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                                             استان:                   شهرستان:آدرس سکونت شهرستان دانشجو:  

 دانشجو:    همراه  شماره تلفن 

                                       شماره تلفن ثابت دانشجو:

 ریال   94 - 95مبلغ اجاره بهاي سال تحصیلی 
 ریال  ودیعه

 ریال  جمع کل
 تعهدات دانشجو

 خواهد شد. خواهد بود و از مبلغ ودیعه اي که از دانشجو دریافت میگردد بابت خسارت وارده اقدام  خسارت وارده چنانچه خسارتی متوجه موجر گردد دانشجو ملزم به جبران دانشجو متعهد میگردداز وسایل خوابگاه به نحو احسن مراقبت نماید و-1

 تصمیم گیري خواهد شد.و طبق آیین نامه انضباطی خوابگاه  نضباطیغیر این صورت توسط کمیته ادانشجویی را با دیگر دانشجویان و مسئولین خوابگاه رعایت نماید.در رفتاردر  دانشجو متعهد میگرددحسن اخالق-2

 ر عهده دانشجو خواهد بود.عدم اقدام بیا شده بدون هیچگونه خسارتی به سرپرستی اقدام نماید در غیر این صورت مسئولیت تاخیر  داده در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل محل اجاره و امکانات تحویلدانشجو متعهد-3

چنانچه دانشجو به هر دلیلی نسبت به موارد فوق سهل انگاري نماید ضمن تصرف مبلغ پایبند باشد و موجر مجاز می باشد  تعهد نامه هاي مالی وانضباطیدانشجو متعهد میگردد نسبت به رعایت کلیه مقررات عمومی خوابگاه و توافقات به عمل آمده مندرج در -4

 اقدام نماید.(توضیح اینکه هر دانشجویی به هر دلیلی از خوابگاه اخراج شود هیچگونه مبلغی به دانشجو پرداخت نخواهد شد.)ره به فسخ قرارداد بیش از موعد مقرر و اخراج دانشجو از خوابگاه اجا

 0رفاهی و فعالیت هاي فوق برنامه در حد مقدورات دانشگاه می پذیرمخوابگاه را به عنوان خانه دوم جهت سکونت و آرامش و بهره مندي از امکانات فرهنگی و  -5

 0اصل کارت سکونت در خوابگاه را همواره همراه داشته و در صورت درخواست مسئول خوابگاه یا نگهبان ارائه نمایم -6

 0جبران هر گونه خسارت وارده به اتاق و وسایل آن را عهده دار می باشم 0وسایل و اثاثیه اتاق را با تعهد کتبی دریافت نموده و درپایان ترم بطور سالم تحویل نمایم -7

 0ل را خواهد داشتنی خوابگاه هماهنگی نموده و در صورت لزوم نگهبان حق بازدید وسایتهیه وسایل فردي نظیر پتو ، ملحفه ، بالش و تشک در جهت تامین بهداشت بعهده دانشجو می باشد ، براي ورود و خروج وسایل شخصی با نگهبا -8

  0بگاه پیگیري خواهم نمودحق تعویض قفل اتاق و یا تغییر در تجهیزات نصب شده و یا دخالت در امور تاسیسات را نداشته در تمام موارد فوق حتما از طریق مسئول خوا -9

 0همکاري نموده و حق طبخ و یا گرم کردن غذا در اتاق خود را ندارم در جهت حفظ بهداشت فردي و نظافت اتاق محل سکونت خود و تمامی اماکن عمومی مورد استفاده -10

 معرفی می گردد. در صورت مشاهده ضمن ضبط آن ،فرد خاطی به کمیته انضباطی ،الت موسیقی ، پرندگان وحیوانات به خوابگاه جلوگیري می گردد آاز ورود  -11

 تومان پرداخت وفرم مهمان تکمیل گردد.10000براي هر شب باید مبلغ  کانسورود مهمان به خوابگاه ممنوع می باشد؛ در صورت ا-12

 داخلی خوابگاه کنترل می شود. رمدی با نظارتنماینده سوئیت نظافت سوئیت توسط  صورت پذیرد، و سوئیت یا اتاق نظافت روزانه هر سوئیت و اتاق باید توسط افراد ساکن در آن -13

 نگهداري ،توزیع،خرید وفروش مواد مخدر و هگونه مشروبات الکلی ممنوع می باشد. استعمال دخانیات اعم از سیگار،-14

 استفاده از نوارهاي موسیقی،صوتی، الواح رایانه اي غیر مجاز و مبتذل یا مداخله در خرید و فروش و تکثیر و توزیع آن ممنوع می باشد.-15

