
 
 

 خَاّراى درخَابگاُ ساكي اىداًشجَي جِتَ قابل               

 ٍ اهَر تبسیسبتی پبشی سن ،تؼویزات بمـهٌظَر اًج ثِرسبًذ، هی داًشجَیبى هحتزم اطالع ِـث 

  .ثبشذهی 22/4/1401 هَرخ شٌجِرٍس ٍقت اداری  پبیبى حذاکثز تب ّبخَاثگبُبى تخلیِ سبکٌیي ـسه
 

 :خَاّراى خَابگاُ تخلیِ ًاهِ شیَُ

 .شَد اقذام ثْذاشتی حوبم ٍ سزٍیسآشپشخبًِ، ، ّباتبق کبهل ًظافت ثِ ًسجتحتوبً  ،تزک خَاثگبُ اس قجل (1هادُ 

 .شَد اقذام آى ثزق قطغ ٍ، ثبسگذاشتي درة ًوَدى تویش ،يخچالهَاد داخل كاهل  تخلیِ ثِ ًسجت (2هادُ 

 .شَدخبهَش  کل سَئیتّبی چزاؽٍ کَلز ٍ ثستِ  ّب ٍ سَئیتاتبق ّبیکلیِ پٌجزُ (3هادُ 

داًشجَ  ؛ّا خارج كٌٌذاز خَابگاُشَد كِ توام ٍسايل شخصی خَد را اكیذاً بِ داًشجَ تَصیِ هی (4هادُ 

ثْبی ٍ ًیش لَاسم شخصی ٍ گزاىجْت ًظبفت ٍ شستشَ  کِ تویش ًیسترا ... پتَ ٍ  ّب، تشک،لجبس هکلف است

با ثشرگ قزار دادُ ٍ  کیسِیک ٍ لَاسم خَد را در  هبثقی ٍسبیلدر صَرت ضزٍرت، ٍ اس خَاثگبُ خبرج کٌذ خَد را 

قزار خَاّزاى سبلي هطبلؼِ خَاثگبُ در  ْب راآً، "سزپزست خَاثگبُ"خَد ثز رٍی آى ٍ ّوبٌّگی ثب درج ًام 

-شامل آشپزخانه، حمام، هال، کابینت) سوئیتلذا الزم است کل  .ذًوبی اهضبءخَد را ٍ رسیذ تحَیل ٍسبیل  ُددا

 .کامالً تخلیه شود( ها و کمذهاها، کلیه اتاق
دٍر ریختٌی شٌبختِ ثگذارد، ثؼٌَاى ٍسبیل جب کوذ  یببق اتـسَئیت، داًشجَ ٍسبیـل خَد را در کِ در صَرتی: 1تجصزُ 

 .خَاّذ شذ

 .  ًذارد هسئَلیتی داًشجَیبى ٍسبیل دیذى صذهِ یب شذىگن قجبل در داًشگبُ: 2تجصزُ 

 .قرار دٌّذكلیذ كوذ خَد را در كوذ، ، ّز یک اس داًشجَیبى هکلفٌذ قجل اس تزک خَاثگبُ (5هادُ 

اتاق ٍ اثاثیِ داخل آى را صحیح ٍ سالن طبق لیست سَئیت، داًشجَیبى هَظفٌذ ٌّگبم تخلیِ خَاثگبُ،  (6هادُ 

 یب داًشجَ ػْذُ ثِ آى لَاسم ٍ اتبقسَئیت،  ثِ ٍاردُ خسبرت ّزگًَِ ججزاى هسئَلیت ٍ اهَال تحَيل دٌّذ

یب سَئیت است ٍ در صَرت هشخص ًجَدى داًشجَ یب داًشجَیبى خبطی، کلیِ سبکٌیي اتبق  خبطی داًشجَیبى

 . ثَد ذٌخَاّ هسئَل

کٌٌذ هَظفٌذ قجل اس تزک را تزک هییب سَئیت  ّبیی اس آًْب کِ آخز اس ّوِ، اتبقداًشجَیبى یب ًوبیٌذُ (7هادُ 

 .در صَرت تبئیذ رػبیت هَارد فَق، خَاثگبُ را تزک ًوبیٌذخَاثگبُ، کلیذ اتبق را ثِ سزپزست خَاثگبُ تحَیل دادُ ٍ 

تزم آیٌذُ  درخَاثگبُ رسرٍ اهکبى  رػبیت ًگزدد،ٍ سَئیت  ّبّز یک اس هَارد فَق در اتبقکِ در صَرتی (8هادُ 

اس داًشجَ یب داًشجَیبى خبطی سبکي در آى  (اًجبم خَاّذ شذ 1401 هبُشْزیَردر کِ ثصَرت الکتزًٍیکی )

را تزک کزدُ، هسئَل خَاّذ یب سَئیت ػٌَاى آخزیي فزد، آى اتبق داًشجَیی کِ ثٍِ  ُسلت شذسَئیت  یباتبق 

 .ثَد

اهَر داًشجَیی داًشگبُ هیجذهذیزیت   


