فرم تعهدنامه و رعایت مقررات خوابگاه

شماره .................... :

خوابگاه  ،خانه دوم شما است ،در نگهداري آن كوشا باشيد.

تاريخ ..................... :

مشخصات:
نام :

..............................................................................

محل تولد:

..................................................

مجرد

وضعيت تأهل:



نام خانوادگي . ................................................................................................ :نام پدر ................................................................... :شماره شناسنامه :
محل صدور:
 ،متأهل



.....................................................................................

وضعيت

سال تولد  ................................................. :كد ملي:

.....................................................................................................

.................................................................................................................

اشتغال................................................ .. :

اطالعات تحصیلی:
محل تحصيل ......................................................... :شماره دانشجويي. ................................................................. :رشته تحصيلي ..................................... .................... :

 ،شبانه

دوره  :روزانه

اطالعات تماس:
شماره تلفن ثابت
شغل پدر /مادر

.............................................................. :

.............................................................. :

كد شهر:

...................:

شماره تلفن همراه

دانشجو......................................................... ..................:

محل كار ................................................................................... :سطح تحصيالت .........................شماره تلفن همراه والدين:

................................................................

آدرس محل سكونت  ............................................................. ............................................................................................ ..................... ..................................................................................................................كدپستي :

..........................................................

اينجانب  ...............................................متقاضي سكونت در نيمسال .............سال تحصيلي ...................در خوابگاه دانشگاه دولتي (مركز آمووز اوالي الر ،كليوه
مقررات امومي و دستورالعملهاي انضباطي خوابگاههاي دانشجويي و نيز منشور اخالقي دانشگاه را به دقت مطالعه كرده و خود را ملزم به راايت آن مي دانم
و متعهد مي شوم كه هرگاه خالف آن احراز گرديد ،االوه بر پذير برخورد قانوني نظير تخليه بدون قيد و شرط خوابگاه ،نسبت به ااالم موضوع به خانواده
ااتراضي نداشته باشم .همچنين شهرية خوابگاه را در مهلت مقرر به حساب معرفي شده دانشگاه ،واريز مينمايم.
در ضمن رعايت دقیق موارد زير را بر خود الزم می دانم:
 -1سكونت در اتاق تعيين شده توسط دانشگاه و اجتناب از جابجايي اتاق بدون اطالع مسئول خوابگاه
 -2خودداري از آوردن ميهمان به داخل خوابگاه
 -3حفاظت و نگهداري از وسايل و لوازم شخصي و امومي داخل اتاق و اماكن امومي خوابگاه (دانشگاه مسئوليتي در قبال نگهداري وسايل شخصي ندارد
 -4راايت نظافت و بهداشت اتاق و اماكن امومي خوابگاه
 -5جبران خسارت احتمالي به خوابگاه و تاسيسات و تجهيزات آن
 -6ادم ايجاد مزاحمت براي ساير ساكنان و نيز ادم استعمال دخانيات در خوابگاه و اتاق
 -7راايت پوشش مناسب در خوابگاه و هنگام خروج از خوابگاه و ثبت حضور خود در خوابگاه
 -8تخليه كامل خوابگاه در ايام تعطيالت دانشگاه
تذكر :
الف در صورت انصراف دانشجو پس از ثبت نام خوابگاه ،هزينه اي به دانشجو برگشت داده نخواهد شد.
پ پيرو مصوبه وزارت الوم ،تحقيقات و فناوري تأمين ملزومات شخصي از قبيل تشک ،پتو  ،ملحفه  ،بالشت و  ...بعهده دانشجو است.

نام و امضاء دانشجو:
تاريخ