 دانشجویی ممنوع می باشد.نصب هر گونه عکس و تصاویر غیر مجاز در خوابگاهاي -16

 دانشجو حق تعویض و یا واگذاري اتاق خود را جزئی یا کلی به غیر حتی افراد مقیم آن خوابگاه را ندارد.-17

 تعهدات موجر

 اقدام نماید. در اتاق جالباسی تشک،تخت، کولر،  ،اجاق گاز(در هر سوئیت)، یخچال،زیون یموجر متعهد میگردد به موجب این قرارداد نسبت به تهیه امکانات رفاهی شامل تلو

 اجع صالحه را به عنوان حاکم قبول نمودند.در دو صفحه و دو نسخه تنظیم و یک نسخه نزد موجر و یک نسخه نزد مستاجر میباشد و هر دو حکم واحد را داشته و در موقع اختالف طرفین مراین قرارد 

  و اثر انگشت نام و نام خانوادگی مستاجر:                                                           تاریخ و امضاء                                                                                     موجر:              نام و نام خانوادگی و امضا  

 

 

 



 )  تعهد نامه انضباطی دانشجو در خوابگاه پردیس(                                     6 شمارهفرم  

 

 رعایت حفظ حجاب و پوشش مناسب و متعادل و مطابق با شئونات دانشجویی می باشد.-1

 خوابگاه ممنوع می باشد. خواهران بدون حجاب اسالمی اعم از دانشجو و غیر دانشجو و از قبیل مهمان و مالقات کننده در داخلورودي -2

 ر اسالمی و رعایت مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران الزامیست.ئاحترام به شعا-3

 که مغایر با شئون اسالمی باشد در محیط و اماکن عمومی خوابگاه در انظار عام باشد ممنوع است.ظاهر شدن با سر و وضع نامناسب -4

 به دور از انظار عمومی نگهداري و خشک نماید. دانشجویان موظفند لباس هاي خود را-5

 نیک قوري بخاري برقی و ... در خوابگاه ممنوع می باشد.نگهداري و استفاده از ابزار آالت غیرقانونی و خطرزا از قبیل پیک -6

 سیم کشی و اضافه نمودن المپ در داخل اتاق ممنوع می باشد.-7

 اتاق هاي خوابگاه ممنوع می بشد.مالقات کننده مرد در داخل ت براي امالق-8

 مالقات در اتاق هاي خوابگاه براي مالقات کننده باید با اجازه مسئول خوابگاه و رضایت سایر هم اتاقی ها باشد.-9

 به مسئول خوابگاه ارائه و فرم مخصوص را تکمیل نمایند.مالقات کننده باید کارت شناسایی معتبر و یا شناسنامه خود را -10

 همسر دانشجو موظف است شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائه نموده وکارت شناسایی کافی نیست.-11

 وي جلوگیري به عمل آید.بیق نماید و در صورت مغایرت از مالقات سرپرست خوابگاه موظف است مشخصات مالقات کننده مرد را قبل از صدا زدن با مشخصات بستگان دانشجو که قبال در فرم مخصوص قید شده است تط-12

دیگر دانشجویان مراتب را به خانواده و دانشگاه محل تحصیل وي به صورت محرمانه  حیثیتاري و احترام به چنانچه دانشجو در خارج محل محیط خوابگاه برخالف شئونات اسالمی عمل نماید سرپرستان خوابگاه موظفند بر اساس وظیفه شرعی و حفظ امانتد-13

 ه و نسبت به فسخ قرارداد و اخراج وي از خوابگاه بدون پرداخت هیچکونه حق و حقوقی اقدام نماید.اطالع داد

 شرایط دانشجویانی که مایل باشند بعضی از شبها در خارج از خوابگاه اقامت نمایند به شرح زیر است:-14

 شته باشد.و نسبت آنها در فرم ضمیمه تعهد نامه قید شده است و به تایید اولیاي قانونی وي رسیده است)با رعایت سایر شرایط به طور موقت اقامت دا قبال مشخصات و آدرسکه الف:دانشجویان میتوانند بعضی از شب ها در منزل خویشاوندا ساکن در شهر (

 خویشاوندان خود را در فرم مربوطه یا دفتر ثبت نمایند.ساعت قبل به سرپرستی خوابگاه کتبا اطالع داده و مشخصات 12شجویان متقاضی مذکور موظفند مراتب را حداقل ب:دان

 ن دانشجو تطبیق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج از خوابگاه را بدهد.ابستگسرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس ج:

