بسمه تعالی

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
اداره خوابگاهها
«فرم تعهد»
اینجانب....................................دانشجوی رشته..................................ساکن خوابگاه...................اطاق شماره ..........................متعهد
می گردم وسایل تحویلی خود از قبیل-1 :تختخواب  -2یخچال  -3اجاق گاز  -4موکت  -5شوفاژ  -6پرده  -7وسایل
تأسیساتی و بهداشتی مثل پکیج  -8نظافت درب و دیوار ات اق و کمد و  ...مراقبت نموده و کلیه مقررات و ضوابط خوابگاه
را رعایت نمایم و در صورت هرگونه خسارت و عدم رعایت مقررات طبق ضوابط خوابگاه برخورد گردد .همچنین در پایان
سال تحصیلی اتاق خود را تخلیه نموده و در صورت نیاز به خوابگاه برای سال بعد از طریق اداره خوابگاهها اقدام نمایم.
هر وقت که اداره خوابگاه تشخیص به تخلیه اتاق از سوی دانشجو نماید بدون هیچ گونه عکس العملی اتاق را تخلیه و
خوابگاه را ترک کنم.
الزم به توضیح می باشد که کلیه وسایل شخصی از قبیل تشک ،پتو  ،مالفه ،پشتی  ،حوله و  ...به عهده دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء

باسمه تعالی

شماره دانشجویی:
دانشکده :

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج امور دانشجویی

رشته تحصیلی:
خوابگاه :

محل الصاق
عکس

«اداره خوابگاهها»

نام خانوادگی  .............................................................نام............................................تاریخ و محل تولد.....................................................................................تبعه...........................
نام پدر یا ولی ...........................................آدرس پدر یا ولی ....................................................................تلفن.......................................................................گروه خون.........................
-1نظافت اتاق و بالکن و کل سوئیت به عهده دانشجو است.
-2شستن لباس ،آویختن آن بایستی در محلهای تعیین شده انجام گیرد.
-3ورود به خوابگاههای شبانه روزی تا ساعت  11شب جهت برادران و تا ساعت  7شب جهت خواهران در نیمسال اول و تا ساعت  11شب جهت
برادران و تا ساعت  9شب جهت خواهران در نیمسال دوم خواهد بود.بعد از ساعت مذکور درب خوابگاهها بسته خواهد شد.
-4دانشجو موظف است هنگام تخلیه اتاق کلیه وسایل دانشگاه را تحویل نگهبان خوابگاه داده و برگ تخلیه را به اداره خوابگاهها تسلیم نمایند.
 -5مسئولیت حفظ اموال دانشگاه که در اختیار دانشجویان می باشد و نظافت اتاق ،درب و دیوار و همچنین نگهداری و استفاده مناسب از وسایل
تأسیساتی خوابگاه بر عهده دانشجو می باشد و چنانچه خسارتی به این اموال وارد آید یا نظافت اتاق رعایت نگردد دانشجو باید از عهده خسارت
وارده برآید.
-6دانشجو مسئول حفظ اموال خویش بوده و دانشگاه در مقابل حفظ آن تعهدی ندارد.
-7برا ی ساکنین ات اق های مشرف به خیابان یا ساختمانهای مجاور  ،رعایت موازین اسالمی و شرعی الزامی است.
-8دانشجو موظف است در پایان هر ترم اتاق را تخلیه و کلیه وسایل تحویلی اتاق و کلید و کمد و اتاق را به مسئول خوابگاه تحویل نماید.
-9هر دانشجو که برای سال تحصیلی آینده احتیاج به اتاق دارد بایستی در مورد رزرو اتاق قبالً اقدام نماید.
 -11دانشجویان حق واگذاری اتاق خود به دیگری را ندارند .در صورت تخلف دانشجوی ساکن خوابگاه اتاق خود را باید تخلیه و امتیاز استفاده از
خوابگاه از وی سلب خواهد شد و تخلیه اتاق در وهله اول به عهده هیئت مدیر خوابگاه و در صورت عملی نشدن امور دانشجویی اقدام خواهد کرد.
-11چنانچه در یکی از خوابگاهها اتاقی خالی گردد و یا دانشجویی اتاق خود را ترک نماید حق تقدم سکونت با دانشجویی است که در لیست نوبت به
او رسیده است.
 -12تغییر و تبدیل اتاق دانشجویی ساکن در خوابگاه در طول مدت اقامت خوابگاههای دانشگاه فقط برای یکبار در سال و با مجوز اداره خوابگاهها
امکان پذیر است.
 -13خوابگاه یک مکان عمومی جهت کل دانشجویان است و رعایت مقررات خوابگاه و رعایت حقوق کلیه دانشجویان برای یکایک افراد الزامی است.
-14دانشجویان حق آوردن میهمان به ات اق را ندارد مگر با کسب مجوز از اداره خوابگاهها و رضایت اعضاء اتاق
 -15به منظور حفظ امنیت دانشجویان در خوابگاههای دانشگاه و جلوگیری از هر گونه وقایع سوئی در آینده ،مسئولین خوابگاهها می توانند در هر
موقع که صالح بدانند ات اقهای خوابگاه را مورد بازدید قرار دهند و هیچ دانشجویی حق اعتراض در امور بازرسی مأمورین خوابگاهها را ندارند و
چنانچه دانشجویی به این امر اعتراض داشته باشد بالفاصله بایستی خوابگاههای دانشگاه را تخلیه نماید.
 -16چنانچه دانشجویان رعایت مقررات فوق را نن مایند مراتب به شورای اسکان دانشگاه ارجاع و تصمصم متخذه در مورد آنان اجرا خواهد شد.
اینجانب ........................................................دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کلیه مقررات فوق را مالحظه و قبول تعهد می کنم که کلیه مواد آئین
نامه فوق را رعایت نمایم.

