
 ««تعهدنامه خوابگاهی»»

 .نمائید رعایت را ذیل دموار آرامش حفظ جهت باشد، می عزیز دانشجوی دوم خانه خوابگاه

 ست.ا احترام به شعائر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران الزامی .1

 دانشجو حق طبخ ویا گرم نمودن غذا در اتاق خود را ندارد . .2

بهداشت فردی ،نظافت اتاق سکونت خود و نیز در تماامی اماا ن عماومی م ا      دانشجو موظف به حفظ  .3

 آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و .... می باشد.

استفاده از چارا    را ندارد و  دانشجو حق اسراف در مصرف آب و اضافه  ردن نور )المپ های گازی و ... ( .4

 منوع می باشد.هیتر به طور  لی م-یخچال بزرگتر از پنج فوت-خوراک پزی

 چسباندن پوستر و عکس و شعارنویسی در روی  مد و اموال دولت ممنوع می باشد. .5

از دوربین عکاسای و تصاویربرداری باا     در محیط های خوابگاهی تهیه عکس و یا فیلم برداری یا استفاده .6

 تلفن های همراه ممنوع می باشد.

 و می باشد.حفظ اموال شخصی دانشجو در خوابگاه به عهده خود دانشج .7

ق و انشعابات رلید و پریز ب به محض مشاهده نقص در امور تاسیساتی اتاق های مسکونی خوابگاه از قبی   .8

 آب و گاز بایستی  تباً به مسئول خوابگاه اطالع دهید.

دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را بدون اجازه  تبی از اداره اماور خوابگااه هاا باه      .9

 ی دانشجویان مقیم در خوابگاه( را ندارد.دیگری)حت

با مراجعه به اداره خوابگاه ها ،اتاق خود را تخلیاه و وساای  دریاافتی از    دانشجو موظف است در آخر ترم  .11

 بدون خسارت عودت نماید.  ،مسئولین خوابگاه را بر اساس فرم تحوی  اموال اتاق

جارو برقی و ...( خوابگاه را در اتااق  -تلویزیون-همانند)اتودانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء عمومی  .11

 مسکونی خود ندارد.

اداماه ساکونت    دانشجو بعد از فراغت از تحصی  یا میهمان ،انصراف و یا اخراج از دانشگاه حق استفاده و .12

 بالفاصله تسویه حساب نماید. است د و موظفدر خوابگاه را ندار

با استفاده از  لیدهای سرپرست خوابگاه مجاز و موظف است  ،مد ناگوارنه پیشاوبمنظور جلوگیری از هر گ .13

بناابراین وساای  گاران    . ه در اختیار دارد به اتاق های خوابگاه مراجعه و سر شی نمایاد اضافی هر اتاق 

 قیمت در اتاق ها نگهداری نشود.

 در خوابگاه است. دانشجو در هنگام ورود و خروج در ساعات غیرمجاز ملزم به ثبت دفاتر مربوطه .14

پوشیدن لباس های خیلی  وتاه مانند پیراهن ر ابی،شلوار باالی زانو،زیرپاو  و ماواردی  اه براسااس      .15

هاای عماومی   در مکاان   ،آئین نامه اسکان دانشجو با شئونات دانشاجویی مااایرت دارد   37 مادهتبصره 

سالن مطالعه ،آشپزخانه ها و البی خوابگاه ممنوع است و تخلف از آن مشمول آئین خوابگاه مانند راهروها،

 نامه انضباطی خواهد بود.  



 استفاده از  ارت خوابگاه هنگام ورود به خوابگاه )در صورت درخواست نگهبانان( الزامی است. .16

ه دقت فرمائید صدور نظر به اینکه صدور  ارت الم نی تابع شرایط خاصی است در نگهداری  ارت خوابگا .17

  ارت الم نی شام  پرداخت هزینه می باشد.

فقدان  ارت خوابگاه را در اولین فرصت باه مسائول مربوطاه اطاالع دهیاد بادیهی اسات مسائولیت          .18

 اارت خوابگااه را    هستندسوءاستفاده های ناشی از ان به عهده صاحب  ارت می باشد.دانشجویان ملزم 

 ه خود داشته باشند.در زمان حضور در دانشگاه همرا

 تحوی   ارت خوابگاه در زمان  تسویه حساب الزامی است. .19

غیر سا ن در خوابگاه فقط با رضایت هم اتاقی های میزبان و دریافت مجوز  تبی از اداره  اقامت دانشجوی .21

 )حدا  ر دو روز در ماه ( مجاز است.امور خوابگاه ها به صورت محدود 

مااه اول و دوم ساال بار     6خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در زمان ورود و خروج مجاز در  .21

 حسب شرایط اقلیمی،فرهنگی،اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها توسط  میته اسکان تعیین می گردد.

 

 

ضمن دریافت و مطالعه  ام  آئین نامه اسکان دانشجویان در خوابگاه متعهاد مای شاوم  اه ماوارد       اینجانب

باال و آئین نامه اسکان را رعایت نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،امور دانشجویان مجااز  مندرج در 

 است بدون هیچ گونه قید و شرطی نسبت به لاو مجوز خوابگاه اقدام نماید.
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