 عالم کتبی به عمل آورند.  به منزل خویشاوندان دانشجو مراجعه و حضور دانشجو را در آنجا تایید نمایند و یا با ارسال نامه به خویشاوندان مورد تایید والدین است  سرپرست خوابگاه و یا نماینده دانشگاه در صورت لزوم می توانندد:

 شرح ذیر می باشد:شراط دانشجویانی که مایل باشند در ایام تعطیل به شهر هاي مجاور مسافرت کرده و نزد بستگان خود باشند به -15

 و آدرس و مشخصات خویشاوندان خود را دقیقا در فرم مربوطه یا دفتر قید نمایند. کرده اعالم مراتب را کتبا به سرپرستی خوابگاه دانشجویان موظفند قبل از مسافرتالف:

 عالم نماید.رم مربوطه قید و به تایید ولی او رسیده است تطبیق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج را بدهد و مراتب را به ولی دانشجو اب:سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس خویشاوندان دانشجو که در ف

 عالم نموده و در دفتر یا فرم مربوطه ثبت نماید.است حضور خود را به سرپرستی خوابگاه ا و بازگشت از مسافرت دانشجو موظفج:مدت مسافرت باید قبال تعیین شده و پس از انقضاي مدت 

گزارش و عواقب امر و جبران خسارت ها بر عهده  ی خوابگاه به دانشگاه زیربططباضو سایر دانشجویان ممنوع بوده و مراتب با نظارت کمیته انو مدیر داخلی خوابگاه  هرگونه تجمع اعتراض آمیز  سروصدا و برخورد فیزیکی با سرپرستان و مدیر خوابگاه -16

 مستاجر(دانشجوي خاطی) می باشد.

 بگاه جوابگو نخواهدبود.ستفاده از گوشی مجهز به دوربین عکاسی و فیلم برداري ممنوع بوده و چنانچه مشکالت غیر اخالقی در محیط خوابگاه به عمل آید مدیریت خواا-17

 ی دانشجو را نخواهد داشت.صهیچگونه تعهد و عذري در خصوص نگهداري و حفظ وسایل شخقیمتی دانشجو بر عهده شخص دانشجو بوده و سرپرستان و مسئولین خوابگاه  و اشیاءحفاظت از وسایل شخصی -18

.جاکفشی .رادیاتور شوفاژ .شیرآالت آب .تخریب ساختمان. تخریب فضاي سبزو ...)به موجر این اجاره را می دهدکه با تایید نماینده وارد نمودن هر گونه خسارتی از سوي دانشجو (شیشه .پرده اتاق .رنگ ساختمان. روشنایی فرش .یخچال .کمد .جالباسی -19

 .ده انظباطی برخورد گردیده و خسارت وارده به موجر از مستاجر وصول گردبه دانشگاه معرفی تا برابر آیین نامدانشگاه مربوطه از مبلغ ودیعه کسر گردیده و در صورتی که خسارت وارده بیش از مبلغ ودیعه باشد مستاجر(دانشجو)

 .شروع ترم تحصیلی مهرماه و بهمن ماه با اعالم رسمی دانشگاه و تعطیلی خوابگاه در روز پس از تاریخ آخرین امتحان هر ترم خواهد بود-20

 0مینمایم مقدس وشرع حدودعرف تیورعا یدانشگاه يها طیدرمح يجار نیقوان رفتارمطابق به وخودراملزم داشته محترم مکان نیدافرادرادرایوعقا وسنن آداب،رسوم یتمام-21

بت به تحویل اتاق خود در مدت زمان مذکور اقدام نموده و مدریت خوابگاه فروردین ماه سال جدید کلیه اتاق هاي محل سکونت دانشجو و اماکن عمومی خوابگاه در اختیار مدیر خوابگاه بوده و دانشجویان می بایست نس 15اسفند ماه لغایت  25تبصره:از تاریخ 

یر خوابگاه نسبت به معرفی مکانی از خوابگاه جهت تحویل وسایل دانشجویی بجز وسایل قت یا مفقود شدن وسایل جامانده از دانشجو در اتاق شخصی و اماکن عمومی را ندارد.جهت رفاه حال دانشجویان با نظارت امور دانشجویی  مددر قبال سرهیچگونه مسئولیتی 

 قیمتی اقدام الزم به عمل خواهد آورد.

 

 )پایبند باشم و به آن عمل نمایم.16العه و تعهد مینمایم به موارد فوق (بویژه بندیین نامه فوق را مطآ                                دانشجوي رشته                                   فرزند                      اینجانب          

 تاریخ تکمیل                          محل امضا و اثر انگشت :  


