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ين نامه يآ آخرين ويرايش تعهدنامه اقامت در خوابگاه هاي دانشجويي مجردي مطابق
  علوم پزشكي كشور يسكان دانشگاههااومقررات 

  گرامي دانشجوي

از مقررات انساني، خالصه اي  ارتقاء مدارج علمي و با سالم وعرض خير مقدم وآرزوي موفقيت روزافزون براي جنابعالي در كسب دانش و
خواهشمند است با توجه به ضـرورت آشـنايي دانشـجويان بـا مقـررات      . درج مي گردد در زير مربوط به اقامت در خوابگاههاي دانشجويي

  . مربوط براي مطالعه واجراء دقيق موارد اعالم شده توجه كافي مبذول فرماييد
  
داده مي شود و درپايان ترم به طور سالم تحويل گرفته مـي شـود جبـران    وسايل واثاثيه دربدو ورود به دانشجو با تعهد كتبي تحويل  – 1

  .  خسارت وارده به اتاق و وسايل به عهده دانشجو مي باشد 
ورود  جهـت  .در جهت تامين بهداشت فردي بـه عهـده دانشـجو مـي باشـد     .. ملحفه و تهيه وسايل شخصي مثل پتو ، بالش ، تشك ،– 2

  .ظف است با نگهبان همكاري نمايد وخروج وسايل شخصي ، دانشجو مو
  .مي باشدظاهر شدن با لباسهاي نامناسب در محيط عمومي خوابگاه ممنوع  -3
  . مي باشدايجاد هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ساكنان خوابگاه باشد ممنوع   -4
دانشجويان موظفند در پايان هر سال تحصيلي كليه وسـايل شخصـي را از خوابگـاه تخليـه نماينـد وامـوال        - 5

  . خوابگاه را پس از نظافت به دفتر خوابگاه تحويل نمايند
درب ها را كتبا  قفل و لوالي انشعابات گاز وخرابي تلفن وتعويض دانشجويان هر اتاق موظفند امور تاسيساتي از قبيل كليد و پريز برق ، -6

يا شفاها ً به اطالع مسئول خوابگاه برسانند ومسئوليت اطالع ندادن نيازمنديها ويا دخالت  مستقيم در امور تاسيساتي اتاق ها كـه موجـب   
  . جاني ومالي بشود به عهده دانشجويان آن اتاق مي باشدضايعات احتمالي 

       افيـوني ، مشـروبات الكلـي ومـواد روان پريشـي ممنـوع      استعمال دخانيات ونگهداري و مصرف هرگونه مواد  -7
  . مي باشد

هفته به خوابگاه مراجعـه ننمايـد و مراتـب را بـه مسـئول       2در صورتي كه در شروع هر نيمسال دانشجو بدون عذر موجه ظرف مدت  -8
  . خوابگاه اعالم نكند حق سكونت او لغو وهزينه مربوطه گرفته خواهد شد 

از خوابگاه استفاده ننمايد ضمن پرداخت هزينـه  ولي  ه دانشجو فرم درخواست خوابگاه را تكميلدر صورتي ك -9
هاي خوابگاه در طول نيمسال، مسئول خوابگاه اموال دانشجو را با حضور نماينده حراست جمـع آوري وبـه انبـار    

بـا همـاهنگي معـاون     مشاهده موارد مشكوك سرپرست خوابگاه مي توانـد صورت  ، همچنين درنمايدمي منتقل 
  . دانشجويي فرهنگي ومدير مربوطه وبا حضور نماينده حراست از اتاق مورد نظر بازديد وبررسي نمايد

در صورت فراغت از تحصيل ، اخراج از دانشگاه ويا قطع ارتباط آموزش نظير مرخصي تحصيلي وتعليق انضـباطي ، دانشـجو بايـد بـا     -10
  .طبق مقررات با وي برخورد خواهد شدخوابگاه تسويه نمايد در صورت عدم همكاري 

  .خوابگاه ها تعيين مي گردد كه توسط اداره زير مي باشد ساعت ورود وخروج مجاز خوابگاه مطابق جدول -11
  پسران دختران

