
 

 
 

 توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه هاي خوابگاه اخالقي منشور

 
 .. متعهد مي شوم:اينجانب ...........................

 
  كه بهنگام ورود كارت تردد خود را همراه داشته و به واحد انتظامات درب

 ارائه نمايم. ورودي يا ديگر مسولين مربوطه

  كه فقط در اتاقي كه به آن معرفي مي شوم اسكان نمايم و فرم چينش خوابگاه
 امضاء نمايم."را شخصا

  كه ادب و احترام متقابل بين دانشجويان با خرده فرهنگ ها و قوميت هاي
 رعايت نمايم. ديگر و مسولين خوابگاه را

 مشرف بر خوابگاههاي  كه حقوق ساكنين اماكن مسكوني مجاور و يا
 رعايت نمايم. دانشجويي را

  كه با پوشش و ظاهر مناسب به خوابگاه وارد و خارج شوم و در محيط و
 پوشش و ظاهر مناسب ظاهر شوم. اكن عمومي خوابگاه نيز باام

 .كه شعائر و آيين نامه عمومي خوابگاه را رعايت نمايم 

  كه از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه در اتاق مسكوني خود نگهداري و
 استفاده ننمايم.

 .كه نظافت محل سكونت و معابر و اماكن عمومي خوابگاه را رعايت نمايم 

  قليان، لوازم قمار، نوارهاي مبتذل، )كه از ابزار آالت غير قانوني از قبيل
 دانشجويي نگهداري و استفاده ننمايم. در خوابگاههاي (اسلحه سرد و...

  كه به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي، در محيط خوابگاه از تهيه عكس
 زنمايم.داخلي خوابگاه دانشجويان پرهي يا فيلمبرداري از محيط

  كه از ايجاد هر گونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد
درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و ايجاد سرو صدا،)از قبيل 

 پرهيز نمايم. (و ...تلويزيون ،نواختن ابزار آالت موسيقي، استعمال دخانيات

 ق و گاز پرهيز نمايم.كه از اسراف و زياده روي در مصرف آب ، بر 

 .كه ساعت سكوت عمومي در خوابگاه را رعايت نمايم 



 

 
 

  با ارائه برگه انتخاب  (در صورت نياز به خوابگاه)كه در شروع هر ترم
 سكونت در خوابگاه درخواست دهم. واحد به مسئول خوابگاه به تمديد

 وابگاه اعالم كه در صورت عدم نياز به خوابگاه هرچه سريع تر به مسئول خ
 نمايم.

  كه در امور تاسيساتي دخالت ننمايم و در صورت بروز مشكل، مراتب را به
 مسئول خوابگاه اعالم نمايم.

 
 امضاء دانشجو امضاء ولي دانشجو

 

 


