
" خوابگاه خواهرانتعهد   " 
 

                                     
 ....................  مقطع تحصيلي: ........اينجانب: ......................................             دانشجوي دانشگاه:    .....................  به شماره دانشجويي: ...

 ..............................................         شماره ثابت منزل با كد شهر:    .......................      شماره همراه پدر:   ...............شماره همراه دانشجو: 

دانشگاه را رعايت نمايم  متعهد مي شوم تمامي  نكات ودستورالعمل هاي مندرج در اين فرم و نيز آئين نامه و مقررات عمومي خوابگاه دانشجويي و

جانب و در صورت نقض آنها ، دانشگاه حق  دارد برابر مقررات مربوط به شيوه نامه اجرايي انضباطي دانشجويان برخورد و حتي نسبت به اخراج اين

 از خوابگاه نيز اقدام نمايد.

------------------------------------------------------------------------------- 

 .حاكم است ية مقررات دانشگاه در مورد آن خوابگاه قسمتي از محوطة دانشگاه محسوب مي شود و كل -1

 رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسؤولين خوابگاه الزامي است. -2

 گردد ممنوع است. خوابگاههرگونه عملي كه موجب سلب آسايش و ناديده گرفتن حقوق ساكنان خوابگاه و يا همسايگان محل  -3

و استفاده از هرگونه  الزامي است مورد نظر دانشگاه  حجاب كاملرعايت بوده و  ممنوع رعايت پوشش اسالمي محيط خوابگاه و دانشگاه بدون درتردد   -4

   مواد آرايشي و بيرون بودن موي سر و هرآنچه كه از مصاديق بدحجابي باشد ممنوع است.

مواد دخاني و مواد مخدرو وسائل استعمال دستگاه مودم شخصي،  استفاده از ابزار آالت غير قانوني ، آالت موسيقي ، تلوزيون شخصي،نگهداري و  -5

 آنها در خوابگاه ممنوع است.

 هنگام خروج تحويل بگيرد.و  داده الزم به ذكر است دانشجو مي تواند آالت موسيقي خود را تحويل انتظامات -

در لپ تاپ ممنوع مي باشد و در صورت مشاهده لپ تاپ ضبط و فرد به كميته انضباطي معرفي خواهد و يا ذخيره آن ي بدون مجوز نمايش فيلم ها -

 شد.

دارندگان گوشي دوربين دار و دوربين به هيچ عنوان در خوابگاه مجاز  به گرفتن عكس يا فيلمبرداري نيستند. در صورت تخلف وسيله مذكور  -

 د شد.كميته انضباطي معرفي خواه نشجو بهضبط و دا

  مي باشد.ممنوع وهمچنين نوشتن مطلب بر روي در و ديوار، كمدها و ... خوابگاه  در داخلنصب عكس، پوستر و...  -6

دانشجو از وال شخصي خود در خوابگاه مي باشد. ر دانشجو موظف به حفظ امهدانشجو الزم است هنگام خروج درب اتاق يا واحد را قفل نمايد.  -7

دانشگاه يا مسؤول خوابگاه در اين بديهي است خودداري نمايد.  بايستي همراه داشتن و نگهداري وسايل و زيورآالت قيمتي و پول زياد در خوابگاه

 هيچگونه مسؤوليتي ندارد. رابطه

سالن مطالعه مي باشند و در رعايت نظافت فضاهاي عمومي خوابگاه ) بيروني آن  خود و محوطةيا واحد دانشجويان موظف به نظافت  اطاق  -8

 .راهروها، پله، آشپزخانه، سرويس هاي بهداشتي و ...( بايد كوشا باشندنمازخانه ، ،

 وال يا تجهيزات به اين امخسارت ورود هرگونه دانشجويان مي باشد بنابراين در صورت  خوابگاه جهت استفادةمربوط به اموال تجهيزات و كليه   -9

 و در صورت نامشخص بودن فرد خاطي ، كليه افراد اطاق يا واحد بايد خسارت را بپردازند. خواهد بودخاطي مسؤوليت آن به عهدة دانشجويان 

 ، ظروف مورد نياز و...( به عهدة دانشجو مي باشد.ازم شخصي )ملحفه، پتو، بالش، تشكتأمين لو  -10

نسبت به تكميل ظرفيت اطاق ها  اه مي باشد و دانشجويانبا صالحديد مسؤول خوابگمتناسب با فضا و امكانات آن ر هر اطاق تعداد افراد مستقر د  -11

 ندارند.حق اعتراض 

 مي باشند. و دانشجويان موظف به رعايت سكوت در خوابگاه مي باشد  23ساعت خوابگاه ساعت خاموشي در -12

ضمن دريافت  ساعت قبل 24سر برد الزم است حداكثر ه دوستان و آشنايان بخوابگاه و در منزل از چنانچه دانشجويي مي خواهد شب را بيرون  -13

 مسؤولين با اجازة تحويل دهد و بعد از تأييد  آدرس و تلفن منزل مورد نظر را به مسؤولين خوابگاه كتباً ،خدمات دانشجوييدفتر مجوز الزم از 

 شب را بيرون خوابگاه سپري كند. خوابگاه

گزارش تخلف دانشجويان در اين مورد توسط خدمات دانشجويي اعالم مي شود. دفتروخروج به هر خوابگاه هر ترم توسط  ود ساعت ور  -14

 مسؤولين خوابگاه پيگرد انضباطي خواهد داشت.



