مقررات عمومی خوابگاه های دانشجویی
اینجانب _____________ که در خوابگاه ساکن می شوم ،مفاد آیین نامه سکونت در خوابگاه و موارد قید شده ذیل در این تعهدنامه
را خوانده و متعهد می شوم که طبق این آیین نامه رفتار نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،از امتیاز سکونت در خوابگاه محروم
و برابر مقررات برخورد شود و هر زمان ک ه سرپرستی خوابگاه اعالم کند اتاق خود را تخلیه نمایم و حق اعتراض به سرپرستی خوابگاه
مبنی بر تخلیه اتاق نخواهم داشت.
.1

رعایت شئونات اسالمی ،نظم و انضباط و شعائر دانشجویی از سوی دانشجو الزامی است.

.2

همراه داشتن کارت عکس دار سکونت در خوابگاه و ارائه آن در مواقع لزوم ضرورت دارد.

.3

نظافت اتاق های خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ساکنین می باشد.

.4

استعمال دخانیات در خوابگاه و نگهداری وسایل مرتبط با آن اکیدا ممنوع است.

.5

تأمین لوازم شخصی ،پتو ،ملحفه ،بالش ،تشک و  ...برعهده دانشجو می باشد.

.6

حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه وظیفه دانشجو می باشد.

.7

جبران خسارت های وارده از سوی دانشجو به اموال دانشگاه به عهده دانشجو می باشد.

.8

تعیین تعداد نفرات هر اتاق بر عهده اداره امور خوابگاه ها است و دانشجویان ساکن هر اتاق حق مخالفت با افراد جدیدی که مجوز

سکونت در اتاق را دریافت نموده اند ،ندارند.
.9

تعویض و جابه جایی اتاق های دانشجویان در هر خوابگاه فقط از اختیارات مسئول خوابگاه می باشد و دانشجو حق جابه جایی اتاق

را ندارد.
 .10دانشجو بعد از فراغت از تحصیل ،انصراف ،مرخصی و یا اخراج از دانشگاه حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را ندارد.
 .11ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود (از قبیل ایجاد سروصدا ،درگیری و  ) ...ممنوع می باشد.
 .12دانشجویان هر اتاق موظفند مشکالت مربوط به امور تاسیساتی را به اطالع دفتر خوابگاه برسانند و مسئولیت اطالع ندادن نیازمندی
ها و یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی اتاق ها که موجب ضایعات احتمالی مالی و جانی بشود ،به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق می
باشد.
 .13تردد در محوطه و مکان های عمومی خوابگاه با پوشش نامناسب ممنوع است.
 .14به منظور جلوگیری از هرگونه پیشامد ناگوار ،مسئول خوابگاه مجاز است با استفاده از کلیدهای یدک هر اتاق ،به اتاق های خوابگاه
مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان موظفند در این باره همکاری الزم را به عمل آورند.
 .15هرگونه تعویض یا تغییر قفل اتاق بدون اخذ مجوز از دفتر خوابگاه ممنوع است.
 .16در صورت تاخیر ،دانشجو موظف است مدارک الزم مبنی بر موجه بودن تاخیر خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید.
.17

دانشجویی که ماهیانه بیش از سه مورد تاخیر یا غیبت غیر موجه داشته باشد برابر مقررات انضباطی برخورد و نهایتا از خوابگاه

محروم خواهد شد
.18

استفاده از ابزار آالت موسیقی ممنوع می باشد.
امضاء دانشجو

