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 2 از 1 شماره صفحه: F-2221-1شماره مدرک:   دانشجوییمدیریت امور   -1توزیع نسخ : 
 

 *فرم بصورت دو رو چاپ شود  *

 :مشخصات

 سال کدملي ................................ تولد محل..........  شناسنامه شماره....................... پدر نام .......................... خانوادگي نامنام .......................... 

 ..........................................................اشتغال وضعيت..............  تأهل وضعيت .........تولد

 :تحصیلی اطالعات

 شبانه/روزانه: دوره.............................   تحصيلي رشته................................  دانشجويي شماره

 :تماس اطالعات

 .................................... دانشجو همراه تلفن شماره..................  شهر کد.................. ثابت تلفن شماره

 همراه شماره.......................... تحصيالت.................................................................. کار محل.................................. مادر/پدر شغل

 ...................... کدپستي.......................................................................................سكونت محل آدرس.................................................... والدين

 

 مقررات ليهک ،زش عالي الرستانآمو مجتمع خوابگاه در..................... تحصيلي سال.......... نيمسال در سكونت متقاضي............................... اينجانب

 مي آن ايتعر به ملزم را خود و کرده مطالعه دقت به را دانشگاه اخالقي منشور نيز و دانشجويي خوابگاههاي انضباطي دستورالعملهاي و موميع

 خوابگاه، شرط و قيد بدون تخليه نظير قانوني و انضباطي  برخورد شپذير بر الوهع گرديد، احراز تعهدات خالف عمل هرگاه شوم مي متعهد. دانم

 .مينمايم واريز دانشگاه، شده معرفي حساب به مقرر زمان در را خوابگاه شهرية همچنينباشم.  نداشته تراضيعا خانواده به موضوع المعا به نسبت

 تعهد مي نمايم: را زير موارد دقيق رعايت به عالوه،

 ر دانشجويياموبايستي پس از انصراف يا فراغت از تحصيل خوابگاه را تحويل داده و برگ تسويه حساب را همراه کارت خوابگاه به  دانشجو 

اه مورد اجاره بهاي خوابگ ده برابر ختموظف به پردا آن زماناز  انينمايند در غيراينصورت بر اساس دستور العمل صندوق رفاه دانشجو تحويل

 استفاده بصورت نقدي و يكجا خواهند بود.

 انصراف  خود  ت،يقرارداده و در صورت عدم رضا يو امكانات اتاق و خوابگاه را مورد بررس طيشرا ،ساعت اول اسكان 84در  توانديدانشجو م

به  ،ر. درصورت ترک خوابگاه بعد از مهلت مقرديرا پرداخت نما يهمانم نهيو فقط هز نموده اعالم ييرا به صورت مكتوب به امور دانشجو

 .گردديشده مسترد نم زيو مبلغ وار شده تعيينعنوان بدهكار خوابگاه 

 دانشجو موظف  داشته باشد، ضيو تعو ريبه تعم ازيکه ن ديآ شيپ ي.... اشكال ل،يوسا زات،يتجه ،يساتيتاس ،يکه در امور ساختمان يدر صورت

و  راتي. دانشجو حق دخالت در امور تعمدي( به مسئول خوابگاه اطالع دهد تا اقدام الزم به عمل آراتيو تعم ساتياست مراتب را )در دفتر تاس

 اقدام با اوست. نياز ا يناش ياحتمال يخطرها تيرا نداشته و مسول ساتيتاس

 مسئول  صيبه تشخ ،ياضاف يها نهيمنجر به هز يساکن آن اتاق بوده و کوتاه انيدر هر اتاق به عهده دانشجو نيشيماده پ تيرعا تيمسئول

 توسط آنها جبران شود. ديخوابگاه، با

 خسارت در  نيتوسط شخص استفاده کننده جبران شود. جبران ا ديخوابگاه با ليو وسا زاتيتجه سات،ياز استفاده نادرست از تاس يناش خسارت

 .ابدي يم مياتاق، به همه استفاده کنندگان از آن بخش تعم کيمشترک مثال  يمورد بخشها

 بار خوابگاه ان ليتحو اي ديخود را جمع و از خوابگاه خارج نما ليوسا هيدوم، کل مساليامتحانات ن انيملزم است حداکثر دو روز بعد از پا دانشجو

 غير قابل سكونت است.بگاه تعطيل و آموزشي، خوا تعطيالدر بازه هاي تين همچن دهد.



 

 فرم تعهد مقررات خوابگاه
 شماره:  
  :خیتار 

 

 2 از 2 شماره صفحه: F-2221-1شماره مدرک:   دانشجوییمدیریت امور   -1توزیع نسخ : 
 

 رمف. در صورت وجود نقص، ذکر آنها در رديگ ليتحوفرم مربوط نموده و طبق  يدرون اتاق را بررس ليدر بدو اسكان وسا ستيبا يم دانشجو 

 .رديپذ يانجام م فرم آنمطابق  سكونت انيدر پا يخسارت احتمال نيياتاق و تع ليدادن وسا لي. تحوستيالزام

 ل و دانشگاه، مسئو وماعالم شده توسط وزارت عل ييدانشجو يخوابگاهها يو دستورالعملها نيو قوان يشئونات اخالق تيصورت عدم رعا در

 .ديدانشگاه نسبت به اخراج دانشجو اقدام نما يبا هماهنگ ،يانضباط يدانشجو به شورا يتواند ضمن معرف يخوابگاه م

 ساکنان اتاق. گريد تيمگر با موافقت مسئول خوابگاه و رضا ست،يمهمان در اتاق ن رشيمجاز به پذ دانشجو 

 ستيمتوجه خوابگاه ن يتيموارد مسئول ني. در اديپول و... دقت نما ،يمتيق اءياش ،يشخص ليوسا يموظف است در حفظ و نگهدار دانشجو. 

 ديست خوابگاه اعالم نماخاص، مراتب را به سرپر يماريموظف است در صورت ابتال به ب دانشجو. 

 و... برعهده دانشجو است.  ليملحفه، بالشت، تشک، پتو، قفل فا لياز قب يلوازم شخص هيته 

 خوابگاه مسئول اطالع و موافقت بدون اتاق جابجايي از اجتناب و دانشگاه توسط شده تعيين اتاق در سكونت 

 خوابگاه اماکن عمومي و اتاق بهداشت و نظافت رعايت 

 ساکنان ساير براي مزاحمت سروصدا  و  ايجاد عدم  

 خوابگاه در دخانيات استعمال عدم 

 خوابگاه از خروج هنگام و خوابگاه در مناسب پوشش رعايت  

 ورود و خروج درصورت اعالم ثبت 

  :تذکر

  مالي دانشگاه استتابع مقررات و ضوابط درصورت تاييد امور دانشجويي شهريه  برگشت خوابگاه، از دانشجو انصراف صورت در. 

 

 دانشجو اثرانگشتو  امضا و نامتاريخ، 

 پدر و مادر دانشجو: تعهد

 مجاز خوابگاه مديريت. نمايد يترعا را فوق موارد هيکل فرزندم نمايم مي تعهد........................  دانشجو مادر/پدر.........  .......................اينجانب

و حق اعتراضي  دهد انجام را الزم اقدام هرگونه دانشگاه ضوابط مطابق ،اينجانب به اطالع ضمن فرزندم، جانب از تخلف مشاهده صورت در است

 نخواهم داشت.

 دانشجو مادر/پدر امضا


