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 سمه تعالیاب                             

 داوشگاه میبد -خواهرانداوشجویی  هایدر خوابگاه وامه سکووتآییه                                          

 

داوشجًیی، بٍ َبی مىظًس آشىبیی ي اجشای دلیك لًاویه خًابگبٌبب عشض سالم ي خیشممذم خذمت داوشجًیبن گشامی، خًاَشمىذ است بٍ

 :وکبت صیش تًجٍ فشمبئیذ

 ػجبرتٌذ اس تحصیل ثِ ضزٍع سهبى اس خَاثگبُ در سىًَت هجبس هذت حذاوثز: 

 سبلًین ّطت حذاوثز :وبرضٌبسی همؽغ 

 سبلًین چْبر حذاوثز :ارضذ وبرضٌبسی همؽغ 

 سبلًین ّطت حذاوثز :تخصصی دوتزای همؽغ 

 .ثَد خَاّذ ثزاثزی اجبرُ ثْب دٍ پزداخت هطوَل خَاثگبُ در هجبس حذ اس ثیص ،داًطجَیبى سىًَت تذاٍم: تجصزُ      

 ججزاى هسئَلیت ٍ ضذ خَاّذ گزفتِ تحَیل تزم، آخز در ٍ ضَدهی دادُ تحَیل داًطجَ ثِ اهَال لیست ؼجك آى داخل اثبثیِ ٍ اتبق ّزتزم، اثتذای در 

 سبوٌیي ولیِ خبؼی، داًطجَی ضٌبسبیی ػذم صَرت در ٍ ثَد خَاّذ خبؼی داًطجَیبى یب داًطجَ ػْذُ ثِ آى لَاسم ٍ اتبق ثِ ٍاردُ خسبرت ّزگًَِ

 هؼزفی داًطگبُ اًعجبؼی وویتِ ثِ لشٍم صَرت در خبؼی داًطجَیبى ظوٌب. ضذ خَاّذ ٍصَل آًبى اس خسبرت هجلغ وِ ثَد خَاٌّذ هسئَل اتبق

 .خَاٌّذ ضذ

 ججزاى ثز ػالٍُ خبؼی داًطجَی...  ٍ هؽبلؼِ سبلي دستطَیی، آضپشخبًِ، حوبم، ّب،پلِ راّزٍّب، ًظیز خَاثگبُ ػوَهی ّبیثخص ثِ خسبرت در 

 .ضذ خَاّذ هؼزفی داًطگبُ اًعجبؼی وویتِ ثِ خسبرت

 ُثِ جش افزادی وِ هٌغ پشضىی)اًذ هجبس است اًجبم دادُ( دٍس 3)ّبی داًطجَیی فمػ ثزای داًطجَیبًی وِ ٍاوسیٌبسیَى وبهل استفبدُ اس خَاثگب 

    (.دارًذ ٍ یب سهبى تشریك دٍرُ ثؼذی ٍاوسي آًْب فزا ًزسیذُ ثبضذ

 ثبضذهی داًطجَیبى خَد ػْذُ ثز ...(ثْذاضتی ٍ  ّب، آضپشخبًِ، حوبم، سزٍیسضبهل اتبق) داخل سَئیت ثْذاضت ٍ ًظبفت رػبیت. 

 ثزخَردار ًیستٌذّب اس اٍلَیت خَاثگبُ داًطجَیبى هیْوبًی، اًتمبلی، ضبغل ٍ ثَرسیِ سبسهبى. 

 است داًطجَ ػْذُ ثِ. ( .. ،ثبلص تطه، پتَ، هلحفِ،لیَاى، ثطمبة، لبضك، ) ًیبس هَرد ضخصی لَاسم تبهیي. 

  ثبضذهی هوٌَع ثِ خَاثگبُ اویذاً هْوبى آٍردى ّوزاُ ثِدر ضزایػ وزًٍبیی.  

