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 بسمه تعالی 

  )خواهران(فرم سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
 

واب داده نشود یا با عالمت مبهم پاسخ داده شود یاا مارارخ اواسا ه    سئواالت زیر به طور کامل و دقیق جتذکر مهم: در صورتیکه به هر یک از 

 نمی شود.شره ناقص باشر به دراواست شما ترتیب اثر داده 

 :مشخصات فردیالف:

مذهب :                                                                   نام:                  نام اانوادگی:                            سال تولر:               محل تولر:                             

 محل ااذ دیپلم:                            قومیت:                    کر ملی:             محل صرور شناسنامه:              

 ب: مشخصات تحصیلی:

 :شماره دانشجویی:                        رش ه نحصیلی:                         دانشکره:                   تعراد واحر های گذرانره

 دانشجوی ترم:

 در اوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سکونت داش ه ایر؟ چنر ترم؟ آیا قبالً

 اسامی اوابگاه ها ذکر شود:

 نحوه ورود به دانشگاه:

     ان قال               جابجایی                          میهمان                                                     قبول شره دانشگاه علوم پزشکی لرس ان     

 وضیعت اشتغال

 بلی                       ایر                                     آیا از طریق سازمان یا نهادی بورسیه یا مامور به تحصیل هس یر؟ -1

 ( تمام وقت                    نیمه وقت             فصلی                       (        در صورت اش غال به کار  -2

 ادرس محل ،نوع اش غال و میزان درآمر ماهانه اود را به تفکیک بنویسر.

 وضعیت تاهل:

 مجرد                 م اهل  

 آدرس دقیق محل سکونت دائمی خانواده:

 :                  کوچه:                                 اس ان:                              شهر :                          روس ا:                               ایابان

 باد:پالخ:                        کر پس ی:                               تلفن:                           فاصله با کیلوم ر تا ارم آ

 ی االمکان در ارم آباد:آدرس و تلفن افرادی که در مواقع ضروری با آنها می توان تماس گرفت را بنویسیر. ح 
            

 مشخصات اعضای خانواده دانشجو)وضعیت اقتصادی(

 
 آدرس  وشماره تلفن محل کار درآمد ماهیانه شغل تحصیالت سن نام نام خانوادگی 

       پدر
       مادر
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 جزء کدام یک از سهمیه های ذیل می باشید؟
 

 جانبازان               رزمندگان         آزادگان             مفقودین             مناطق           1خانواده شهد

 از سازمانهای ذیل هستید؟ک تحت پوشش کدامی

 امام خمینی بهزیستی                      کمیته امداد
 

 :تعهد نامه
ر خوابگااه دانجاجویان باا هوجاه باه       هد می شوم که کلیه سوالت این درخواست را صادقانه ودقیق پاسخ داده ودر مدت اقامت دعاینجانب.............................مت

 خوابگاه به عنوان یک دانججوی خوابگاه رعایت ضوابط ومقررات شرعی واخالقی را وجهه همت خود قرار دهم وچنانچاه نسابت باه    شعائر اسالمی در محیط
ان خوابگاه ودیگر ضوابط دانجاگاه در  کین نامه اسر اساس مقررات شورای انضباطی وآیهعهدات خود کوهاهی کنم دانجگاه مجاز خواهد بود هصمیمات الزم را ب

 مورد اینجانب اعمال نمایید.
 

 اداره امور خوابگاهها ارشناسکامضاء دانشجوی متقاضی                                                                       مهر وامضای 

 

 انضباطی و مقررات خوابگاه خواهران دانشجونامه  آیین

 :قدمهم
ای در  عنوان خانه دوم دانججو اهمیت ویاهه  شوند و خوابگاه دانججویی به دانجگاه و دانججو از محورهای هوسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کجور محسوب می

منظاور هساهیو و    د . بهارهقاء نجاط معنوی ، حفظ آرامش روحی و جسمی ، هوسعه فکر و اندیجه ، اعتالی شخصیت و افزایش کیفیت هحصیلی دانججویان دار
بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانججویی، هادوین مقاررات و ضاوابط راهگجاا و شافاه باا هاده رعایات حقاوج فاردی و جمعای ، هقویات روحیاه              

