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در  12/6/94در مورخ جدید صندوق رفاه  طبق دستورالعملغیر دولتی  دانشجویی بر خوابگاه هایو ارزیابی نظارت شورای جلسه 

 :صبح آغاز و پس از تبادل نظر بین اعضاء موارد ذیل مطرح و تصویب گردید 21محل دانشگاه لرستان رأس ساعت 

 

 :رم آباد با اعضای ذیل تشکیل گردید شورای نظارت و ارزیابی شهرستان خ -1

 دکتر محمودرضا شاکرمی معاون دانشجویی دانشگاه لرستان -

 دکتر مسعود سعادت مهر معاون دانشجویی دانشگاه پیام نور -

 آقای دکتر علی دلفانی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد -

 اه علوم پزشکیآقای دکتر نادر طرهانی نژاد معاون دانشجویی دانشگ -

 آقای قباد جهانی معاون دانشجویی دانشگده فنی پسران -

 معاون دانشجویی دانشکده فنی دختران میرساالریخانم شیرین  -

 حراست دانشگاه لرستان مدیرآقای مهندس اکبر چراغی  -

 درضا مجتهدزاده نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردیمیحآقای  -

 آقای محمد رضایی نماینده استانداری -

 آقای فرزاد یاراحمدی نماینده فرمانداری خرم آباد -

 نیروی انتظامی عباس شرفی نماینده اداره اماکن جناب سرهنگ -

 .گردید انتخاب لرستان در این جلسه دانشگاه لرستان بعنوان دانشگاه منتخب استان -2

استان دولتی ابگاههای غیرارت و ارزیابی بر خودر این جلسه آقای دکتر محمودرضا شاکرمی به عنوان دبیرشورای نظ -3

 .گردیدانتخاب لرستان 

داری در اسرع وقت  مقرر گردید کلیه مجوزهای قبلی خوابگاههای خودگردان لغو و کلیه افراد متقاضی خوابگاه -4

، جهت بررسی و تایید صالحیت و صدور مجوز یکساله به دبیر مدارک مورد نیاز همراهرا بصورت کتبی تقاضای خود 

 .تحویل نمایند( آقای فرهادی)ن شورا ایخانه مرکزی 

که قبالً فعالیت خوابگاه داری )از خوابگاههای خودگردان سطح شهر خرم آباد  شورا یتوسط کلیه اعضا یک بازدید -5

 .توسط اعضای شورا تکمیل گردید( به پیوست می باشد فرم)و فرم های ارزشیابی  به عمل آمد( داشته اند
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فعالیت کلیه مراحل برای خوابگاه داری باشد و باید برای صدور مجوز  اولیه طوشری از یکاین ارزیابی  مقرر گردید -6

 .طی گردد( سیس خوابگاههای غیر دولتیدستورالعمل اجرایی تأ 3ماده )نونیقا

 واقع در میدان  خوابگاه پسرانه شهید مدنیواقع در جنب پل انقالب و  الهام دخترانه خوابگاه مقرر گردید -7

 .گردنداز لیست خوابگاههای غیر دولتی حذف امکانات اولیه نداشتن بدلیل بسیج 

بدلیل پرداخت ( آب ، گاز )بدلیل مشکالت عدیده از جمله قطعی انشعابات خوابگاه دخترانه عفاف  دمقرر گردی -8

اسرع در دریافتی از فرمانداری  اتنکردن بدهی و همچنین واگذاری مدیریت خوابگاه به افراد غیر و همچنین گزارش

  .و از لیست خوابگاههای غیر دولتی حذف شود اماکن پلمپ گردداداره محترم وقت توسط 

نسبت به تسویه حساب با افراد ساکن در خوابگاه ( آقای سوری)خوابگاه دخترانه آرامش مالک مقرر گردید  -9

به فعالیت خوابگاهداری  چنانچه تمایلواحد مسکونی داخل خوابگاه را تخلیه نماید ودر اسرع وقت اقدام نموده و 

ت به معرفی مدیر واجد شرایط جهت تشکیل پرونده و صدور مجوز تا بداشته باشد ضمن تعطیلی موقت خوابگاه نس

 .اقدام نماید غیر دولتینظارت بر خوابگاههای  مرکزی شورای به دبیرخانه 26/6/94تاریخ 

ستان سابق واقع در جنب بیماره مدیریت آقای ترابی بطی بازدید اعضای شورا از خوابگاه جدید شهید مدنی پسران   -11

باختر، خوابگاه مذکور به علت نداشتن امکانات اولیه و اعتراض شدید اهالی محل و همچنین عدم تایید مکان 

 .خوابگاه توسط نماینده محترم اماکن نیروی انتظامی تایید نشد

 با توجه به فرم های ارزیابی تقسیم شوند( 2)رجهو د (1)بگاههای غیر دولتی به دو سطح درجهمقرر گردید خوا  -11

