وزری

آئیننامه
خوابگاههای مشاركتي
دانشگاه/دانشكدههای علوم پزشكي كشور

وزری
مقدمه:
با هدف ارائه راهكارهاي عملي جهت جبران کمبود خوابگاههاي دانشجویي دولتي از طریق الزام معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاهها/
دانشكدهها نسبت به تامين فضاي مورد نياز جهت اسكان دانشجویان با مشارکت مالي دانشجویان ،همچنين ایجاد هماهنگي ،یكسانساازي و
تاکيد بر اجراي قوانين حاکم بر خوابگاههاي مشارکتي و اطمينان از نظارت موثر دانشگاهها/دانشكدهها بر این گروه از خوابگااههاا و مشاارکت
دانشجویان این آیيننامه تصویب ،ابالغ و اجرا ميگردد.
ماده -1تعاريف:
 -1-1دانشجو :شخصي که از طریق آزمونهاي سراسري یا سایر مجاري قانوني در یكي از دانشگاه /دانشكدههاي علاوم ززشاكي کشاور
زذیرفته شده باشد.
 -1-2وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ززشكي
 -1-3دانشگاه :دانشگاهها و دانشكدههاي مستقل علوم ززشكي و مراکز و موسساات آموزشاي ت ات زوشاا وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش ززشكي
 -1-4خوابگاه مشاركتي :خوابگاهي است که مالكيت آن متعلق به بخا خصوصي یا تعاوني بوده و قرارداد بهرهبرداري از آن فايماابين
بخا خصوصي یا تعاوني و دانشگاه /دانشكده به صورت قرارداد اجاره منعقد ميگردد ،دانشجویان ساکن در این خوابگااه در زرداخات هزیناه
تمام شده به شرح مقرر در این آیيننامه مشارکت خواهند داشت.
 -1-5معاونت :معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاهها /دانشكدهها
 -1-6طرف قرارداد :مالك خوابگاه مشارکتي اعم از شخص حقوقي یا حقيقي قرارداد
 -1-7آييننامه اسكان :آیيننامه اسكان ،ن وه اداره و مقررات عمومي انضباطي خوابگاههاي مجاردي ،آیاينناماهاي اسات مشاتمل بار
مقررات و قوانين خوابگاههاي دانشجویي مجردي دانشگاههاي علوم ززشكي کشور که به امضاي مقام وزارت رسايده و در تااری 2931/21/5
به شماره /466/6224د به دانشگاهها ابالغ گردیده است.
ماده  -2تامين و اداره خوابگاه:
 -1-2انتخاب طرف قرارداد و احراز صالحيتهاي الزم (طبق شرایط احرازي که توسط معاونت فرهنگاي ،دانشاجویي و اماور مجلا وزارت
ابالغ خواهد شد) براي تاسي خوابگاه مشارکتي و انعقاد قرارداد وفق ضوابط مندرج در این آیيننامه و مقررات مربوط به آن ،به عهده دانشگاه
ميباشد.
 -1-1معاونت مكلف است نسخهاي از قرارداد مذکور را براي اطالع معاونت فرهنگي ،دانشجویي و امور مجل وزارت ارسال نماید.
 -1-9دانشگاهها /دانشكدهها مجاز نيستند خوابگاههاي دانشجویي دولتي موجود را تغيير کاربري داده یا به سایر بخاهاي دانشگاه /دانشكده
واگذار نموده یا به خوابگاه مشارکتي تبدیل کنند.

