بسمه تعالي
معاونت دانشجويي

مديريت امور دانشجويي – اداره امور خوابگاه ها
فرم تعهد اقامت در خوابگاه هاي دانشجويي

اينجانب  .....................................................به شماره دانشجويي  ....................................با اعالم دريافت "آيین نامه اسکان دانشجويي" از
وبگاه دانشگاه متعهد مي شوم که نسبت به مطالعه دقیق اين آيین نامه اقدام نموده و تمامي موارد مربوط به مقررات عمومي و دستورالعمل انضباطي مندرج
در آن وساير مقررات قانوني و شرعي مربوطه را رعايت نمايم و چنانچه هريک از موارد مذکور را رعايت ننمايم ،دايره امور خوابگاهها مجاز خواهد بود
ضمن لغو سکونت در خوابگاه ،اينجانب را به مبادی انضباطي معرفي نمايد و در اين صورت بنده هیچگونه ادعا و اعتراضي به تصمیم متخذه را نخواهم
داشت.
نام ونام خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء

اهم الزامات رفتاري:
 -1ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ،کوتاه،بدن نما،زير پیراهن و)...که مغاير با آداب اسالمي و شئونات دانشجويي در فضاهای عمومي
خوابگاهها ممنوع مي باشد.
 -2رعايت حقوق ساکنین اماکن مسکوني مجاور و يا مشرف بر خوابگاههای دانشجويي و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان ،الزامي است.
 -3در خوابگاههای خواهران ورود افراد بدحجاب و بدون حجاب خالف مقررات مي باشد.
 -4ايجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسايش ساکنان خوابگاه شود ( از قبیل ايجاد سر و صدا ،درگیری ،بلند نمودن بیش از حد صدای راديو  ،تلويزيون و  ).....ممنوع
ميباشد.
 -5شب ها از ساعت 22الي  6بامداد ،سکوت عمومي ميباشد و در اين ساعات ساکنین خوابگاه ملزم به رعايت سکوت و آرامش خواهند بود.
 -6استعمال دخانیات ونگهداری و سايل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامي اماکن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع ميباشد.
 -7نگهداری،توزيع،خريد و فروش و استفاده از ابزارآالت غیر قانوني ازقبیل لوازم قمار،نوار و CDهای غیر مجاز،کلیه ابزار آالت موسیقي ،اسلحه سرد و
گرم،توزيع و مصرف هرگونه مواد افیوني ،مشروبات الکلي ومواد روان گردان و غیره ،بطور کلي ممنوع است.
 -8در محیط خوابگاه ،تهیه عکس يا فیلمبرداری از محیط داخلي خوابگاه دانشجويان ممنوع است.
 -9رعايت بهداشت و نظافت اتاق يا واحدِ اسکان دانشجويي ( اتاق ،يخچال ،آشپزخانه و  ) ...به عهدة دانشجويان ساکن اتاق يا واحد مي باشد..
 -10در هنگام خروج از خوابگاه ،مرتب نمودن اتاق ،تخت و وسايل شخصي توسط دانشجو الزامي است.
 -11سرپرستي خوابگاه هیچگونه مسئولیتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود ميباشد.
 -12گزارش سه مورد از سرپرست خوابگاه ،مبني بر عدم رعايت مقررات خوابگاه ،موجب لغو اقامت خوابگاه خواهد شد.
 -13ساعت ورود وخروج طبق مقررات خوابگاه بايد رعايت گردد.
 -14در صورت صالح ديد مسئول خوابگاه؛ جابجايي انجام خواهد شد .ضمناً دانشجو شخصاً حق تعويض يا جابه جايي راندارد.
 -15ظرفیت اتاق ،تخلیه و جابجايي و يا تعیین اتاق دانشجويان به عهده مسئول خوابگاه ها مي باشد.
مخصوص خواهران دانشجو:
 ) 1دانشجويان دختر در خارج از خوابگاه صرفاً در محل های اعالم شده از سوی ولي دانشجو (که قبال مشخصات فرم خويشاوندی تکمیل شده ) بالمانع است.
 )2شرايط حضور بستگان دانشجو در خوابگاه:
•ورود و اقامت افراد غیردانشجو تحت عنوان میهمان  ،معلم يا شاگرد خصوصي و  ...در خوابگاههای دانشجويي ممنوع ميباشد.
•مالقات کننده بايد کارت شناسايي معتبر يا شناسنامه همراه داشته باشد.

•مالقات کننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد وعالوه بر تکمیل فرم مخصوص مالقات ،شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائه نمايد.
•حضور طبق جدول زمانبدی اعالم شده الزامي است؛ خارج از ساعت تعیین شده از ورود دانشجو جلوگیری بعمل خواهد آمد.
•عدم حضور دانشجو بايد با اطالع قبلي به مسئول خوابگاه ثبت گردد.