   پذیری و خودباوری ، هأمین امنیت و قانونمند نمودن سکونت دانججویان امری ضروری است. مسئولیت
 هعاریف

دانجگاه و دانجکده های علوم پزشکی و خادمات بهداشاتی،    -یین نامه به جای ذکر کامو عناوین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدر این آ -1ماده 
 دانجگاه قید شده است. -درمانی به اختصار وزارت

اماندهی و نظاارت بار انجاام اماور دانجاجویی و      معاون دانججویی و فرهنگی دانجگاه عهده دار باالهرین سطح سازمانی پس از رییس دانجگاه در س -2ماده 

 فرهنگی دانججویان می باشد .
ای از فضای دانجگاه اطالج می شود که به منظور اسکان دانججویان واجد شرایط با هده هأمین نیازهای فرهنگای ،   خوابگاه دانججویی: به محدوده -3ماده 

 گرفته شده است . رفاهی ، بهداشت روانی و جسمی و امور فوج برنامه درنظر
 ای متجکو از معاون دانججویی ، فرهنگی ، مدیر دانججویی و رییس اداره امورخوابگاه ها است. کمیته اسکان : کمیته -4ماده 

 این عنوان نامبرده شده است.  سرپرست شیفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدی خوابگاه هحت -5ماده 

یی است که بررسی و پیگیری هخلفات دانججویی را به عهده دارد. این شورا از دو بخش شاورای بادوی و هجدیاد    شورای انضباطی دانججویان: شورا -6ماده 

 نظر هجکیو شده است، رییس شورای بدوی معاون دانججویی ، فرهنگی دانجگاه و رییس شورای هجدید نظر ریاست دانجگاه است..
یاا ساال هحصایلی مطاابق صورهجلساه        ه طبق صورهجلسه هحویو داده می شود و در پایان هر نیمساال اهاج و اثاثیه دربدو ورود دانججو به خوابگا -13ماده 

 هحویو گرفته می شود. مسئولیت خسارات وارده بر اهاج یا کسر اموال هحویلی به عهده شخص یا اشخاص هحویو گیرنده خواهد بود.
ها محاسبه و پاس از هأییاد معااون دانجاجویی ،      ل یا سال هحصیلی هوسط اداره امور خوابگاه: خسارت ایجاد شده به اموال هحویلی در پایان هر نیمسا1هبصره 

هاا فقاط در    باید در خوابگاه های دانججویی هزینه گردد. اداره اماور خوابگااه   فرهنگی به حسابی که مدیریت مالی دانجگاه هعیین نموده واریز و وجوه دریافتی 
 به همدید کارت سکونت دانججو اقدام خواهد نمود. صورت پرداخت خسارت ایجاد شده نسبت

 : هأمین وسایو شخصی شامو پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانججو می باشد.2هبصره 

اری نگهاد   شناسنامه اهاج که مجتمو برموارد ذیو می باشد ، الزم است در هر نیمسال هحصیلی هوسط اداره امور خوابگاه ها ههیه و در دفتر خوابگاه -11ماده 

ای دانججو(، اطالعات دانججویی)شماره دانججویی،رشته، مقطع و دوره(، اموال هحویاو گرفتاه شاده هوساط هار       طالعات سجلی )مجخصات شناسنامه شود: 
قانونی دانججو خویجاوندان دانججو در شهرهای مجاور و یا شهر محو دانجگاه که هوسط ولی یا سرپرست   های هأیید شده )مجخصات و نجانی  دانججو، نجانی

 نام اعالم گردیده( و نجانی و شماره هلفن منزل هر دانججو. به صورت ثبت محضری در هنگام ثبت
آوری کلیاه  : نصب هرگونه اطالعیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امکان پذیر بوده و اداره اماور خوابگااه هاا ملازم باه جماع       11-2

  مجوز می باشد.  اطالعیه های فاقد 
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 شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان
 گیرد. خوابگاه دانججویی به دانججویان غیربومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات هعلق می -21ماده 

وارد خااص باا نظرکمیتاه اساکان     ها و روستاهای مجاور، دوره شابانه و در ما   هبصره: در صورت وجود ظرفیت ، واگذاری خوابگاه به دانججویان ساکن در شهر
 باشد. بالمانع می

ن دانججویان واجد شرایط اسکان الزم است در ابتدای هر نیمسال هحصیلی با مراجعه به اداره امور خوابگااه هاا و ارایاه بارت انتخااب واحاد هماا        -22ماده 
 نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند.