وزری
تبصره :درصورت ضرورت تغيير کاربري خوابگاه دانشجویي دولتي ،الزم است موضوع به تایيد معاونات فرهنگاي ،دانشاجویي و اماور مجلا
وزارت رسيده و دانشگاه /دانشكده موظف است معادل ظرفيت خوابگاه دانشجویي دولتي تغيير کاربري داده شاده ،نسابت باه تاامين ظرفيات
خوابگاه دانشجویي دولتي جدید اقدام نماید.
 -1-6برنامه ریزي براي اداره و نظارت بر امور خوابگاهي و رفاهي دانشجویان ساکن ،نظارت بر ورود و خروج دانشجویان باه خوابگااه ،ن اوه
واگذاري خدمات و تعيين ظرفيت اتاقهاي خوابگاه مشارکتي به عهده معاونت مايباشاد و کلياه مقاررات انضاباطي حااکم بار خوابگااههااي
دانشجویي دولتي ،در خوابگاه مشارکتي نيز الزماالجرا ميباشد.
 -1-5تامين غذاي دانشجویان ساکن در خوابگاه مشارکتي مطابق آیيننامه تغذیه دانشجویان دانشاگاههاا ابالغاي از ساوي وزارت بهداشات،
درمان و آموزش ززشكي به شماره /466/6224د مورخ 2931/21/5به عهده دانشگاهها /دانشكدهها ميباشد.
 -1-4امكانات مازاد بر موارد مندرج در این آیيننامه ،با توافق دانشگاه /دانشكده و طرف قرارداد است که در قرارداد ذکر ميگردد.
 -1-4ضروري است صالحيت زرسنل مورد نياز خوابگاه مشارکتي ،به تایيد حراست دانشگاه /دانشكده برسد.
 -1-8درصورت تامين نيروي انساني توسط طرف قرارداد ،ضوابط مربوطه در قرارداد فيمابين قيد ميگردد.
 -1-3ورود و خروج طرف قرارداد به خوابگاه ،مستلزم هماهنگي با مسئوالن ذیربط دانشگاه /دانشكده است ،ذکر این نكته در قرارداد مربوطاه
الزامي است و دانشگاه /دانشكده ،طرف قرارداد را به صورت مكتوب به خوابگاه مربوطه معرفي مينماید.
ماده  -3نحوه تامين هزينه:
 -9-2اجارهبهاي خوابگاه مشارکتي ،همه ساله با رعایت قوانين مالي معامالتي و بر اساس توافق دانشگاه و طرف قرارداد تعيين ميگردد.
 -9-1قيمت تمام شده خوابگاه مشارکتي مشتمل بر موارد ذیل مي باشد:
اجاره ساختمان -تامين نيروي انساني اعم از تاسيسات ،نگهبان ،خدمات ،ناظم و ناظمه -هزینههاي مربوط به نگهداري ساختمان و تاسيسات-
هزینههاي آب ،برق ،تلفن ،گاز ،آتانشاني و آسانسور -بيمه ساليانه حوادث ساختماني– تامين امكانات مورد نيااز خوابگااهي مطاابق ضاوابط
ابالغي وزارت و قرارداد فيمابين دانشگاه /دانشكده و طرف قرارداد.
 -9-9حداقل سي درصد هزینه تمام شده با زيا بيني در بودجه تفصيلي دانشگاه از م ل درآمادهاي اختصاصاي دانشاگاه /دانشاكده تاامين
ميگردد و مابقي به عهده دانشجویان ساکن ميباشد .تعيين ميزان مشارکت دانشگاه /دانشكده با دانشاجویان طباق ضاوابطي اسات کاه باه
تصویب هيأت امنا دانشگاه /دانشكده مربوطه ميرسد.
تبصره :2مشارکت مالي دانشگاه در هزینه تمام شده فقط اختصاص به دانشجویان غير شهریهزرداز داشته و دانشجویان شهریهزرداز بایاد کال
قيمت تمام شده را طبق ضوابطي که به تصویب هيأت امنا دانشگاه /دانشكده مربوطه ميرسد ،زرداخت نمایند.
تبصره :1دانشجویان غير شهریهزرداز در اولویت استفاده از خوابگاههاي مشارکتي ميباشند.
تبصره :9کيفيت خدمات خوابگاهي ،ظرفيت و کيفيت اتاقها در تعيين مشارکت دانشگاه با دانشجویان ل اظ گردد.
 -9-6انعقاااد قاارارداد صاارفاً بااه عهااده دانشااگاه ماايباشااد و دانشااجویان فقااط در زرداخاات هزینااههاااي بهاارهباارداري از ملااك مشااارکت
مينماید.
 -9-5دانشجو در ابتداي هر نيمسال ت صيلي سهم مشارکت خود را بابت اقامت در آن نيمسال به حسابي که دانشگاه تعيين مينمایاد واریاز
نموده و رسيد مبلغ زرداخت شده را به اداره امورخوابگاهها ت ویل مينماید.
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تبصره :در صورت انصراف دانشجو ز از ثبتنام و سكونت در خوابگاه مشارکتي ،هزینه دریافت شده از دانشجو بابت آن نايمساال ت صايلي
مسترد نخواهد شد .در صورت ثبتنام و عدم سكونت به هر دليل ،دانشگاه موظف به باززرداخت وجه به دانشجو خواهد بود.
ماده  -4شرايط واگذاری و مقررات عمومي:
 -6-2خوابگاه مشارکتي به دانشجویاني اختصاص دارد که ز از اولویتبندي مطابق آیيننامه اسكان ،به آنان خوابگاه دانشجویي دولتي تعلق
نميگيرد و به تشخيص معاونت به خوابگاه مشارکتي معرفي ميگردند.
تبصره :دانشجویان واجد شرایط سكونت در خوابگاه هاي دانشجویي دولتي که شخصا تمایل به اسكان در خوابگاه مشارکتي دارند ،ميتوانند در
صورت صالحدید معاونت ،در خوابگاه مشارکتي سكونت یابند.
 -6-1دانشگاه /دانشكده ابتدا باید ظرفيت خوابگاه هاي خود را با اسكان دانشجویان واجد شرایط تكميل نماید ،سپ درصورت کمبود ظرفيت
براي اسكان دانشجویان متقاضي سكونت در خوابگاه و یا دانشجویاني که مایل به اسكان در خوابگاه مشارکتي هساتند باراي ایجااد خوابگااه
مشارکتي اقدام نماید.
 -6-9ساختمان خوابگاه مشارکتي مي بایست کامال مستقل و اختصاصي بوده و فقط دانشجویان دانشاگاه /دانشاكده علاوم ززشاكي دانشاگاه
مربوطه در آن ساکن باشند.
 -6-6دانشگاه /دانشكده در موارد استثنا (کم بودن تعداد دانشجو ،کم بودن ميزان فضاي مورد نياز و )...ميتواند براي سكونت دانشاجویان در
بخشي از فضاي یك ساختمان قرارداد منعقد کند .در این صورت الزم است ،طبقات و اتاقهاي دانشجویان دانشگاه /دانشكده علوم ززشكي از
سایر دانشجویان ساکن در خوابگاه مشارکتي تفكيك گردد .درج موضوع در قرارداد منعقده با طرف قرارداد الزامي است.

ماده  -5این آیيننامه در  5ماده و  15بند و  4تبصره تنظيم شد و در تاری به امضاي وزیر بهداشت ،درماان و آماوزش ززشاكي رسايد و از
تاری تصویب به مدت یك سال شمسي به صورت آزمایشي قابل اجراست و مقررات مغایر با آن ملغي اعالم ميگردد.