 ثب داًطگبُ لؽغ ارتجبغ ًوبیٌذ هَظفٌذ ...( اًتمبلی، هْوبًی، هزخصی ٍ)دلیلی ّبی ثؼذی، ثٌب ثِ ّز داًطجَیبى سبوي در خَاثگبُ وِ لصذ دارًذ در تزم

 . گزددجْت تسَیِ ثِ هذیزیت اهَر داًطجَیی هزاجؼِ ًوبیٌذ در غیز ایٌصَرت، ّشیٌِ خَاثگبُ در تزم ثؼذی ًیش ثزای آًْب هٌظَر هی

 تحصیلی سبل دٍم ًیوِ در ٍ است :::21سبػت خَاثگبُ ثِ ٍرٍد سهبى زیيدیزت ٍ ثبهذاد :۶:3سبػت خزٍج سهبى سٍدتزیي ،تحصیلی سبل اٍل ًیوِ در 

 .ثبضذهی :3::2 الی :۶:3 سبػت اس

 فزم تىویل ثب ثبیستی هزاتت... حبدثِ، ثیوبری ٍ  ّزگًَِ هزاجؼِ ثِ هٌشل یب ثزٍس صَرت ٍ در است الشاهی درخَاثگبُدختز  داًطجَیبى ضجبًِ حعَر 

 .ضَد رسبًذُ خَاثگبُ سزپزست اؼالع ثِ هزخصی

 ضَدهی ثب ٍی رفتبر همزرات هؽبثك ثب در غیز ایٌصَرت، هٌشل پذری خَد را دلیك اػالم ًوبیذ، آدرس ٍ ضوبرُ توبس داًطجَ هَظف است. 

 هذیزیت اهَر داًطجَیی خَاّذ رسبًذ ٍی اؼالع خبًَادُ ثِ را داًطجَ، سزپزست خَاثگبُ، هزاتت  غیجت یب ٍ تبخیز در صَرت ٍ. 

 وٌذ ًظز تجذیذ داًطجَ سىًَت اداهِ هَرد در تَاًذهی داًطجَ، داًطگبُ هستوز غیجت صَرت در. 

  خَیطبًٍذاًی وِ لجالً  هٌشلدر فمػ ٍ در هبُ  ضت 3 حذاوثز ثِ هذتدر خبرج اس خَاثگبُ، دختز ٍلی داًطجَ، البهت داًطجَیبى  اؼالعدر صَرت

 .ثالهبًغ است ثب رػبیت سبیز ضزایػ السم، آًْب رسیذُ است اٍلیبء لیذ ضذُ ٍ ثِ تأییذ اٍلیبیتؼْذًبهِ هطخصبت، آدرس ٍ ًسجت آًْب در فزم 

 در صَرت درخَاست هتصذی خَاثگبُ، داًطجَیبى هَظفٌذ هجَس خَاثگبُ ٍ وبرت داًطجَیی خَد را ارائِ ًوبیٌذ. 

 ثبضٌذهی آراهص ٍ سىَت رػبیت ثِ هلشم خَاثگبُ سبوٌبى ٍ ضَدتلمی هی "ػوَهی سىَت" ثبهذاد :۶:3الی 23 سبػت اس ّبضت. 
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  ثبضذهوٌَع هی ،وِ سجت سلت آسبیص سبوٌبى خَاثگبُ گزددٍ ایجبد سز ٍ صذا ایجبد ّزگًَِ هشاحوت. 

 ِثبضذهی هوٌَعخَاثگبُ اویذاً  داخلی هحیػ اس فیلوجزداری یب ػىس تْیِ داًطجَیی، ضئًَبت حفظ هٌظَر ث. 

  ثبضذهی هوٌَعاویذاً خبرج اس داًطگبُ  یب در داخل ٍ اسالهی خبرج اس ضئًَبت ٍ هزاسوبت ضزوت در جلسبت. 

 آیذهی ػول ثِ جلَگیزی خَاثگبُ ثذحجبة، ثِ خَاّزاىٍ خزٍج  ٍرٍد اس. 

  ٍ م ثبضذ وٍَ اهبوي ػوَهی اؼزاف خَاثگبُ وِ در هؼزض اًظبر ػخَاثگبُ اسالهی در هحیػ  ضئًَبت خالفظبّزضذى ثب سزٍ ٍظغ ٍ لجبس ًبهٌبست

 .هوٌَع استاویذاً 

 ّبی سیز خَد را ثِ دٍر اس اًظبر ػوَهی ًگْذاری ٍ خطه ًوبیٌذداًطجَیبى هَظفٌذ لجبس. 

 گًَِ هسئَلیتی ًذارددر ایي راثؽِ ّیچ داًطگبُداًطجَ هَظف ثِ حفظ اهَال ضخصی خَد خَاّذ ثَد ٍ  ّز . 