 بدو ورود برای اسکان در خوابگاه هعهد محضری مربوط به صندوج رفاه دانججویان را ارایه نماید. هبصره: دانججو موظف است در
ها از اولویت اساتفاده از خوابگااه    های نظامی اعم از ارهش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر سازمان : دانججویان میهمان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان24-1

 هقاضای آنها در کمیته اسکان طرح و بررسی خواهد شد .  صورت وجود ظرفیت باشند. در برخوردار نمی
صای  : به دانججویان پس از فراغت از هحصیو ، انصراه یا اخراج از دانجگاه همچنین دانججویانی که به هر دلیاو قطاع ارهبااط آموزشای دارناد )مرخ     24-2

بگاه داده نخواهد شد ولی در شرایط خاص هقاضای دانججو در کمیته اسکان بررسی و هصمیم هحصیلی، هعلیق انضباطی( مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوا
 گیری خواهد شد.

نمایند در صورت عدم انصراه در موعد مقرر)حداکثر ده روز پاس از آغااز هارم هحصایلی (      دانججویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می -21ماده 
 مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوج رفاه برای آنها محاسبه خواهد شد. هرههزینه کامو نیمسال هحصیلی ب

 باشد. سکونت دانججویان در خوابگاه در هعطیالت هابستان، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع می -21ماده 
ها مجوز اقامت دریافت نماوده و در خوابگااه و    الزم است با ارایه مدارك الزم، از اداره امور خوابگاهالذکر واحد درسی دارند  هبصره: دانججویانی که در ایام فوج 

 شود سکونت نمایند. ها هعیین می اهاقی که برای آن
نیمسال، کارشناسی  4پیوسته هوانند از آغاز هحصیو حداکثر به هرهیب: کاردانی و کارشناسی نا در صورت وجود امکانات ، دانججویان واجد شرایط می -22ماده 

 نیمسال از خوابگاه دانججویی استفاده نمایند. 14ای  نیمسال، دکترای حرفه 5نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته  1پیوسته و دکترای هخصصی 

باشد. البته بر حسب شارایط   ذیو می ماهه اول و دوم سال به شرح 6زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در  -32ماده 

 هواند زمان هعیین شده را کاهش یا افزایش دهد. اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها، کمیته اسکان می
 را ثبت نماید . : دانججو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سیستم حضور و غیاب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود 32-1

ی که خارج : ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگجت از مسافرت، اردوها و فعالیتهای آموزشی ا هحقیقاهی، موارد خاص و یا شرایط 32-2

 از اراده دانججو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارایه مدارك بالمانع خواهد بود.
شود و الزم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانججو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن ، با ذکر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت  :32-3

 سرپرست شیفت موظف است در پایان هر نوبت کاری کلیه موارد را به اطالع رییس ) مسئول ( اداره خوابگاه ها برساند.
، مبنی بر عدم رعایت ساعات هعیین شده و غیبت غیر موجه از خوابگاه ، کمیته اسکان ضمن اطاالع باه    ش سرپرست امور خوابگاه ها: در صورت گزار32-4

 گیری خواهد نمود. خانواده دانججو مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا لغو سکونت دانججو در خوابگاه هصمیم
در اهاج خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر هرم ، مجوز سکونت وی در خوابگاه در آن نیمسال هحصایلی  : درصورت عدم حضور غیر موجه دانججو  32-5

 مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوج رفاه برای دانججو محاسبه خواهد شد. لغو خواهد شد و هزینه کامو نیمسال هحصیلی بهره
فظ نظم و امنیت، در پایان زمان هعیین شده ورود و خروج، به همام طبقات و اهاقها مراجعه نموده و با : سرپرست شیفت خوابگاه الزم است به منظور ح 32-6 

ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس از بررسی و در صورت لزوم پیگیری از خانواده دانججو  رعایت احترام ضمن رؤیت دانججویان حضور و غیاب آن
 به مقامات مافوج گزارش نماید.، 

هوانند بعضی شبها فقط در منزل خویجاوندان ساکن در شهر محو هحصیو و یا شهرهای مجااور باه طاور موقات      دانججویان ساکن در خوابگاه می -33ماده 

 و به هأیید ولی قانونی دانججو رسیده باشد.ها با دانججو در فرم خویجاوندان قید شده  اقامت نمایند. الزم است قبالً مجخصات، آدرس، هلفن و نسبت آن
 هبصره: امضای ولی یا سرپرست قانونی دانججو در فرم خویجاوندان در بدو ورود به خوابگاه باید ثبت محضری شده باشد.

در دفتار مربوطاه باه     : برگه مرخصی دانججو از خوابگاه پس از هطبیق با فرم نجانی و مجخصات خویجاوندان هکمیو و در صورت صحت، ضمن ثبات 33-1

 گردد. دانججو هحویو و مراهب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانججو اعالم می
ا به : مدت مسافرت  یا عدم حضور دانججو  باید قبالً هعیین شده باشد و دانججو موظف است پس از انقضای مدت و بازگجت از مسافرت، حضور خود ر33-2

نماید و برگه مرخصی را که به هأیید ولی )مراجعه به منزل پدری( یا خویجااوند )مراجعاه باه منازل خویجااوندان( رسایده باه         سرپرست شیفت خوابگاه اعالم
 ها برساند.سرپرست شیفت خوابگاه هحویو نماید. در غیر اینصورت الزم است سرپرست شیفت مراهب را کتباً به اطالع رییس )مسئول( اداره امور خوابگاه 

هواند از طریق هماس هلفنی حضور دانججو را در منزل خویجاوند استعالم و در صورت لازوم پاس از    ست خوابگاه یا مسئول  امور خوابگاه ها  می: سرپر33-3

 هماهنگی با مسئوالن ذیربط با مراجعه به محو ، حضور دانججو را بررسی نماید.
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نای موازین اسالمی ، عره و هنجارهای اجتماعی برای همامی دانججویان الزامی بوده و هر با هوجه به شأن دانججو ، رعایت پوشش مناسب و بر مب :34ماده 
 قوانین و مقررات جاری کجور و بخجنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد .  باید در محدوده نماید  آنچه دانججو در داخو یا خارج از اهاج خود رفتار می

باشاد باه    نامتعاره )هنگ، کوهاه، زیرپیراهن و ...( که مغایر با آداب اسالمی، شئونات دانججویی و عاره جامعاه مای    نامناسب و  ظاهر شدن با لباس«: هبصره»
 ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمو خواهد آمد. طورکلی در فضاهای عمومی خوابگاه

 ل اموال عمومی خوابگاه هوسط دانججو ممنوع است.هرگونه جابجایی یا انتقا :35ماده 
ها یاسرپرسات خوابگااه    هبصره : هرگونه هغییریا هعویض قفو در اهاج ، هغییر و جابجایی اموال داخو اهاج یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه

 ممنوع است .

پیوهر هوسط دانججو در اهاج با رعایت شرایط هعیین شده و کسب مجوز از طره اداره امور خوابگااه  ویدئو و... و کام ،VCDاستفاده از وسایلی نظیر  -36ماده 
 باشد. پذیر می ها امکان

های شورای فرهنگی آن دانجاگاه هعیاین    ها با هوجه به شرایط و امکانات هر دانجگاه و بر اساس سیاست هبصره : نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه
 گردد . هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها به عهده معاونت دانججویی ، فرهنگی و واحد های هابعه آن می باشد. می 

شود ) از قبیو ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نماودن بایش از حاد صادای رادیاو ،        ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه -31ماده 
 باشد.  ونواختن موسیقی و ...( ممنوع میهلویزیون 

باشند ، بایاد طاوری باشاد     رفتار و کردار دانججویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مجره به اماکن مسکونی مجاور می -31ماده 

