
 فرم ثبت نام دانشجویان شهرستانی   
 

 باسمه تعالی
 

 رشته تحصیلی                                    مقطع تحصیلی                             شماره دانشجویی                       نام و نام خانوادگی                 

 استان محل سکونت                              /      /      تاریخ تولد                                کد ملی                  نام پدر     

 تلفن ثابت                                                                                                   درس محل سکونت                          آ

 تلفن همراه مادر                                         تلفن همراه پدر                                      جو       تلفن همراه دانش

 غال والدینتلفن محل اشت                                                                                     آدرس محل اشتغال والدین                   
 

 متاهل   وضعیت تاهل : مجرد 

 

 شماره تماس همسر                                                       نام و نام خانوادگی همسر         

 

 : آدرس سکونت خویشاوندان در استان اصفهان

 

 تلفن همراه                                            نسبت                                نام و نام خانوادگی                -1
 

 تلفن ثابت                              آدرس                                                                                                        

 

 تلفن همراه                                   نسبت                                نام و نام خانوادگی                         -2
 

 تلفن ثابت                                 آدرس                                                                                                     

 

 تلفن همراه                                          نسبت                               نام و نام خانوادگی                   -3
 

 تلفن ثابت                                     آدرس                                                                                                 

 
 تلفن همراه                                      نسبت                               نام و نام خانوادگی                       -4

 
 تلفن ثابت                                           آدرس                                                                                           

 
 
 اگر بیماری خاص دارید که باید مورد توجه مسئولین باشد اعالم نمائید . -

 
 

 اگر تحت پوشش سازمان خاصی ) کمیته امداد ، بهزیستی ، شاهد و ... ( هستید ذکر فرمائید . -

 



 

 فرم ثبت نام دانشجویان شهرستانی                          
 تعهد نامه

پر نموده و در صورتی که  اینجانب .................................... متعهد می شوم تمام مندرجات فرم را با دقت و صداقت کامل

 موارد ذیل را رعایت خواهم نمود:طبق مقررات برخورد نماید. ضمنا" حق دارد شود دانشگاه  خالف آن ثابت
 

قبل از رفتن به مرخصی والدینم با سرپرستی خوابگاه تماس گرفته و جهت صدور مجوز خروج هماهنگی های الزم  (1

 را بعمل آورند.

برای مدت زمانی که در مرخصی بسر می برم اگر بدون اطالع و هماهنگی با سرپرستی در خوابگاه حضور یابم  (2

 هیچ گونه عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.تخلف محسوب شده و 

 هر شب در ساعت مقرر برای ثبت حضور ، شخصا" به سرپرستی مراجعه نمایم. (3

 از آوردن مهمان ) حتی برای زمان کوتاه ( بدون مجوز و هماهنگی با سرپرستی خودداری نمایم. (4

 داشته باشم.هر شب قبل از ساعت مقرر در خوابگاه حاضر شده و به هیچ وجه تاخیری ن (5

در صورت داشتن سه مورد دیر آمدگی ، سرپرست خوابگاه موظف است ضمن اطالع به والدینم ، مراتب را به  (6

 مسئولین و کمیته انضباطی دانشگاه اعالم نماید.

 امضاء و اثر انگشت دانشجو

 
 تعهد نامه والدین

....................... تمام مندرجات فرم را مطالعه نموده و صحت آن را اینجانب ............................... ولی دانشجو ............
 تایید می نمایم و متعهد می شوم با سرپرستی خوابگاه در ارتباط بوده و وضعیت فرزندم را پیگیری نمایم.

 

 امضاء و اثر انگشت والدین
 

 

 اظهار نظر و امضاء  سرپرستی خوابگاه : -

 

 امور دانشجویی: اظهار نظر و امضاء مدیر کل -

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 فرم تعهد نامه مربوط به رعایت مقررات سکونت در خوابگاه                
 بسمه تعالی

  دانشجویان موظفند در ابتدای هر ترم تحصیلی پس از مراجعه به سایت دانشگاه ،  و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه .

خوابگاه اقدام نماید. در غیر اینصورت خوابگاه تعهدی در گواهی انتخاب واحد از اداره آموزش ، نسبت به ثبت نام 

 قبال اسکان دانشجو ندارد.

 و پرداخت خسارت وارده احتمالی  در بدو امر دانشجو موظف است به منظور رعایت کلیه مقررات انضباطی خوابگاه

 به امور دانشجویی دانشگاه تعهد کتبی بسپارد.

  آن طبق لیست به دانشجو تحویل شده و در آخر ترم ، طبق لیست تحویل در ابتدای ترم  تحصیلی اتاق و اثاثیه

گرفته خواهد شد و مسئولیت خسارت اتاق و یا کسر لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد 

 بود.

  خوابگاه را به سرپرستی کلید پس از نظافت کامل اتاق آخرین نفر ساکن هر اتاق هنگام ترک خوابگاه موظف است

 تحویل دهد.

 .دانشجویان انصرافی و یا اخراجی حق استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه را ندارند 

 شد. چنانچه دانشجو تا دو هفته پس از معرفی به خوابگاه مراجعه ننماید حق سکونت وی لغو خواهد 

 گاه ( ندارد.دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری ) حتی مقیم خواب 

 .دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه در اتاق مسکونی خود را ندارد 

 .هر گونه تغییر و یا تعویض قفل و غیره بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است 

 یچ گونه مسئولیتی هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرستی خوابگاه در این رابطه ه

 ندارد.

  در صورتی که در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه از قبیل کلید و پریز برق و انشعابات آب و گاز و تلویزیون

در نتیجه نیاز به تعمیر و یا جابجایی داشته باشد دانشجویان ساکن در آن اتاقها موظفند  و غیره خللی پیش آید

صورت مسئولیت عواقب ناشی از اه اطالع دهند تا پیگیریهای الزم انجام گیرد. در غیر اینمراتب را به مسئول خوابگ

 آن به عهده دانشجویان ساکن در آن اتاق می باشد.

  آخرین ساعت ورود به خوابگاه در شروع هر ترم تحصیلی از طرف سرپرستی خوابگاه اعالم میگردد و دانشجویان

تاخیر آنها غیر مجاز تلقی میشود و پس از سه  اه حاضر شوند. در غیر اینصورتموظفند قبل از ساعت مقرر در خوابگ

 مرتبه تاخیری ، ضمن اطالع به والدین دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه نیز ارجاع داده می شود.

  و شش ماهه دوم سال راس ساعت  21آخرین ساعت ورود مجاز به خوابگاه در شش ماهه اول سال راس ساعت

 باشد. می 20

 .دانشجویان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق سکونت خود و اماکن عمومی خوابگاه می باشند 

  دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد و هر دانشجو مسئول تمیز و مرتب کردن آشپزخانه و خاموش کردن

 اجاق گاز پس از اتمام کارش خواهد بود.

  آمد ناگوار سرپرست خوابگاه مجاز است با استفاده از کلیدهای اضافی هر به منظور جلوگیری از هر گونه پیش

اتاق که در اختیار دفتر سرپرستی خوابگاه می باشد به اتاقهای خوابگاه مراجعه و سرکشی نماید و دانشجویان 

 موظفند در این رابطه همکاری الزم را بعمل آورند.

 نند تلویزیون، یخچال ، رایانه و غیره به خوابگاه ممنوع است مگر با وارد کردن و استفاده از هر گونه وسیله برقی ما

 اجازه مدیریت امور دانشجویی و سرپرستی.

 .رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است 

 سر و صدا و  هر گونه  ایجاد هر گونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنین خوابگاه گردد ) از قبیل ایجاد

 یری ( ممنوع می باشد.درگ

  بامداد سکوت عمومی اعالم میشود و در این ساعات ، ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت  6الی  23شبها از ساعت

 سکوت و آرامش می باشند.

  دانشجویان خوابگاه باید شئونات اسالمی را چه در محیط خوابگاه و چه در بیرون رعایت نموده و از پوشیدن

لباسهای تنگ و نامناسب و استفاده از لوازم آرایش و هر گونه امری که به دور از شخصیت یک دانشجو می باشد 

 خودداری نماید.