محل امضاء دانشجو

بسمه تعالی
برگ درخواست سکونت در خوابگاه

تاریخ :
شماره:

محل الصاق
عکس

(برگ درخواست خوابگاه مخصوص خواهران)

اینجانب نام..................................:نام خانوادگی............................شماره شناسنامه ..........................صدور............................

تول د .............................وضعیت تأهل :مجرد

متدین به :اسالم

متأهل

مسیحی

کلیمی

زرتشتی

دانشجوی دانشگده ...................................:رتبه......................:شماره دانشجویی................................................................:
ساکن در خوابگاه.................................:محل سکونت خانواده استان.................................:شهر.............................................
آدرس کامل خانواده.......................................................................................:تلفن....................................................:

متعهد می شوم مندرجات زیر را توسط ولی خود تکمیل و به تأیید او برسانم و در صورت تخلف طبق آئین نامه انضباطی دانشگاه که شامل موارد
ذیل می باشد با اینجانب رفتار خواهد شد.
-1تذکر شفاهی  -2تذکر شفاهی و ضبط در پرونده آموزشی  -3توبیخ کتبی و ضبط در پرونده آموزشی  -4مجرومیت موقت یا دائم از ادامه
تحصیل و غیره ...
امضاء دانشجو

الف :بستگان محارم(پدر ،برادر،پسر(برادر و خواهر) ،عمو ،دائی که می توانند با ارائه کارت شناسایی و یا شناسنامه ورعایت مقررات
مربوط در محل خوابگاه یا دانشجو مالقات نمایند.
تبصره:برا ی مالقات با همسر ارائه شناسنامه الزم است و کارت شناسایی کافی نیست.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

ردیف
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نام و نام خانوادگی

نسبت

مشخصات لیست بستگان نزدیک دانشجو در شهر دانشگاهی که دانشجو می تواند با رعایت مقررات مربوطه بعضی از شبها نزد آنها بماند.
-1نام و نام خانوادگی....................................... :نسبت..............تلفن..........................آدرس...........................................

 -2نام و نام خانوادگی..... ...............................:نسبت................تلفن.........................آدرس............................................

-3نام و نام خانوادگی.... .. ............................:نسبت.................تلفن.........................آدرس..............................................

-4نام و نام خانوادگی....... ... ......................:نسبت...................تلفن.........................آدرس...............................................

 -5نام و نام خانوادگی...............................:نسبت ...................تلفن.......................آدرس.................................................

تذکر:طبق بند  4از ماده  4آیین نامه انضباطی سرپرست خوابگاه و یا بازرسان امور دانشجویی دانشگاه در صورت لزوم می توانند به منزل
خویشاوند دانشجو مراجعه و حضور دانشجو را در آنجا تایید نمایند.
ح :بستگانی که در شهرهای مجاور شهر دانشگاهی ساکن بوده و دانشجو می تواند با رعایت مقررات مربوط در ایام تعطیل به آنجا مسافرت نماید.
-1نام و نام خانوادگی..............................:نسبت..................تلفن............................شهر.................آدرس............................

 -2نام و نام خانوادگی..............................:نسبت..................تلفن............................شهر.................آدرس............................

 -3نام و نام خانوادگی.............................:نسبت..................تلفن............................شهر.................آدرس............................

 -5نام و نام خانوادگی.............................:نسبت..................تلفن............................شهر.................آدرس............................

اینجانب ...................................................:ولی خانم..................................................:تکمیل مندرجات فوق را تأیید می نمایم.

امضاء ولی دانشجو

مهر و امضاء سرپرست خوابگاه

الزم یه ذکر است فرم تعهد نامه محضری فوق(تسهیالت رفااهی و
خوابگاهی صندوق رفاه دانشجویی ) در یکای از دفااتر اساناد
رسمی شهر خود دانشجو بصورت کامل و دقیق (متن تعهد نامه)،
تکیمل و به ثبت سیده و روز ثبات ناام حضاوری تحویال اداره
خوابگاه ها داده شود.

