
 «« تعهدنامه خوابگاهی»» 

 خوابگاه خانه دوم دانشجوی عزیز می باشد، جهت حفظ آرامش موار ذیل را رعایت نمائید.

 احتزام ثِ شؼبئز اسالهی ٍ رػبیت همزرات ٍ لَاًیي خوَْری اسالهی ایزاى الشاهی است. .1

 داًشدَ حك طجخ ٍ یب گزم ًوَدى غذا در اتبق خَد را ًذارد. .2

بق سکًَت خَد ٍ ًیش در توبهی اهبکي ػوَهی هثل آشپشخبًِ ٍ سزٍیس داًشدَ هَظف ثِ حفظ ثْذاشت فزدی، ًظبفت ات .3

 ّبی ثْذاشتی ٍ ... هی ثبشذ.

یخچبل  –داًشدَ حك اسزاف در هصزف آة ٍ اضبفِ کزدى ًَر )الهپ ّبی گبسی ٍ ...( ٍ یب استفبدُ اس چزاؽ خَران پشی  .4

 ثِ طَر کلی هوٌَع هی ثبشذ.ّیتز  –ثشرگتز اس پٌح فَت 

 چسجبًذى پَستز ٍ ػکس ٍ شؼبر ًَیسی در رٍی کوذ ٍ اهَال دٍلت هوٌَع هی ثبشذ. .5

در هحیط ّبی خَاثگبُ ّب تْیِ ػکس ٍ یب فیلن ثزداری یب استفبدُ اس دٍرثیي ػکبسی ٍ تصَیز ثزداری ثب تلفي ّبی ّوزاُ  .6

 هوٌَع هی ثبشذ.

 حفظ اهَال شخصی داًشدَ ثِ ػْذُ خَد داًشدَ هی ثبشذ. .7

در اهَر تبسیسبتی اتبلْبی هسکًَی خَاثگبُ اس لجیل کلیذ ٍ پزیش ثزق ٍ اًشؼبثبت آة ٍ گبس ثبیستی کتجبً ثِ  ثِ هحض ًمص .8

 هسئَل خَاثگبُ اطالع دّیذ.

داًشدَ حك تؼَیض ٍ یب ٍاگذاری اتبق هسکًَی خَد را ثذٍى اخبسُ کتجی اس ادارُ خَاثگبّْب ثِ دیگزی )حتی همیوبى  .9

 خَاثگبُ( را ًذارد.

اثگبُ را هَظف است در آخز تزم ثب هزاخؼِ ثِ ادارُ خَاثگبّْب اتبق خَد را تخلیِ ٍ ٍسبیل دریبفتی اس هسئَلیي خَ داًشدَ .11

 ثز اسبس فزم تحَیل اهَال اتبق ٍ ثذٍى خسبرت ػَدت ًوبیذ.

ٍ ...( خَاثگبُ را در اتبق هسکًَی خَد خبرٍثزلی  –تلَیشیَى  –داًشدَ حك استفبدُ ٍ ًگْذاری اشیبء ػوَهی ّوبًٌذ )اتَ  .11

 ًذارد.

داًشدَیبى ثؼذ اس فزاغت اس تحصیل یب هیْوبى، اًصزاف ٍ یب اخزاج اس داًشگبُ حك استفبدُ ٍ اداهِ سکًَت در خَاثگبُ را  .12

 ًذارًذ ٍ هَظفٌذ ثالفبصلِ تسَیِ حسبة ًوبیٌذ.

ست خَاثگبُ هدبس ٍ هَظف است ثب استفبدُ اس کلیذّبی اضبفی ّز اتبق پیشبهذ ًبگَار سزپزثوٌظَر خلَگیزی اس ّز گًَِ  .13

 کِ در اختیبر دارد ثِ اتبق ّبی خَاثگبُ هزاخؼِ ٍ سزکشی ًوبیذ.

 در سهبى سبػبت غیزهدبس داًشدَ در ٌّگبم ٍرٍد ثِ خَاثگبُ ٍ خزٍج اس خَاثگبُ هلشم ثِ ثجت دفبتز هزثَطِ است. .14

 بُ ٍ هحَطِ الشاهی هی ثبشذ.رػبیت پَشش اسالهی در داخل خَاثگ .15

 استفبدُ اس کبرت خَاثگبُ ٌّگبم ٍرٍد ثِ خَاثگبُ )در صَرت درخَاست ًگْجبًبى( الشاهی است. .16

صذٍر الوثٌی شبهل  ًظز ثِ ایٌکِ صذٍر کبرت الوثٌی تبثغ شزایط خبصی است در ًگْذاری کبرت خَاثگبُ دلت فزهبئیذ .17

 پزداخت ّشیٌِ هی ثبشذ.



لیي فزصت ثِ هسئَل هزثَطِ اطالع دّیذ ثذیْی است هسئَلیت سَء استفبدُ ّبی ًبشی اس آى فمذاى کبرت را در اٍ .18

 ثؼْذُ صبحت کبرت هی ثبشذ.

 تحَیل کبرت در سهبى تسَیِ حسبة الشاهی است. .19

َاثگبّْب البهت داًشدَی غیزسبکي در خَاثگبُ فمط ثب رضبیت ّن اتبلی ّبی هیشثبى ٍ دریبفت هدَس کتجی اس ادارُ اهَر خ .21

 ثِ صَرت هحذٍد هدبس است.

حست شزایط هبُ اٍل ٍ دٍم سبل ثز  6سهبى ٍرٍد ٍ خزٍج هدبس در خَاثگبّْب ٍ ثستِ شذى درة ٍرٍدی خَاثگبُ در  .21

 اللیوی، فزٌّگی، اختوبػی ٍ هَلؼیت خَاثگبّْب تَسط کویتِ اسکبى تؼییي هی گزدد.

 

 

 ایٌدبًت ........................ ضوي دریبفت ٍ هطبلؼِ کبهل آئیي ًبهِ اسکبى داًشدَیبى در خَاثگبُ هتؼْذ هی شَم کِ هَارد هٌذرج در

َرت هشبّذُ ّزگًَِ تخلف اهَر داًشدَیبى هدبس است ثذٍى ّیچ گًَِ لیذ ٍ شزطی ثبال ٍ آئیي ًبهِ اسکبى را رػبیت ًوَدُ ٍ در ص

 ًسجت ثِ لغَ هدَس خَاثگبُ الذام ًوبیذ.
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