  ماهه دوم 6  ماهه اول6 ماهه دوم6  ماهه اول 6
  خروج  ورود  خروج ورود خروج ورود  خروج  ورود
21  6:30  20:30 7 24 6  24  6:30  

خواهد  و معرفي به كميته انضباطي عدم رعايت ساعت ورود وخروج خوابگاه به منزله سلب شرايط اسكان دانشجومورد گزارش  3 : تذكر
  .بود



  .دانشجو حق نگهداري وسايل عمومي خوابگاه رادر اتاق ندارد -12
  .در صورت درخواست نگهبان خوابگاه دانشجويان موظفند كارت خوابگاه يا كارت شناسايي را  ارائه نمايند  -13

سكونت دانشجو در خوابگـاه و  . ل خوابگاه مي باشدئوبه عهده مس دانشجوتعيين و جابجايي خوابگاه و اتاق  -14
دانشـجو جابجـا    در صورت صالح ديد اداره خوابگاه ها ومسئول خوابگـاه  و به منزله اسكان دائم نمي باشد اتاق 

  .حق تعويض يا جابه جايي راندارد دانشجو شخصاً ضمناً .خواهد شد
  مخصوص خواهران دانشجو

نسـب آنهـا بـا دانشـجو در فـرم       مشخصـات وآدرس و  شبها فقط در منزل خويشاونداني كه قـبالً دانشجويان دختر مي توانند بعضي  )1
 .وبه تاييد اولياء آنها رسيده است با رعايت ساير شرايط الزم ، اقامت شبانه داشته باشندخويشاوندي قيد شده 

و نيـز امضـاء كـردن فـرم توسـط       هربوطـ فرم ورود وخروج م هماهنگي قبلي با مسئول خوابگاه وتكميل نمودن دفتر و :1تبصره 
  .خويشاوندان و تحويل فرم امضاء شده به دفتر خوابگاه در اولين حضور از سوي دانشجو الزامي است

مسئوالن خوابگاه ها در صورت لزوم مي توانند به منزل خويشاوندان دانشـجو مراجعـه و حضـوري را در آنجـا بررسـي       :2تبصره 
  .نمايند

 حضور بستگان دانشجو در خوابگاه شرايط )2

 . ساعت مالقات همه روزه حداكثر تا بسته شدن درب خوابگاه مي باشد و بعد از آن ممنوع مي باشد •

 . مالقات كننده بايد كارت شناسايي معتبر يا شناسنامه همراه داشته باشد •

 .بگاه باشدزن بايد با اجازه دفتر خوامالقات در اتاقهاي خوابگاه براي مالقات كننده  •
شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه  مالقات كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد وعالوه بر تكميل فرم مخصوص مالقات ، •

 .ارائه نمايد
 . از ورود خواهران بد حجاب تحت هر عنوان به خوابگاه جلوگيري مي گردد •
 

  
  :تعهد نامه دانشجو

  
  
  

    اعــالم.... ...........ســال ........ ........ورودي مــاه .............. ......................دانشــجوي رشــته .................... .................................اينجانــب 
اين تعهد نامه را كه چكيدة قوانين و آيين نامه سكونت در خوابگاه هاي دانشجويي بوده، مطالعه نموده  در مي دارم كه مراتب مندرج

شده در آيين نامه خوابگاه ها و بخشنامه هاي مربوطه را كه ابـالغ و اطـالع رسـاني مـي شـود       و متعهد مي شوم تمامي موارد ذكر
در هر زمـان كـه دانشـگاه ابـالغ      همچنين. ات كميته انضباطي با اينجانب برخورد شودنموده و در صورت تخطي برابر مقرر رعايت

  .تسويه حساب با خوابگاه اقدام نمايم واتاق نمايد براي تخليه 
  

  نام ونام خانوادگي دانشجو
  امضاء           

نام ونام خانوادگي ولی 
 يا سرپرست دانشجو

 امضاء

  انضباطي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور -اسكان و مقررات عمومي متن كامل آيين نامهآدرس اينترنتي 

http://student.kaums.ac.ir//UploadedFiles/m%20daneshgooi/khabgahha/ghavanin/eskan.pdf 


