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متعهد میشوم در حفظ بیت المال مسلمین که وظیفه شرعی وقانونی هر فردی است سعی وکوشش نمایم وکلیه موازین شرعی واخالقی 

 آمده است مطالعه کرده ام عمل نموده ومقررات مربوطه را رعایت نمایم. سراهارا که در آئین نامه انضباطی 

 کوشا باشم. سرادر حفظ ونگهداری لوازم واثاثیه اتاق مسکونی وسایر اماکن عمومی  -1

 کوشا باشم. سرادر حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکونی وسایر اماکن عمومی  -2

تحویل نمایم. ودر صورت واردکردن هرگونه خسارت از مبلغ  سراکلیه اموال را در هنگاه تسویه صحیح وسالم به سرپرست  -3

 ر گردد.ودیعه کس

 اگر اموالی در مدتی که تحویل اینجانب است صدمه دید جبران خسارت نمایم. -4

.این وسایل عبارتند نمایم : اگر احیاناً وسیله ای خراب ویا ازبین رفت وتشخیص داده شد که عمداً بوده نسبت به ترمیم آن اقدام1تبصره 

 وغیره.)طبق رسید تحویلی( –مطالعه چراغ –میز وصندلی  –فرش  -اجاق گاز–پنکه –یخچال –از کولر 

 اداره اسکان دانشگاه(به جز با نظر ) به هر اتاقی از خوابگاه معرفی شدم حق جابجایی ازآن را ندارم -5

در مورد اینجانب ملزم به رعایت کلیه موازین اخالقی مورد پذیرش دانشگاه می باشم. ودر صورت تخلف کمیته انضباطی  -6

 .تصمیم گیری خواهد کرد

 را ندارم. سراآوردن مهمان ا بدون مجوز اداره حق  -7

به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق دست زدن به وسایل برقی وجابجایی وسایل داخل اتاق را ندارم ودر صورت لزوم  -8

 را مطلع نمایم. سراسرپرست 

 حاضر باشم. سرا)مخصوص برادران( در  33/21)مخصوص خواهران(وقبل از ساعت 33/23قبل از ساعت  -9

 یک ساعت به ساعات فوق اضافه خواهد شد.از ابتدای فروردین ماه : با تغییر ساعت رسمی کشور  2تبصره 

 رادر جریان قرار دهم. سراسرپرست  سرادر حین رفت وآمد به  – 13

حضور نداشتم، صبح روز بعد دانشگاه مجاز است موضوع را به اطالع والدین رسانده  سرادر صورتیکه بدون مجوز خروج شب در  -11

 و طبق آئین نامه انضباطی با اینجانب برخورد شود.

 



 حق مالقات با غیر از محارم اعالم شده در فرم تعهد محضری را ندارم. -12

که در حفظ حقوق وآسایش ساکنین  پرست سرادانشگاه و تذکرات سر ل ها وبخشنامه های اداره سرا های دانشجوییدستور العم -13

 صادر میشود را رعایت نمایم. سرا

 اقدام نمایم. سراهر زمان مسئولین دانشگاه تشخیص دادند سریعاً نسبت به تخلیه  -14

 دانشجویی به عهده مسئولین دانشگاه می باشد.استفاده از سرای   تعیین مدت  -15

 می و دانشگاهی استفاده نمایم.در محیط دانشگاه از پوشش مناسب باشئونات اسال -16

دار و  سرادر خصوص مفقود شدن وجه نقد یا اموال شخصی و همچنین نگهداری از وسایل شخصی که در اتاق اتفاق می افتد  -17

 هیچ تعهدی در قبال دانشجو ندارد. سرا همچنین اداره

تذکر شفاهی  -1تخلف که عبارتند از : در صورت تخلف از مندرجات فوق طبق مقررات کمیته انضباطی دانشگاه بر حسب درجه -18

محرومیت موقت و یا  -4تذکر کتبی وثبت در پرونده آموزشی و انعکاس به خانواده -3تذکر شفاهی و ثبت در پرونده آموزشی -2

 دائم از ادامه تحصیل با من رفتار خواهد شد.

 ممنوع می باشد.گونه موارد مشابه و غیره استعمال دخانیات وهر -91
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