تومان هزار 371(2) هزار تومان و درجه 421قیمت هر ترم ( 1) مقرر گردید برای خوابگاههای غیر دولتی درجه  -12

 .تعیین شود

درصد از درآمد ساالنه خود را جهت حق نظارت و بازرسی به حساب مشترکی  2مقرر گردید کلیه خوابگاهداران   -13

 . که متعاقباً اعالم خواهد شد واریز نمایند

نظارت بر خوابگاههای مرکزی توسط دبیرخانه که )نسخه  3کلیه خوابگاهها یک قرارداد واحد در مقرر گردید   -14

یک نسخه به  ویک نسخه به مدیر خوابگاه ، یک نسخه به دانشجو  کهدننمایتنظیم ( می شود هیهت غیر دولتی

 .دانشگاه مربوطه ارسال گردد

 .دنگرد منعقدنیمسال تحصیلی مدت یک که تمامی قراردادها بمقرر گردید   -15

 

 

 



 

 غیر دولتیی نظارت بر خوابگاهها شورایبرای دانشجویان هر دانشگاه ، خوابگاههای خاص از طرف  گردیدمقرر  -16

خوابگاههای خود نظارت داشته باشند و مطبوع هر دانشگاه فقط بر دانشجویان  معاونت دانشجویی و تعیین شود

 .البته نظارت عالیه نیز توسط این شورا انجام گیرد خودگردان فقط مجاز به پذیرش دانشجویان آن دانشگاه باشند
 

ن به خوابگاههای خودگردان توسط دانشگاه لرستان تهیه و در ، جهت معرفی دانشجویایک فرم واحد مقرر گردید   -17

هر . آرم دانشگاه خود را اضافه نماید ر دانشگاه موظف است به فرم مربوطه .ختیار سایر دانشگاهها قرار گیردا

. دینمارا به همراه فرم ذکر شده به خوابگاه خودگردان تعیین شده معرفی  ، دانشجودانشگاه پس از تقاضای دانشجو 

یک نسخه آن در پرونده دانشجو بایگانی و نسخه دوم  ،دو نسخه باشددر الزم به ذکر است فرم ذکر شده باید 

 .جهت معرفی به خوابگاه خودگردان باشد

دانشجویان دارای معرفی نامه اسکان از دانشگاه مربوطه مقرر گردید خوابگاههای خودگردان فقط مجاز به پذیرش   -18

خوابگاه  آن در غیر اینصورت جزء تخلفاترا در خوابگاه اسکان دهند و امضا می باشند  مهر، عکس با درجکه 

 .محسوب می شود

از دانشگاه مربوطه  و معرفی نامه داری اقدام به ثبت نام و اسکان دانشجو بدون مجوز مقرر گردید چنانچه خوابگاه  -19

مودن ظرفیت خوابگاه استفاده نماید، تخلف محسوب جهت پر ن...(کارمند، کارگر و)نماید و یا از افراد غیر دانشجو

نسبت به  حین صدور مجوزساالنه برای آن خوابگاه نظارت ضمن در نظر گرفتن امتیاز منفی شورایمی شود و 

 به اداره تعزیرات حکومتی اقدام  (از کل مبلغ دریافتی خوابگاه دار درصد 21)معرفی مدیر مربوطه جهت جریمه 

 .می نماید

مرکزی دبیرخانه  به28/6/94تا تاریخ پرستان خود را جهت تایید صالحیت رردید که مدیران خوابگاه سمقرر گ  -21

 .معرفی نمایند  غیر دولتینظارت بر خوابگاههای 

و در صورت وجود دانشجوی و فراز  1مقرر گردید دانشجویان پسر دانشگاه لرستان در خوابگاههای امام خمینی   -21

 .اسکان یابند( البته در صورت برطرف نمودن نواقص)شید بیشتر در خوابگاه تخت جم

 .اسکان یابند 2مقرر گردید دانشجویان پسر دانشگاه آزاد و پیام نور در خوابگاه امام خمینی   -22

هراء اسکان زهای مدنی دخترانه ، حضرت مریم و ال مقرر گردید دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور در خوابگاه  -23

 .یابند

 .اسکان یابند 1در خوابگاه قائم و دانشکده فنی دختران علمی کاربردی دانشجویان  مقرر گردید  -24

 



  .اسکان یابند 2ن در خوابگاه قائم مقرر گردید دانشجویان دختر دانشگاه لرستا  -25

 .در جلسات بعدی حضور داشته باشدحکومتی شورا تصویب نمود که نماینده تعزیرات   -26

خوابگاه خود  جهترشناس رسمی دادگستری ه تهیه بیمه حوادث و مجوز کامقرر گردید خوابگاهداران نسبت ب  -27

  .اقدام نمایند

 

 

 

                                                                                                               
 


