
  بسمه تعالي
  تعهدنامه اولياء دانشجوي دختر مقيم خوابگاه

  مبني بر اطالع و رعايت آيين نامه حضور در خوابگاه ، ضوابط مالقات و مجوز خروج شبانه
  

  مشخصات ولي دانشجو:
............. ولي دانشجو ................ رشته ..................... به  اينجانب ......................... فرزند .............. به شماره شناسنامه ................... صادره از

ينجانب اشماره دانشجويي ................. كه در دانشگاه آيت اهللا حائري ميبد مشغول به تحصيل است، بدينوسيله متعهد شرعي و قانوني مي گردم 
ه خوابگاههاي دانشجويي مصوب صندوق رفاه دانشجويان دقيقاً مطالعه كرده و مفاد آن را به مورد و فرزندم .......................... آيين نامه ادار

  اجرا گذاشته و موارد ذيل را رعايت نمايد.
فرزندم موظف است ساعت ورود و خروج مجاز دانشجويان به خوابگاه و اوقات مالقات را كه بر حسب فصول سال از سوي اداره  -١

 ي دانشگاه تعيين مي گردد رعايت نمايد.خوابگاه هاي دانشجوي
 رأس ساعت مقرر حضور خود را در خوابگاه در دفتر مديريت خوابگاه ثبت نمايد. -٢
 در صورت تمايل به حضور فرزندم  در خوابگاه هاي ديگر، قبالً با مديريت خوابگاه خود هماهنگي نمايد. -٣
واحدهاي دانشگاه برگزار مي گردد و نيز مسافرت به محل  در صورت شركت در مراسم ها، اردوهاي ورزشي و علمي كه توسط -٤

 سكونت خانواده با ارائه بليط قبالً فرم عدم حضور شبانه در خوابگاه تكميل و مجوز كسب نمايد.
 دانشجو موظف است در اولين فرصت نسبت به مجاز كردن غيبت هاي خود اقدام نمايد. -٥
 موظف به تكميل فرم مالقات كننده و رعايت شئونات دانشگاه مي باشد.به منظور مالقات با افراد خارج از دانشگاه،  -٦
اسامي و مشخصات كامل مكان هاي بستگان و خويشاونداني كه دخترم حق اياب و ذهاب و مراجعه به غير از آن را ندارد به شرح  -٧

شب در  ٤ه و كسب مجوز، حداكثر ذيل است. ضمناً اينجانب و دخترم مطلع هستيم كه پس از تكميل فرم خروج شبانه از خوابگا
 ماه امكان غيبت مجاز شبانه را دارد.

  
 نام و نام خانوادگي                               نسبت وي با دانشجو                 شماره تلفن ثابت و همراه -١

  نشاني كامل:
 شماره تلفن ثابت و همراه             نام و نام خانوادگي                               نسبت وي با دانشجو    -٢

  نشاني كامل:
 نام و نام خانوادگي                               نسبت وي با دانشجو                 شماره تلفن ثابت و همراه -٢

  نشاني كامل:
  عتراضي نخواهد داشت.احراز موارد فوق و آنچه كه در آيين نامه پيش بيني شده با دانشگاه است و دانشجو حق هيچگونه ا

  نام و امضاء ولي دانشجو                                          در حضور مديريت خوابگاه تكميل شد.
  

 نام و امضاء متصدي خوابگاه
 