 .و در دفتر مربوطه در انتظامات ثبت نمايدبه مسؤولين خوابگاه اطالع  جهت عزيمت به شهرستان را ظف مي باشد خروج خودودانشجو م -15

 ورود مهمان به خوابگاه با شرايط ذيل امكان پذير است: -16

 رعايت مقررات عمومي خوابگاه توسط مهمان (3اسكان مهمان در اتاق ميزبان  (2اخذ مجوز الزم از اداره خدمات دانشجويي (1

ساعت  24ظف مي باشد وصد دارد به مهماني بيرون از خوابگاه برود ضمن اخذ مجوز الزم از اداره خدمات دانشجويي، مكه دانشجو ق در صورتي -17

مي تواند بيرون از  22ثر تا ساعت ول خوابگاه حداكؤقبل آدرس وشماره تلفن مكان مورد نظر را به مسؤول خوابگاه بدهد وپس از تأييد، با اجازه مس

 به اينكه با يكي از بستگان نزديك به خوابگاه بازگردانده شود.  ، مشروطخوابگاه باشد

روز( نسبت به خروج  10) حداكثر رک مي نمايند، الزم است بالفاصله دانشجوياني كه فارغ التحصيل يا انصراف از تحصيل يا به هر علتي خوابگاه را ت -18

گرفته از خوابگاه را تحويل دهند. در غير اين صورت دانشگاه مسؤوليتي در حفظ وسايل وسايل خود از خوابگاه اقدام نموده وكليه امكانات تحويل 

باشد. شخصي دانشجو نداشته و در صورت كسري امكانات دانشگاه و يا خسارت وارده به امكانات دانشگاه، دانشجو ملزم به پرداخت هزينه مربوطه مي 

روج از خوابگاه به داليل ذكر شده در اين بند ، فرد جهت تحويل و خارج نمودن اموال و اثاثيه در هر  حال در صورتيكه حداكثر تا يك ماه بعد از خ

 خود مراجعه نكند تمامي وسائل امحاء شده و دانشگاه مسؤوليتي نخواهد داشت.

 خدمات دانشجويي  تحويل   مي گردد. دفتر خوابگاه به مدت يك ترم و بر اساس قيمت هاي اعالم شده توسط -19

اخراج و غيره ،  دانشجو موظف است بعد از اتمام هر سال تحصيلي و يا در زمان اتمام مهلت استفاده از خوابگاه و همچنين در صورت انصراف ، -20 

 كليد اتاق و كمد خود را تحويل دهد. در غير اينصورت خسارت مربوطه دريافت خواهد شد.

به ايشان را ندارد مگر با مجوز سرپرست  و نيز اتاق تحويلي و يا تغيير و جابجايي در اموال تحويليدانشجو حق تعويض يا تغيير قفل كمد يا اتاق  -21

 .باشد خوابگاه

دانشجو  دانشجو حق دخالت در امور تاسيساتي و ساختماني خوابگاه را ندارد و در صورت بروز هرگونه حادثه يا مشكل در امور تاسيساتي محل سكونت ، – 22

چنانچه مراتب را در اسرع وقت به سرپرست اعالم نمايد. بديهي است مسؤوليت دخالت مستقيم در امور ياد شده و يا عدم اعالم مراتب ،  موظف مي باشد

 موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود حسب مورد بعهده ساكنين آن اتاق يا فرد خاطي مي باشد.

خروج از خوابگاه است به هنگام  دانشجو موظفپز، هيتر و ... در خوابگاه ممنوع مي باشد. ضمناً استفاده از وسايل برقي پرمصرف مثل اتو، پلو – 23

اموش نمايد در غير اينصورت خسارت ناشي از عدم رعايت اين امر بعهده اتاق خود را خ، گازسوز و سامانه گرمايشي و سرمايشي تمام وسايل برقي

 وي مي باشد.

استفاده يا عدم استفاده از خوابگاه مالک محاسبه شهريه نمي باشد و فرد موظف به پرداخت كامل هزينه است.  در صورت دريافت مجوز اسكان ، – 24

 در صورت تمايل به عدم استفاده ، فرد موظف است در خواست كتبي انصراف از خوابگاه را به اداره خدمات دانشجويي و خوابگاهها تحويل دهد.

دانشجو موظف است قبل از بسته شدن درب خوابگاه وارد خوابگاه شده باشد. در غير اينصورت تاخير در ورود ، تخلف محسوب شده و دانشجو  – 25

 به حراست و كميته انضباطي معرفي خواهد شد.

 د.در صورت اخراج دانشجو در هر زمان از طول ترم ، دانشجو موظف به تسويه كل هزينه ترم مي باش - 26

برابر محاسبه و اخذ  5/1در صورت انصراف از خوابگاه هزينه برابر مقررات از روز اول ماه ورود دانشجو به خوابگاه تا تاريخ انصراف با ضريب  -27

 خواهد شد. و اقامت يا عدم اقامت و نيز مدت اقامت مالک محاسبه نمي باشد.

باشد و فقط در صورتيكه انصراف تا دو روز پس بوده و استفاده و عدم استفاده مالک نميهاي خوابگاه صرف دريافت مجوز مالک محاسبه هزينه -28

 حداقل هزينه تعيين شده، دريافت خواهد شد. از دريافت مجوز باشد،

هي كامل از قوانين مربوطه اين اينجانب متن اين تعهد نامه و آئين نامه خوابگاه دانشگاه مفيد ) مندرج در سايت دانشگاه مفيد ( را مطالعه نموده و با آگا

 تعهد نامه را امضاء مي نمايم.

 

امضاء             تاريخ:                                                           نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                
 

 ذكر نمائيد. ايام سكونت در خوابگاه ممكن است به منزل آنها تردد نمائيد را دقيقاً شهر قم سكونت داشته و در آدرس بستگاني كه در 

 

...........:  نسبت با دانشجو                                                                                                                                  :                           آدرس بستگان ساكن در قم  

                  

امضاء                                              نام و نام خانوادگي ولي دانشجو:                                                                                                                         


