاثگبُ ثبیس ثطًبهِ عولیبتی  وویتِسبل تحصیلی ّط ًین زض اثتسای :  تجصط

فطٌّگی وویتِ هطوعی تسٍیي ٍ خْت تصَیت ثِ  (ًیوِ هْطهبُ ٍ زض تطم زٍم تب ّفتِ سَم ثْوي هبُ تطم اٍل تب)

 .ذَاثگبُ ّب اضسبل ًوبیس

 

  کمیتهاعضای ( 4ماده 

 (اهبم خوبعت ذَاثگبُ)زفتط ًْبز همبم هعظن ضّجطی ًوبیٌسُ : هسئَل وویتِ ثِ عٌَاى ( 1-4

 ًوبیٌسُ هسیطیت تعبلی فطٌّگی:  وویتِزثیط ثِ عٌَاى ( 2-4

 (عضَ اصلی) هسئَل ذَاثگبُ( 3-4 

 (عضَ اصلی)ذَاثگبُ زثیط ضَضای صٌفی ( 4-4

 (عضَ اصلی)ًوبیٌسُ ّیئت هصّجی فعبل ( 5-4

 (یه ًفط عضَ اصلی)اًدوي اسالهی زاًطدَیبى ًوبیٌسُ ( 6-4

  (یه ًفط عضَ اصلی)ًوبیٌسُ ثسیح زاًطدَیی ( 7-4

 ُثب  وویتِهىبتجبت ٍ  هی ثبضس ثطگعاضی خلسبتٍ  زاًطگبُهرتلف ّبی هسئَل تعبهل ثب ثرص وویتِزثیط   : تجصط

 . ضسویت هی یبثسهسئَل وویتِ ٍ زض صَضت تفَیض ثب اهضبی زثیط وویتِ  اهضبی
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  ء کمیته فزهنگی مزکزی، اعضااهداف، وظایف: ومسفصل 

 

 اهداف :  5ماده 

 :هدف اصلی( 1-5 

پطٍضش ٍ تعویك هجبًی فطٌّگی ثب  زض ضاستبیذَاثگبُ سیبستگصاضی، ثطًبهِ ضیعی ٍ تسٍیي ثطًبهِ ّبی خبهع فطٌّگی 

فطاّن سبذتي هحیظ ایوي، ضبزاة خْت ضضس ّوِ خبًجِ زاًطدَیبى ٍ وبّص  ایطاًی ٍ -هحَضیت سجه ظًسگی اسالهی

 ؛زض ذَاثگبُ ّب ّبی فطٌّگیّب ٍ چبلصآسیت

 :اهداف جزئی( 2-5

 ایدبز ًظبم ٍ سیستن هسیطیت فطٌّگی ذَاثگبُ ّب ثب هطبضوت حساوثطی شیٌفعبى  (2-5 -1

 ّوىبضی ٍ هطبضوت هتَلیبى فطٌّگی زٍضى ٍ ثطٍى زاًطگبّی ثطًبهِ ضیعی ٍ تسٍیي ثطًبهِ خبهع فطٌّگی ثب (2-2-5

 ضفتي اهىبًبت ٍ ّسض ّبی هتَلیبى فطٌّگی زض ذَاثگبُ ٍ پطّیع اظ هَاظی وبضیهتوطوع سبذتي فعبلیت( 3-2-5

 زاًطدَیبى ذَاثگبّی زض ازاضُ فطٌّگی ذَاثگبّْبهسئَلیي ٍ افعایص هطبضوت ( 4-2-5

 ّبی ظًسگی، هْبضتّبی زیٌی ٍ هعٌَیسغح آهَظُ ءاضتمب( 5-2-5

 ّسفوٌس وطزى اٍلبت فطاغت زاًطدَیبى ذَاثگبُ( 6-2-5

 خَیی ٍ حل هطىلُضٌبذت سطیع هطىالت ذَاثگبُ ّب خْت چبض( 7-2-5

 

