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 سمه تعالیاب

                                                                                           در سکووت وامه و مقرراتهای داوشجویی مطابق با آییهتعهد وامه اقامت در خوابگاه

 انبرادرداوشجویی  هایخوابگاه

اش مقسزات ي  شسحیبا سالم ي عسض خیسمقدم ي آزشيی مًفقیت بسای شما داوشجًی گسامی دز کسب داوش ي ازتقای مدازج علمی ي اوساوی، 

خًاَشمىد است با تًجٍ بٍ اَمیت آشىایی داوشجًیان با قًاویه . ذیل آمدٌ است دز بسادزانَای داوشجًیی اقامت دز خًابگاٌ شسایط

 .زا مبريل فسمائیدمسبًطٍ، بسای مطالعٍ ي اجسای دقیق مًازد اعالم شدٌ تًجٍ کافی 

 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      

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

 ثِ سبیت سبهبًِ خَاثگبُ ( در سهبى هؼیي ضذُ) تزم ّزاس ضزٍع  لجل تَاًٌذهتمبظی خَاثگبُ وِ ضزایػ اسىبى در خَاثگبُ را دارًذ هی داًطجَیبى

 رفبّی داًطگبُ اهَر ثِهَظفٌذ  داًطجَیبىثب ضزٍع تزم . پزداخت ًسجت ثِ رسرٍ اتبق الذام ًوبیٌذػٌَاى پیصوزدُ ٍ ثب ٍاریش هجلغی ثِ هزاجؼِ

تب  حذاوثز خَد را خَاثگبُ ثْبی اجبرُ التفبٍتهبثِ ٍ در خَاثگبُ الذام خَد سىًَت هجَس دریبفت ثِ ًسجت ٍاحذ اًتخبة گَاّی ارائِثب  ٍهزاجؼِ وزدُ 

  .ٍاریش ًوبیٌذ ّبوالس ضزٍع اسپس  هبُ یه

 .ضَددر سبهبًِ خَاثگبُ تَسػ وبرضٌبس اهَر رفبّی داًطگبُ اًجبم هیًبم داًطجَیبى جذیذالَرٍد ثجت: تجصزُ 

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

 ِهْوبى ضٌبسبیی وبرت داضتي ّوزاُ ،ْوبىه آٍردى صَرت در ٍ ثبضذهی هوٌَع هذیزیت اهَر داًطجَیی اس لجلی هجَس ثذٍى ْوبىه آٍردى ّوزاُ ث ،

 .است الشاهی ّشیٌِ اسىبى هْوبى ٍاریش ٍ اخذ هجَس

 .ثبضذ داضتِ حعَر اتبق داخل داًطجَ خَد وِ ثبضذ هی پذیز اهىبى صَرتی در هْوبى پذیزش: 1 تجصزُ

 .   ّبی السم را ثب سزپزست خَاثگبُ اًجبم دّذرٍس لجل اس ٍرٍد هْوبى خَد ثِ خَاثگبُ، ّوبٌّگی 2داًطجَ هَظف است حذالل : 2تجصزُ 

 .ًوبیذ رػبیت را اتبق ٍ خَاثگبُ ثِ هزثَغ لَاًیي توبم ثبیذ هْوبى ٍ ثَدُ هیشثبى ػْذُ ثز هْوبى اػوبل ٍ رفتبرّبی توبم هسئَلیت: 3تجصزُ 

 ثب داًطگبُ لؽغ ارتجبغ ًوبیٌذ هَظفٌذ ...( هْوبًی، هزخصی ٍاًتمبلی، )ّبی ثؼذی، ثٌب ثِ ّز دلیلی 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

 خَاثگبُ ثِداًطجَیبى پسز،  ٍرٍد سهبى دیزتزیي ٍ ثبهذاد :۶:3سبػتداًطجَیبى پسز،  خزٍج سهبى سٍدتزیي ،تحصیلی سبل اٍل ًیوِ در 

 .ثبضذهی :23:3 الی 7 سبػت اس تحصیلی سبل دٍم ًیوِ در ٍ است :::23سبػت

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

 اؼالع هذیزیت اهَر داًطجَیی خَاّذ رسبًذ ثِ را ، سزپزست خَاثگبُ، هزاتتثِ خَاثگبُ داًطجَ تبخیز در صَرت. 

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

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

 ثبضٌذهی آراهص ٍ سىَت رػبیت ثِ هلشم خَاثگبُ سبوٌبى ٍ ضَدتلمی هی "ػوَهی سىَت" ثبهذاد :۶:3الی :23:3 سبػت اس ّبضت. 

  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. 
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  ٍ م ثبضذ وَدر هؼزض اًظبر ػٍ اهبوي ػوَهی اؼزاف خَاثگبُ وِ خَاثگبُ 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 . 

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

وِ هَجت ظبیؼبت احتوبلی جبًی ٍ هبلی ضَد ثِ ػْذُ بلت هستمین در اهَر تبسیسبتی ّب ٍ یب دخهسئَلیت اؼالع ًذادى ًیبسهٌذی .دّذ اؼالع خَاثگبُ

 . داًطجَیبى آى اتبق خَاّذ ثَد

 ثبضذهی داًطجَیبى خَد ػْذُ ثزّب اتبقداخل  ثْذاضت ٍ ًظبفت رػبیت. 

 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

  خسبرت  یتتحَیل گزفتِ خَاّذ ضذ ٍ هسئَل تزم،ضَد ٍ در آخز ثِ داًطجَ تحَیل دادُ هی لیست اهَالاتبق ٍ اثبثیِ آى ؼجك  ّزتزم،در اثتذای

 .ٍصَل خَاّذ ضذ آًبىخَاّذ ثَد وِ اس  خبؼی داًطجَیبىیب داًطجَ لَاسم آى ثِ ػْذُ  ٍ توبم اتبقٍاردُ ثِ 

 ًَذارد خَد اتبق در را خَاثگبُ ػوَهی اس لَاسم ًگْذاری ٍ استفبدُ 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 ثذٍىّب اتبق لفل تؼَیط یب تغییز ّزگ. 

 َسزپزست خَاثگبُاس  وتجی هجَس ثب هگز ،ًذارد دیگزی ثِ خَد را 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  ٍ ًذاضتِ را ٍی ثب فیشیىی یب لفظی ثزخَرد حك داًطجَیبى، اس یه ًوبیذ، ّیچ خَاثگبُ ػول همزرات ٍ ظَاثػ ثزخالف داًطجَیی چٌبًچ

 .ًوبیٌذ گشارش خَاثگبُ هسئَلیي ثِ را هَظفٌذ هَظَع

 است الشاهی خَاثگبُ ّوچٌیي ثب هسئَلیي ٍ داًطجَیبى ثیي هتمبثل احتزام ٍ ادة رػبیت. 

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

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

 .دٌّذ تحَیل

 

  

 
، درخَاست اسکاى در خَابگاُ برادراىّای داًشجَیی ًاهِ اًضباطی ٍ هقررات اسکاى در خَابگاُاز آییي ایٌجاًب با آگاّی کاهل

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

 .ایٌجاًب رفتار ًوایذدارد کِ برابر با هقررات هربَطِ با 

 :دانشجونام و نام خانوادگی                                                                                                                     

 :و اثر انگشت امضاءتاریخ،                                                                                                                                         