 را ثِ ثبیستی هزاتت داًطجَ ،ثبضذ داضتِ تؼَیط ثب تؼویز ثِ ًیبس ٍ آیذ پیص خللی سَئیتّب ٍ اتبق ٍسبیل یب تبسیسبتی اهَر در وِ صَرتی در 

ّب وِ هَجت ظبیؼبت احتوبلی جبًی ٍ ّب ٍ یب دخبلت هستمین در اهَر تبسیسبتی اتبقهسئَلیت اؼالع ًذادى ًیبسهٌذی .دّذ اؼالع خَاثگبُ سزپزست

 . خَاّذ ثَد هبلی ضَد ثِ ػْذُ داًطجَیبى آى سَئیت یب اتبق

 در .وٌٌذ خَددداری آًْب در... ٍ  آضغبل ریختي اس دستطَیی ٍ آضپشخبًِ، حوبم چبُ فبظالة گزفتگی اس جلَگیزی هٌظَر ثِ هَظفٌذ خَاثگبُ سبوٌبى 

 .خَاّذ ثَد خبؼی داًطجَیبىیب داًطجَ  ػْذُ ثِ ٍاردُ خسبرت صَرتایي غیز

 ًَذارد خَد اتبق در را خَاثگبُ ػوَهی اس لَاسم ًگْذاری حك داًطج. 

 ُثبضذدر خَاثگبُ هوٌَع هی (ًیهپیه)ٍ ٍسبیل خؽزسبس ...( ٍ  پلَپش، سوبٍرّیتز ثزلی، ، سبسچبیثخبری ثزلی، )پزهصزف  ثزلی ٍسبیل اس استفبد. 

 ًَِثبضذهی هوٌَعسزپزست خَاثگبُ اس  وتجی هَافمت ّب یب سَئیت ثذٍىاتبق لفل تؼَیط یب تغییز ّزگ. 

 َسزپزست خَاثگبُاس  وتجی هجَس ثب هگز ،ًذارد دیگزی ثِ خَد را یب سَئیت اتبق ٍاگذاری یب تؼَیط اجبسُ داًطج. 

 است هوٌَعاویذاً  خَاثگبُ در غیزلبًًَی اثشارآالت ٍ آى ثب هزتجػ ٍسبیل ًگْذاری ٍ دخبًیبت استؼوبل. 

 داًطجَ الذام ًوبیٌذٍ ٍسبیل اتبق ٍ ثبسرسی د هطىَن، هسئَل خَاثگبُ ثب ّوبٌّگی حزاست داًطگبُ هجبسًذ ًسجت ثِ ثبسدیذ ردرصَرت هطبّذُ هَا. 

 ثبضذهی خَاثگبُ هوٌَع ثِ استثٌبء وبر داًطجَیی در (اس لجیل اجٌبس هجبس ٍ غیزهجبس) ّزگًَِ فؼبلیت التصبدی. 

 ِصزفبً هَظفٌذ  ٍ ًذاضتِ را ٍی ثب فیشیىی ثزخَرد حك داًطجَیبى، اس یه ًوبیذ، ّیچ اثگبُ ػولخَ همزرات ٍ ظَاثػ ثزخالف داًطجَیی چٌبًچ

 .ًوبیٌذ گشارش خَاثگبُ هسئَلیي ثِ را هَظَع

 ضَد تَاًذ لغَهی سهبًی تَسػ وویتِ اًعجبؼی داًطگبُ، در ّز همؽغ ٍی صالحیت ػذم ضذى هحزس ثب داًطجَ در خَاثگبُ هجَس البهت.  

 سبل، داًطجَیبى هَظفٌذ اتبق ٍ سَئیت خَد را ًظبفت وزدُ ٍ در صَرت تبئیذ سزپزست خَاثگبُ، ولیذ در پبیبى ّز ًین ّبخَاثگبُ تخلیِ ٌّگبم در

 .دٌّذ اتبق خَد را تحَیل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ّای داًشجَیی خَاّراى، درخَاست اسکاى در خَابگاُ ًاهِ اًضباطی ٍ هقررات اسکاى در خَابگاُایٌجاًب با آگاّی کاهل از آییي

ًاهِ را رعایت ًواین ٍ در صَرت تخلف، کویتِ اًضباطی داًشگاُ ایي اختیار را شَم کلیِ هَارد آییيرا دارم ٍ هتعْذ هیداًشگاُ هیبذ 

 .دارد کِ برابر با هقررات هربَطِ با ایٌجاًب رفتار ًوایذ

 :دانشجو همسر/ نام و نام خانوادگی ولی                                                                                                :   نام و نام خانوادگی دانشجو 

 :تاریخ و امضاء                                                                         :                                                     تاریخ و امضاء

 همسر دانشجو در صفحه بعد/ فرم تعهدنامه اولیاء
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 تعبلیببسمٍ