 وظایف و اختیارات : 6ماده 

ٍ اثالغ آى ثِ  تٌی ثط ًیبظسٌدی ٍ عاللِ زاًطدَیبىهت ّبی زاًطدَییثطًبهِ عولیبتی فطٌّگی ذَاثگبُ ٍ تصَیت تسٍیي( 1-6

 ؛ی فطٌّگی ّط یه اظ ذَاثگبُ ّب خْت اخطاء وویتِ

 ؛ّبّط یه اظ ذَاثگبُزض فطٌّگی   عولیبتیّبی فطاّن سبظی اهىبًبت الظم خْت اخطای ثطًبهِ( 2-6

  ؛ّبذَاثگبُ ّبی عولیبتی فطٌّگیًظبضت ثط حسي اخطای ثطًبهِ( 3-6

 ؛ضٌبسبیی هطىالت زاًطدَیبى ٍ پیگیطی حل ایي هطىالت اظ هسئَلیي هطثَعِ( 4-6

 ؛زاًطدَیبىعبلجبت فطٌّگی پیگیطی م( 5-6

ّب، وبًَى ّبی فطٌّگی، ّیئت ّبی هصّجی، خْبز تطىل ) ّبی فطٌّگیهتمبضیبى اًدبم فعبلیتّبی ثطضسی زضذَاست( 6-6

 .فطٌّگی ّط یه اظ ذَاثگبُ ّب هی ثبضس ی اظ هسیط وویتِاخطا ٍ ٍ صسٍض هدَظ ّب زض ذَاثگبُ (زاًطگبّی

 ی فطٌّگی زاًطگبُ وویتِثِ  ی صَضت گطفتِّبفعبلیتهصَثبت ٍ اظ  ٍ اضائِ گعاضضی هبّبًِوبضی ثطگعاضی خلسبت ( 7-6

 ُّطگًَِ فعبلیت فطٌّگی ًْبزّبی زاذل ٍ ذبضج زاًطگبُ خْت ّسفوٌسی فعبلیت ّبی فطٌّگی زض ذَاثگبُ : تجصط

 .هی ثبضسهطوعی  وویتِ هستلعم اذص هدَظ اظ



7 

 

 کمیتهاعضای :  7ماده

 :ثِ ضطح شیل هی ثبضس هطوعیی  وویتِاعضبی 

 (وویتِهسئَل )هسیط تعبلی فطٌّگی ٍ فَق ثطًبهِ( 1-7

 هعبٍى فطٌّگی ًْبز ًوبیٌسگی همبم هعظن ضّجطی زض زاًطگبُ ( 2-7

 ّبی زاًطدَییهسئَل ازاضُ ذَاثگبُهسیط زاًطدَیی یب ( 3-7

  هسیط تطثیت ثسًی( 4-7

 سطپطست هطوع هطبٍضُ( 5-7

 هسئَل ثسیح زاًطدَیی ( 6-7

 اسالهی زاًطدَیبى  زثیط اًدوي( 7-7

  ُسطپطست ّب ٍ ی فطٌّگی ذَاثگبُ وویتِوبضضٌبس زثیطذبًِ حضَض زض صَضت زعَت وویتِ هطوعی  (7-1تجصط

 وویتِزض هَضز ذَاثگبُ آًْبست زض خلسِ  وویتِسبوي ذَاثگبّی وِ تصویبت ٍ ثطًبهِ ضیعی  ذَاثگبُ یب زاًطدَیبى

 ؛است ثالهبًعثسٍى حك ضای خْت اضائِ تَضیحبت ٍ پیطٌْبزات 

  ُپس اظ تبییس هسیطیت تعبلی فطٌّگی تَسظ هعبًٍت زاًطدَیی ٍ فطٌّگی  وویتِحىن ولیِ اعضبی  (7-2تجصط