  چسباندن هر گونه عکس و پوستر روی دیوارهای اتاق ممنوع می باشد و در صورت مشاهده چنین امری خسارت

 از دانشجو اخذ می گردد.

 هیچ وجه حق مجادله با کارکنان خوابگاه را نداشته و الزم است در موارد پیش  تحت هیچ شرایطی و به دانشجو

 آمده شکایت خود را به مسئول خوابگاه ارجاع تا بررسی گردد.

  نظافت اتاقها به عهده دانشجویان می باشد و در هر بازدیدی که توسط سرپرستی خوابگاه انجام میشود باید

 بی انضباطی تخلف محسوب می شود.اتاقها تمیز و مرتب باشد و موارد 

  تخلیه کمد خود اقدام نمایند در کلیه دانشجویان پس از اتمام ترم تحصیلی موظفند حداکثر تا یک هفته نسبت به

غیر ایصورت سرپرستی خوابگاه اجازه دارد کمد را تخلیه نموده و در قبال وسایل آنان هیچ گونه مسئولیتی را نمی 

 پذیرد.



  ترم آخر موظفند فارغ التحصیل بودن خود را قبل از پایان ترم به اطالع سرپرستی خوابگاه برسانند.کلیه دانشجویان 

  کلیه دانشجویان موظفند پس از پایان امتحانات ترم تحصیلی شان خوابگاه را ترک نمایند . بدیهی است

دارند فقط با اخذ مجوز کتبی از دانشجویانی که به هر دلیلی تقاضای ادامه سکونت پس از اتمام امتحانات خود را 

 مدیر کل امور دانشجویی و پرداخت شهریه میتوانند در خوابگاه اقامت داشته باشند.

  دانشجویان ساکن خوابگاه در هنگام فراغت و یا نصراف از تحصیل موظفند نسبت به تسویه حساب از خوابگاه اقدام

 تسویه حساب محاسبه خواهد شد.نمایند در غیر اینصورت اجاره بهای خوابگاه تا زمان 

  دانشجویانی مجاز به سکونت در خوابگاه می باشند که انتخاب واحد و تسویه مالی شهریه دانشگاه و خوابگاه

 خود را انجام داده باشند.

  ، دانشجویان گرامی از نگهداری وجوه نقدی زیاد و اشیاء گرانقیمت در اتاق خودداری نموده و در زمان ترک اتاق

حتما" درب اتاق خود را قفل نمایند و تحت هیچ شرایطی کلید را در اختیار افراد متفرقه و یا در زیر و اطراف درب 

 اتاق قرار ندهند.

 .استعمال هر گونه مواد اعتیاد آور و دخانیات ) سیگار، قلیان و ... ( در خوابگاه ممنوع است 

 ندان خود که قبال" مشخصات آنها در فرم مربوطه به تایید دانشجو می تواند بعضی از شبها فقط در منزل خویشاو

 وری رسیده است مرخصی بگیرد.اولیای قانونی او بصورت حض

  ورود یا اقامت افراد غیر دانشجو و یا دانشجوی سایر دانشگاهها تحت عناوین میهمان ، مربی ، شاگرد خصوصی و

 کلیه ساکنین اتاق مسئول و پاسخگو خواهند بود. ... در اتاق و طبقات خوابگاه ممنوع است و در این مورد

  صبح نسبت به خاموش نمودن روشنایی اتاق اقدام نمایند. بیهی است در  6تا  23دانشجویان  موظفند از ساعت

 صورت توافق کلیه ساکنین اتاق ، روشنایی بالمانع است.

.................................................................................................................................................. 
اینجانب ...................................ورودی ........ به شماره دانشجویی ............................ موارد آیین نامه را 

ا رعایت نمایم . در غیر اینصورت دانشگاه حق دارد طبق دقیقا" مطالعه نموده و متعهد می گردم کلیه ضوابط ر
 مقررات عمل نموده و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهم داشت.

 

 امضاء و اثر انگشت
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


