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 دانشجوی گرامی

به اطالع  های مختلف زندگی،با سالم و عرض خیرمقدم و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی در عرصه

 رساند:می

 2خواب  4) .باشدنفر در هر واحد می 42صورت واحدهای آپارتمانی با ظرفیت دانشجويی دختران به خوابگاه

 نفره(8خواب  4نفره و 

 شده ذیل از سوی دانشجویان محترم است:منوط به رعایت ضوابط اشارهاقامت در خوابگاه 

 اسالمی در خوابگاه الزامی است. و حجابعفاف ، اخالق رعايت شئونات،-1

 باشد.برگزاری هرگونه جشن، مهمانی و همچنین استفاده از آالت موسیقی در خوابگاه ممنوع می -4

 های دانشجويی الزامی است.يا مشرف بر خوابگاه رعايت حقوق ساكنین اماكن مسكونی مجاور و -3

مصرف دخانیات و مواد مخدر و ساير موارد مشابه خالف قانون در خوابگاه اكیداً ممنوع بوده و در صورت -2

 شود.مشاهده عالوه بر معرفی به كمیته انضباطی بالفاصله مجوز سكونت لغو می

خوابگاه در واحدها با نظر اداره كل امور دانشجويی صورت اسكان دانشجويان تعیین اتاق و تخت متقاضی  -5

 باشد.پذير میيا تخت فقط با هماهنگی سرپرستی خوابگاه امكان و هرگونه تغییر اتاق و پذيردمی

 لیوان و...  تأمین وسايل شخصی شامل پتو، ملحفه، بالش، قاشق، چنگال، بشقاب،-6

 خوابگاه به عهده خود دانشجو است.اخلی دو حفظ بهداشت عمومی  اتاقانجام نظافت  -7

اهد خو ای به دانشجو تحويل دادهجلسهاتاق و اثاثیه خوابگاه در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورت -8

جلسه تحويل گرفته خواهد شد و مسئولیت خسارت وارده بر اتاق يا شد و در پايان هر نیمسال مطابق صورت

اب حسگیرنده اتاق خواهد بود و همچنین تسويهه عهده شخص يا اشخاص تحويلاموال و كسر اموال تحويلی ب

 باشد.دانشجو منوط به جبران خسارت واردشده می

 .باشندنمیوسايل  جايیجابهاتاق و  اسیوندانشجويان مجاز به تغییر دكور-9

 استفاده از اينترنت خوابگاه، صرفاً برای دانلود مقاالت و مطالب درسی است. -11

الزامی است در صورت  44و عصرها ساعت 6ها ساعت صبح و خروج خوابگاه رعايت دقیق ساعات ورود-11

  عدم رعايت ضوابط ورود و خروج از سوی دانشجو مجوز اقامت در خوابگاه لغو خواهد شد.

مهمان  دوشب اقامت و يا  در قالب يک مهمان دو تواند حداكثر دو شب مهمان )هر دانشجو در هرماه می -14

 يک شب اقامت داشته باشد(.

 خانواده درجه يک تا سه شب امكان اقامت در قالب مهمان دارند. -1-14

 شود.حضور مهمان بیش از سه ساعت روزانه محسوب می -4-14
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 رعايت ساعت ورود و خروج برای مهمانان دانشجويان نیز الزامی است.- -3-14

ان دانشجوي تعطیالت تابستانی، ايام نوروز تعطیل خواهد بود.خوابگاه در بین دو نیمسال تحصیلی، -13

 شدههای مشخصبندی كرده و تحويل انبار خوابگاه بدهند و در زماناند وسايل شخصی خود را بستهموظف

 اقدام به دريافت نمايند.

 ئه مدارکصورت كتبی، اراورود و خروج در ساعت غیرمجاز در مواردی مثل مسافرت پس از درج علت به-12

 و اخذ مجوز قبلی بالمانع است.( بلیط) مستند

 .باشدمی حضور دانشجو در خوابگاهشام منوط به  هزينهكمکپرداخت -15

 دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و سرپرستی خوابگاه مسئولیتی در اين زمینه ندارد.-16

 لوازم روز15 حداكثر تابايد  خوابگاه در اقامت مجاز زمان مدت اتمام و حساب تسويه از پس دانشجويان -17

 دانشجويی امور كل اداره مدت اين اتمام از بعد است ذكر به الزم نمايند، خارج خوابگاه از را خود شخصی

 .ندارد دانشجويان شخصی لوازم قبال در مسئولیتی

 

 ......................به شماره دانشجویی ..........................................................رشتهدانشجوی ...................................................اینجانب

های نامه سکونت در خوابگاهای از قوانین و آیینکه چکیده دارم که مراتب مندرج در این تعهدنامه رااعالم می

ه های مربوطنامهنامه خوابگاه و بخشموارد ذکرشده در آیینشوم تمامی دانشجویی بوده، مطالعه نمودم و متعهد می

 شود رعایت نموده و در صورت تخطی برابر مقررات انضباطی با اینجانب برخورد شود.رسانی میرا که ابالغ و اطالع
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