ّط هبُ  ثْوياظ  وویتِهست اعتجبض احىبم اعضبی . زاًطگبُ صبزض ٍ ثِ هست زٍ ًین سبل تحصیلی هعتجط ذَاّس ثَز

 . هی ثبضسآیٌسُ هبُ سبل تحصیلی  ثْويتب پبیبى  سبل 

 

 مزکزی کمیته یدبیزخانه ( 8ماده 

خْت ثحث ٍ ثطضسی ٍ  هطوعی وویتِ یپیگیطی تسٍیي ثطًبهِ عولیبتی ّط ذَاثگبُ ثِ صَضت هستمل ٍ اضسبل آى ثِ  (1-8

 تصَیت؛ 

 ؛هطوعی وویتِضٌبسبیی هطىالت ٍ ًیبظّبی ذَاثگبُ خْت عطح زض خلسبت  (2-8

 ؛...احىبم ٍ صَضت خلسِ، صسٍض تٌظین ٍ تْیِ زعَت ًبهِ،  هطوعی وویتِپیگیطی ثطگعاضی خلسبت ( 3-8

 ؛ وویتِ هسئَلاظ هَافمت پس ّبی فطٌّگی زض ذَاثگبُ ٍ عطح آى زض خلسبت ّبی اخطای ثطًبهِزضیبفت زضذَاست( 4-8

 ّبی هرتلف زاًطگبُ ٍ ٍظاضتربًِ؛ّبی لسوتٍاستخّبی الظم خْت پبسرگَیی ثِ هىبتجبت ٍ زضتْیِ پیص ًَیس( 5-8

 زاضی اسٌبز ٍ هىبتجبت ٍ تطىیل ًظبم ثبیگبًی؛عجمِ ثٌسی پطًٍسُ ّب، ثجت ٍ ًگِ ( 6-8

 تْیِ فطهْب، فطایٌسّب، فلَچبضتْبی هطتجظ؛( 7-8

ّب یه ضٍظ پس اظ ثطًبهِ خْت اضائِ ثِ هسئَلیي ٍ زضج زض سبیت ٍ هستٌسسبظی ٍ تْیِ اذجبض ٍ اضائِ گعاضش اظ فعبلیت( 8-8

 ًططیبت هطتجظ،

 ُتعییي ٍ زض هسیطیت تعبلی فطٌّگی هستمط  وویتِ هسئَلاظ سَی   هطوعی وویتِ یزثیطذبًِ  وبضضٌبس: تجصط

 .هی ثبضس
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شزایط معزفی اعضای دانشجویی توسط انجمن اسالمی، بسیج دانشجویی و هیات  :چهارمفصل 

 مذهبی فعال

 شزایط معزفی اعضا (9ماده 

شًَذ ٍ ًوایٌذگاى داًشجَیی بایذ حائض هی داًشجَیی عضَ ّش یک اص کویتِ ّا بشای هذت یکسال اًتخاب کلیِ ًوایٌذگاى 

 :ششایط ریل باشٌذ

 .هشَْس بِ حسي خلق باشٌذ( 1-9

 (ًباشذ 16هعذل کل کوتش اص )حصیلی باشٌذ تهَفق دس اهَس ( 2-9

 .باشٌذ ساکي خَابگاُ( 3-9

 .حذاقل یک تشم اص تحصیل آًْا گزشتِ باشذ ٍ داًشجَی تشم آخش ًباشذ( 4-9

حذاقل بِ هذت یک تشم سابقِ ّوکاسی با یکی اص هتَلیاى فشٌّگی داًشگاُ اص جولِ . )ًگی داشتِ باشٌذسابقِ فعالیْای فشُ( 5-9

 .(سا داشتِ باشٌذ... تشکل ّا، کاًَى ّا، هذیشیت تعالی فشٌّگی ٍ ًْاد هعظن سّبشی، ّیات ّای هزّبی ٍ 
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