 که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نجود.
، در محیط خوابگاه ههیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانجاجویان و اساتفاده از دورباین    به منظور حفظ امنیت شئونات دانججویی  -32ماده 

 ها ممنوع است.   عکاسی و هصویربرداری یا هلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه
دوربین و ... درخوابگاه های دانجاجویی عاالوه بار پیگارد قاانونی برابار مقاررات شاورای انضاباطی          هبصره : با هرگونه سوء استفاده از فناوری هلفن همراه ، 

 دانججویان رفتار خواهد شد. 
فریزر، اسراه و زیاده روی در مصره آب ، برج و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز،  -44ماده 

اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخو اهاج به طور کلی ممنوع بوده و عاالوه   های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می ر، اضافه کردن المپهیت
و ... به عهده دانجاجو   سوزی، هخریب موکت آوری لوازم مربوطه ، هزینه برج مصرفی اضافی وکلیه خسارات احتمالی وارده مترهب بر آن همچون: آهش بر جمع

 یا دانججویان استفاده کننده خواهد بود. 
 : دانججویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه همامی وسایو برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اهاج خود را خاموش نمایند.1هبصره 

سایو موجود درآن)خصوصا یخچال( به عهده دانججویان ساکن ان اهاج یا واحاد  : رعایت بهداشت محیط و نظافت اهاج یا واحد اسکان دانججویی و و 2هبصره

 خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور خوابگاه ها می باشد.
مراهب را به صاورت  دانججویان اجازه دخالت در امور هأسیساهی را ندارد و در صورت بروز مجکو به منظور پیجگیری از خسارت احتمالی الزم است  -41ماده 

ها یا دخالت مستقیم در امور هأسیساهی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی  اعالم نماید. مسئولیت عدم اعالم نیازمندی  کتبی و شفاهی به  مسئول خوابگاه
 باشد.  شود به عهده ساکنان اهاج می

 باشد. زم شخصی داخو اهاج دانججو ندارد و دانججو مسئول حفظ اموال شخصی خود میگونه مسئولیتی در قبال وسایو و لوا سرپرستی خوابگاه هیچ -42ماده 

 نماید ها برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود. هبصره: در صورت بروز سرقت، دانججو باید مراهب را به سرپرست شیفت خوابگاه کتبا ً گزارش 
 ل دخانیات در همامی اماکن دانجگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است. استعمال دخانیات و نگهداری وسایو مرهبط با استعما -43ماده 

های غیرمجاز،  اسلحه سرد و گرم، هوزیع و مصره CDنگهداری ،هوزیع،خرید و فروش و استفاده از ابزارآالت غیرقانونی از قبیو لوازم قمار، نوارها و  -44ماده 

های صادره از سوی  نامه و دستورالعمو گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین روانهرگونه مواد افیونی، مجروبات الکلی و موادو داروهای 
 شورای انضباطی دانججویان رفتار خواهد شد.

 استفاده از ابزار آالت موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باشد . -45ماده 

فوج و با حضور نماینده معرفی شده از طره حراست دانجگاه ، در صورت لزوم و گزارش موارد رییس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول ما -46ماده 
 مجکوك مجازند نسبت به بازدید اهاج و بازرسی کمد ، ساك ، کیف ، چمدان و لوازم موجود شخصی در اهاج دانججو اقدام نمایند.

یک از دانججویان مجاز به برخورد لفظای یاا فیزیکای باا وی نمای باشاند و بایاد         ید ، هیچنامه و مقررات رفتار نما چنانکه دانججویی برخاله آیین -41ماده 

 موضوع را جهت رسیدگی به مسئوالن مربوطه گزارش نمایند.
 واهد شد.خ  هبصره : هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانججویان منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانججو از خوابگاه

هواند لغو گردد، هجخیص عدم  مجوز اقامت دانججو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می -41ماده 

 صالحیت بر عهده کمیته اسکان و شورای انضباطی دانجگاه است.
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مربوطه انتخاب و در راستای هوسعه مجارکت دانججویان در امور صانفی خاود و کماک باه     نامه و مقررات  شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین -42ماده 
 نماید. رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می بهبود خدمت

