
 تعبلیببسمٍ

  خوابگاه متقاضیتعهدنامه اولیاء دانشجوی دختر 
 وبمٍ سکًوت دس خًابگبٌ ي مجًص خشيج شببوٍاص آییه مبىی بش اعالع

بي َعىًان محلَبي داوشجًیی بٍبٌـکٍ خًابگاص آوجب میبذ،مىبسبت لبًلی فشصوذ شمب دس داوشگبٌ ٍضمه عشض تبشیک ب ي بب عشض سالم 

ویض امیذ آن  میبذداوشگبٌ  داوشجًیی معبيوتاوذسکبسان ، مسئًلیه ي دستببشذمی داوشجًیبنَب بشاي اسکبن اعتمبد خبوًادٌامه ي مًسد 

وبمٍ ي ایه بب تًجٍ بٍ آئیهبىببش. داسوذ تب بب َمکبسي ي استببط صمیمبوٍ شمب ي داوشجًیبن بتًاوىذ ایه مسئًلیت سىگیه سا بٍ اوجبم سسبوىذ

مىًط بٍ سضبیت يالذیه مبىی بش حضًس دس مىضل بستگبن محبسم َب شبدس شجً دس خًابگبٌ َبي خًاَشان، عذم حضًس داوخًابگبٌممشسات 

اعالع لبلی بٍ "بب  تًاوذمی داوشجً( اسدکبن میبذ ي، یضد َبيشُش دس) کٍ خًیشبيوذاویببشذ، لزا خًاَشمىذ است مشخصبت يي می

 . فشمبییذ  دس جذيل ریل دسجسا  ببشذ داشتٍ آوُب مىضل دس شببوٍ البمت "ٌسشپشستی خًابگب

  .ومبییذ تکمیل ساصیش  لسمت وذاسیذ ، میبذ ي اسدکبنیضد َبيشُش دس بستگبوی کٍ صًستی دس 

 

 

 :شاتـزکـت

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

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

 .خًابگبٌ محشيم خًاَذ شذ

آدسس جذیذ ببیستی ظشف مذت یک َفتٍ تًسظ يلی داوشجً کٍ تلفه ي  ،آدسس َش یک اص بستگبن تلفه ي گًوٍ تغییش دسدس صًست َش( 3

 .تحًیل دَذمًس سفبَی داوشگبٌ ي بٍ ا عییهتایه فشم سا تکمیل ومًدٌ 

 .اجبصٌ ماللبت داسد شىبسىبمٍبب اسائٍ ویض َمسش داوشجً َمچىیه، . ببشىذماللبت کىىذگبن مًظف بٍ اسائٍ کبست شىبسبیی معتبش می( 4

 .کىىذٌ خًاَذ بًدتکمیلفشم بٍ عُذٌ ایه ذالت دس تکمیل مىذسجبت گًوٍ دخل ي تصشف دس فشم مزکًس ي عذم سعبیت ص شمسئًلیت َ( 5

 

ًواین با تَجِ بِ ایٌکِ بستگاًی در اعالم هی..............................................ٍلی داًشجَ، خاًن ..................................... ایٌجاًب 

                                                                                           .باشدشباًِ خارج از خَابگاُ ًوین، فرزًدم هجاز بِ اقاهت ًداری اردکاى ٍ هیبد یسد، شْرّای

 :لی داوشجًيي اثش اوگشت  امضبء                                                                                                                               

          .........................، هقطع.............................، رشتِ.....................، بِ شوارُ داًشجَیی.......................داًشجَ ٍلی  ،.............................ایٌجاًب

   .ضَابط ٍ هقررات خَابگاُ را کاهالً رعایت ًوایدفرزًدم ًواین کِ ابگاُ، تعْد هیًاهِ خَاطالع خَد ٍ فرزًدم از هفاد آییيبا 

      :آدرس هحل سکًَت ٍالدیي 

     :تلفي ّوراُ ٍالدیي                                                                                         :     تلفي هٌسل با کد شْر  

 :داوشجًيلی اثش اوگشت ي امضبء                                                                                 :داوشجًي اثش اوگشت امضبء   


