بسمه تعالي
فرم تعهدنامه رعايت مقررات خوابگاه
دانشجوي گرامي ؛ خوابگاه  ،خانه دوم شماست  ،لطفا در نگهداري آن كوشا باشيد.
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مقدمه :
خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب مي شود كه دانشجو به هنگام ورود مي بايد كارت دانشجويي خود را همراه داشته باشد و در
صورت لزوم به مسئول خوابگاه ارائه نمايد.
اينجانب كه در خوابگاه دانشگاه ساكن مي شوم مفاد مقررات عمومي آئين نامه انضباطي خوابگاهها را كه بعضي از آن در اين تعهدنامه قيد شده
را خوانده و متعهد مي شوم كه طبق آئين نامه مورد نظر در خوابگاه رفتار نموده و هر موقع عملي بر خالف مواد آئين نامه مقررات از من مشاهده
شود ،در هر زمان از سال تحصيلي باشد از سكونت در خوابگاه محروم بوده و بالفاصله خارج گردم و نيز با توجه به اينكه زمان جابجايي بين اتاق
ها و يا حتي واحدها تا پايان مهرماه مي باشد و در اين زمان ممكن است سرپرست خوابگاه به تشخيص خود بنده را جابجا نمايد ،حق هيچگونه
اعتراضي ندارم.
ماده  )1در ابتداي سكونت در خوابگاه چنانچه محل سكونت دانشجو داراي اثاثيه و تجهيزات باشد طبق صورتجلسه به عهده شخص يا اشخاص
تحويل گيرنده خواهد بود.
ماده  )2دانشجو حق واگذاري محل مسكوني خود را به ديگري ندارد ولي در صورت لزوم تعويض محل سكونت دانشجو با اجازه كتبي اداره
امور خوابگاهها امكان پذير خواهد بود.
ماده  )3دانشجو حق نگهداري و استفاده از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه در اتاق مسكوني خود را ندارد.
ماده  )4هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود بوده و مسئول خوابگاه در اين رابطه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
ماده  )5تغيير يا تعويض قفل و ساير وسايل محل سكونت دانشجو بدون اجازه كتبي اداره امور خوابگاهها ممنوع است.
ماده  )6دانشجو موظف به نظافت محل سكونت خود و حفظ بهداشت و پاكيزگي معابر و اماكن عمومي خوابگاه مي باشد.
ماده  )7دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسايل برقي و گاز سوز واحد خود را كامال خاموش كند.
ماده  )8در صورتي كه در امور تاسيساتي اتاق هاي مسكوني خوابگاه خللي پيش آيد و نياز به تعمير داشته باشند ،دانشجويان ساكن موظفند
مراتب را كتبا به مسئول خوابگاه اطالع دهند و مسئوليت عدم اطالع موارد فوق و يا دخالت مستقيم در اين گونه امور كه موجب ضايعات احتمالي
جاني و مالي بشود به عهده دانشجويان آن محل مي باشد

ماده  )9شرايط مالقات در خوابگاه:
چنانچه بستگان يا دوستان دانشجو به عنوان ميهمان مراجعه نمايند پس از شناسايي و تكميل فرم ورودي به همراه ميزبان مي توانند با دانشجو
ديدار كنند ،ساعات مالقات بنا بر تناسب فصل از طرف اداره امور خوابگاه تعيين مي شود .در هر صورت اقامت شبانه ميهمانان بايستي حتما با
هماهنگي مسئولين خوابگاه صورت پذيرد و الزم به ذكر است براي هر شب بايستي مبلغ  151.111ريال به سرپرست خوابگاه پرداخت نمايد.
ماده  )11احترام به شعائر و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسالمي ايران و رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين
خوابگاه الزامي است.
ماده  )11ورود دانشجو و ميهمان آنها با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است .همچنين ظاهر شدن با پوشش نامناسب در
محيط معابر و اماكن عمومي خوابگاه كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است.
ماده  )12دانشجويان موظفند لباس زير خود را به دور از انظار عمومي نگهداري و خشك نمايند.
ماده  ) 13نگهداري و استفاده از ابزار آالت غير قانوني از قبيل ( لوازم قمار ،نوارهاي مبتذل ،اسلحه سرد و گرم و  )...در خوابگاههاي
دانشجويي ممنوع است.
ماده  ) 14ايجاد هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد از قيبل ( ايجاد سروصدا ،درگيري ،بلند نمودن بيش از حد
صداي راديو و تلويزيون ،نواختن ابزار و آلت موسيقي ،استعمال دخانيات و  )...ممنوع است.
ماده  )15رعايت حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا مشرف برخوابگاه هاي دانشجويان الزامي است.
ماده  )16از ساعت  22تا  5بامداد در خوابگاه مجردين و متاهلين سكوت عمومي اعالم مي گردد و در اين ساعات ساكنين خوابگاه ملزم به
رعايت سكوت و آرامش خواهند بود.
ماده  )17پرداخت شهريه خوابگاه بصورت  12ماه (يكسال كامل) مي باشد و دانشجويان در ايام تابستان نيز تا تاريخ  98/16/15مي توانند در
خوابگاه سكونت داشته باشند .الزم به ذكر است در صورت عدم پرداخت شهريه ماهانه با هماهنگي دانشگاه ،سايت آموزشي دانشجو بسته خواهد
شد.
تبصره  )1دانشجوياني كه در ابتداي سال تحصيلي (ترم مهر) نياز به سكونت در خوابگاه دارند و ترم آخر آنها باشد و يا به داليل مشابه آموزشي
پس از يك ترم از دانشگاه ميروند (به تاييد اداره آموزش دانشگاه) مي توانند به جاي پرداخت  12ماه اجاره 9 ،ماه پرداخت كنند .مگر اينكه به
جاي خود جايگزين بياورند.
ماده )18مبلغي كه به عنوان پيش ثبت نام ،پرداخت مي نماييد در صورتي كه شهريه هر  12ماه را پرداخت كنيد در حساب شما بصورت
بستانكار باقي خواهد ماند تا در سال بعد براي ثبت نام نيازي به پيش پرداخت نباشد .اما در صورت عدم پرداخت  12ماه ،از مجموع مبلغ كل
تعهدي پرداخت يكساله شما كسر شده و به جاي اجاره تقريبا  3ماه محاسبه خواهد شد.
ماده  )19رعايت موارد مندرج در اين دستورالعمل براي كليه ساكنين خوابگاهها الزامي بوده و مسئول خوابگاه موظف است موارد خالف را
جهت رسيدگي يا طرح در كميته انضباطي و اداره امور خوابگاهها گزارش نمايد.
اينجانب با اطالع و قبول مطالب فوق متعهد مي شوم:
 -1كليه مقررات انضباطي فوق را رعايت نمايم.
-2خسارات وارده به اموال دانشگاه در خوابگاه را پرداخت نمايم.
-3مبلغ اجاره ماهيانه خود را به طور كامل ( 12ماه) پرداخت نمايم.
نام و نام خانوادگي
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