  خوابگاه متقاضی رتخددانشجوی  همسر /یلوتعهدنامه 
 وبمٍ سکًوت دس خًابگبٌ ي مجًص خشيج شببوٍاص آییه مبىی بش اعالع

 

  ؛سالمبب  

اوذسکبسان ، مسئًلیه ي دستببشذمی داوشجًیبنَب بشای اسکبن اعتمبد خبوًادٌامه ي مًسد  عىًان محلداوشجًیی بٍ بٌکٍ خًابگ اص آوجب

ویض امیذ آن داسوذ تب بب َمکبسی ي استببط صمیمبوٍ شمب ي داوشجًیبن بتًاوىذ ایه مسئًلیت  میبذداوشگبٌ فشَىگی  -داوشجًیی معبيوت

مىًط بٍ َب شبدس شجً دس خًابگبٌ َبی خًاَشان، عذم حضًس داوممشسات خًابگبٌوبمٍ ي ایه بب تًجٍ بٍ آئیهبىببش. سىگیه سا بٍ اوجبم سسبوىذ

بب  تًاوذمی داوشجً کٍ خًیشبيوذاویببشذ، لزا خًاَشمىذ است مشخصبت می بىی بش حضًس دس مىضل بستگبنمَمسش يی،  /یليسضبیت 

  دس جذيل ریل دسجسا  ببشذ داشتٍ( اسدکبن میبذ ي، یضد َبیشُش دس) آوُب مىضل دس شببوٍ البمت "ٌاعالع لبلی بٍ سشپشستی خًابگب"

 . فشمبییذ

 

 

 

 

 

 

 

  .ومبییذ تکمیل ساصیش  لسمت ظمف ،وذاسیذ ، میبذ ي اسدکبنیضد َبیشُش دس بستگبوی کٍ صًستی دس :ٍجًت 

 

 

 

 :شاتـزکـت

 .سا اعالع دَذ ًجشوادتًاوذ دس صًست ویبص بب تمبس تلفىی حضًس یب عذم حضًس ، سشپشست خًابگبٌ میَبعبك آییه وبمٍ خًابگبٌ( 1

اص خًابگبٌ محشيم خًاَذ  البمت ومبیذ آوُب دس مىضلي پس اص اسکبن دس خًابگبٌ  فًق رکش وکىذدس لیست سا آدسس بستگبن خًد ي  ، تلفهمشخصبت اگش داوشجً( 2

  .شذ

مًس ي بٍ اتکمیل داوشجً  َمسش /یليآدسس جذیذ ببیستی ظشف مذت یک َفتٍ تًسظ تلفه ي  ،آدسس َش یک اص بستگبن تلفه ي گًوٍ تغییش دسدس صًست َش( 3

 .دًش ٌداتحًیل د بٌَبگباًخ

 .اجبصٌ ماللبت داسد شىبسىبمٍبب اسائٍ  ظمفویض َمسش داوشجً . ببشىذکىىذگبن مًظف بٍ اسائٍ کبست شىبسبیی معتبش میماللبت( 4

 .کىىذٌ خًاَذ بًدفشم بٍ عُذٌ تکمیلایه ذالت دس تکمیل مىذسجبت گًوٍ دخل ي تصشف دس فشم مزکًس ي عذم سعبیت صشمسئًلیت َ( 5
 

 

با تَجِ بِ ایٌکِ بستگاًی در  ًوایناعالم هی..............................................داًشجَ، خاًن ّوسر  /یلٍ..................................ایٌجاًب 

   .باشذهجاز بِ اقاهت شباًِ خارج از خَابگاُ ًوی ّوسرم /مذًزرفن، ًذاری اردکاى ٍ هیبذ یسد، شْرّای

 :داوشجً َمسش /یلي تاوگش اثشي  امضبء                                                                                                                

از ع اطالبا  .........................، هقطع............................، رشتِ.....................، بِ شوارُ داًشجَیی............................داًشجَ  ّوسر /یلٍ ،......................اًبایٌج

 .ضَابط ٍ هقررات خَابگاُ را کاهالً رعایت ًوایذم ّوسر /مذًزرفًواین کِ ًاهِ خَابگاُ، تعْذ هیهفاد آییي

 :آدرس هحل سکًَت
 :ّوسر /یلٍّوراُ  تلفي                                                                                          :     تلفي هٌسل با کذ شْر

 :داوشجً َمسش /یليي اثش اوگشت امضبء                                                                          :داوشجًي اثش اوگشت امضبء 


