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  تاريخ : .............                         فرم درخواست خوابگاه و تعهدنامه رعايت مقررات خوابگاه                                                                          
  دانشجوي گرامي؛ خوابگاه ، خانه دوم شما است، لطفاً در نگهداري آن كوشا باشيد.

  
  شبانه         دوره:    روزانه            دكتري        ارشد  كارشناسي       مقطع تحصيلي : كارشناسي  

    مهمان :         انتقالي :                 اهللا حائري ميبد : وضعيت تحصيلي :                پذيرفته شده دانشگاه آيت
  ........................................................................... محل تولد : ........................فقط نام شهر و شهرستان محل سكونت خانواده : 

    سايرين    ١٠٠شبانه بيشتر از   شبانه غير استان يزد   ١٠٠روزانه بيشتر از 
  اولويت واگذاري خوابگاه: در اين قسمت چيزي ننويسيد 

  دانشجويي:مشخصات 
  ه شناسنامه : ................................ محل صدور : .....................نام : ................................ نام خانوادگي: ........................... نام پدر : ............................. شمار

  شماره دانشجويي : ..............................................   متأهل    ..................................... وضعيت: تأهل:   مجردسال تولد: .................. شماره ملي: ..
  ................. شغل پدر : ........................................رشته تحصيلي : ........................ دين : ......................... شماره تلفن همراه دانشجو : ........................

  ........................................ شغل مادر : .........................محل كار پدر : ..................................................................... شماره تلفن همراه پدر : ..................
  ......................... محل كار مادر : .................................................................... شماره تلفن همراه مادر : .................

  ........................ خيابان : .......................... كوچه : ................ پالك .................آدرس محل سكونت : استان : .................... شهر: ......................... روستا : 
  .............................................                  ...................... شماره تلفن ثابت با پيش شماره  شهر : ................................................................................ كدپستي :

مومي و دستورالعملهاي انضباطي خوابگاههاي دانشجويي اينجانب ............................................................ متقاضي سكونت در خوابگاه دانشگاه حائري ميبد كليه مقررات ع
ي دانشگاه را كه در محل ورودي خوابگاه نصب شده، به دقت مطالعه كرده و خود را ملزم به رعايت آن مي دانم و متعهد مي شوم كه هرگونه و نيز منشور اخالق

ه باشم. نداشت اعتراضيخالف آن احراز گرديد، عالوه بر برخورد قانوني، نظير پذيرش درخواست بدون قيد و شرط تخليه خوابگاه، نسبت به اعالم ماوقع به خانواده 
  در ضمن رعايت دقيق موارد زير را بر خود الزم مي دانم:

 اجتناب از جابجايي اتاق بدون اطالع مسئول خوابگاه -١
 خودداري از آوردن ميهمان به داخل خوابگاه -٢
 حفاظت و نگهداري از وسايل و لوازم شخصي و عمومي داخل اتاق و اماكن عمومي خوابگاه -٣
 اتاق و اماكن عمومي دانشگاهرعايت نظافت و بهداشت  -٤
 جبران خسارت احتمالي وارده به خوابگاه -٥
 قعدم استفاده از موبايل مجهز به سيستم صوتي و تصويري و عدم ايجاد مزاحمت براي هم اتاقي و نيز عدم استعمال دخانيات در خوابگاه و اتا -٦
 ثبت حضور خود در خوابگاه رعايت پوشش مناسب در محوطه بين خوابگاهها و هنگام خروج از خوابگاه و -٧
د و از ددر صورتي كه بعد از گرفتن خوابگاه منصرف شدم به مديريت خوابگاه كتباً اطالع داده و با خوابگاه تسويه حساب نموده تا بدهي منظور نگر -٨

 واگذاري اتاق به سايرين جدًا خودداري مي نمايم.
  سكان مهمانان نوروزي، تعميرات، سمپاشي و ...تخليه كامل خوابگاه در ايام تعطيالت نوروزي به منظور ا -٩

  امضاء :                                  .........نام و نام خانوادگي دانشجو: ............................................                                                          
  تذكر:

د به اتاق، آن را از مسئول خوابگاه تحويل گرفته و فرم تحويل را امضاء نمايد، در غير اين صورت سكونت او در خوابگاه غير مجاز تلقي الف)دانشجو بايد قبل از ورو
  مي شود.

اه به راه كارت خوابگب)دانشجويان بهره مند از خوابگاه دانشجويي بايستي پس از انصراف يا فراغت از تحصيل خوابگاه را تحويل داده و برگه تسويه حساب را هم
اجاره بهاي خوابگاه اداره خوابگاهها تحويل نمايند، در غير اين صورت براساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان از زمان استنكاف موظف به پرداخت ده برابر 

  مورد استفاده بصورت نقدي، يكجا خواهند بود.
  رخي ملزومات شخصي از قبيل تشك، پتو، ملحفه، بالشت و ... بعهده دانشجو مي باشد.ج)پيرو مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تأمين ب

  تاريخ:                                       نام و امضاء دانشجو :                                                            
  تعهد والدين:

مي نمايم فرزندم كليه موارد فوق را رعايت نمايد. مديريت خوابگاه مجاز .................................................... پدر / مادر دانشجو ................................................ تعهد اينجانب 
  ضوابط دانشگاه هرگونه اقدام الزم را اعمال نمايد.است در صورت مشاهده تخلف از جانب فرزندم، ضمن اطالع به بنده مطابق 

  امضاء والدين                                                                                                                                                                     