 باشند. وابگاه نمیهبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیتهای فرهنگی ، علمی و سیاسی در محیط خ
 باشد. ورود و اقامت افراد غیردانججو هحت عنوان میهمان ، معلم یا شاگرد خصوصی و ... در خوابگاه های دانججویی ممنوع می -54ماده 

به صاورت محادود مجااز     : اقامت دانججوی غیر ساکن در خوابگاه فقط با رضایت هم اهاقی های میزبان و دریافت مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه ها54-1

 است.
مدت بستگان درجه یک دانججو در خوابگاه به   : در صورت وجود ضرورت و امکانات معاونت دانججویی و فرهنگی هر دانجگاه در ارهباط با حضور کوهاه54-2

 گیری خواهد نمود. صورت میهمان هصمیم
 شرایط مالقات بستگان دانججو در خوابگاه دختران : -51ماده 

 باشد. شده هردد در خوابگاه می : ساعت مالقات حداکثر ها پایان زمان هعیین 51-1

دار معتبر و یا شناسنامه خود را به سرپرست شایفت خوابگااه    کننده مرد باید از محارم دانججو باشد و کارت شناسایی عکس : در خوابگاه دختران مالقات51-2

کننده مارد را قباو از    طه را هکمیو و امضاء نماید ، سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مجخصات مالقاتارایه نماید و فرم مخصوص مالقات و یا دفتر مربو
مراهب را  اعالم به دانججو با مجخصات اسامی نزدیکان دانججو )که قبالً در فرم مخصوص قید شده است( هطبیق و در صورت مغایرت از مالقات جلوگیری و

کنندگان درابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید باه هأییاد اولیاای دانجاجو رسایده و در دفتار        گزارش نماید. )فرم مربوط به مالقاتها  به رییس اداره امور خوابگاه
 خوابگاه نگهداری شود.(

کاارت شناساایی    -یاد : در خوابگاه دختران الزم است ، همسر دانججوی متأهو هنگام مالقات ، شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه نما51-3

 این آیین نامه مراحو اجازه مالقات را رعایت نماید.  2-51و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است.مطابق مفاد ماده  -کافی نیست

 منظور هعیین شده و در ساعات اعالم شده قابو انجام خواهد بود . : مالقات در اهاج عمومی و یا محلی که به همین51-4

 گردد. عمومی در خوابگاه به هناسب فصول و شرایط، هوسط اداره خوابگاه ها هعیین و اعالم می ساعت سکوت -52ماده 

باشند و چنانچه فرد یا افرادی  نامه می کلیه ساکنین خوابگاه ها اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانججویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین -53ماده 
 وارد خاله در مراجع ذیصالح قانونی دانجگاه قابو پیگرد خواهد بود.خاله آن اقدامی نمایند م

             

 

 تعهد دانشجو
............... موارد فوج را دقیقااً  به شماره دانججویی........................اینجانب .........................................فرزند .........................دانججوی رشته ................................

واند اقامت اینجانب را مطالعه نموده و متعهد میگردم کلیه موارد اعالم شده را به صورت دقیق و کامو رعایت نمایم.در غیر اینصورت اداره امور خوابگاه ها می ه
 از خوابگاه لغو نماید.

 

 امضاء دانشجو

 تاريخ

 تعهد ولي / قيم دانشجو
/ قیم آقای/خانم .................................................دانججوی  ...............................................فرزند..............................به شماره شناسنامه.......................ولی. اینجانب

 ...............................رشته.................................به شماره دانججویی...

جراحی و ارائه هرگونه اقدام هجخیصی و درمانی در خصوص فرزنادم   اعزام، به دانجگاه علوم پزشکی لرستان وکالت می دهم در صورت نیاز به بستری، الف:

تیارات فوج بوده و اقدامات آن دانجگاه به نیابت از اینجاناب  دانجگاه دارای اخ با صالحدید کادر پزشکی اقدام نموده و رضایت نامه های موجود را امضاء نماید.
 صحیح و نافذ می باشد.

 که نیاز به مراقبت های ویهه  و اورژانس دارد هوضیح دهید.در صورت داشتن بیماری خاص  ب:

 
 امضاء ولي دانشجو

 

 


