
 

 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی
 پذیرش خوابگاه برای شروع هر ترم یک روز قبل از شروع کالس ها خواهد بود. ـ 1

 ـ تخلیه خوابگاه در پایان هر ترم یک روز بعد از اتمام آخرین امتحان خواهد بود.2

 خوابگاه مسئولیت شرعی دارد.ـ بردن وسایل سایت، سالن همایش، نمازخانه و آشپزخانه )حتی یک قاشق( به 3

 درجه کولرها و پکیچ ها و آبگرمکن )پایین( و .... مسئولیت شرعی دارد. دستکاریـ  4

ـ ناهار و شام فقط فقط در ساعات اعالم شده داده خواهد شد و در هر زمان در ساعت اعالم شده نتوانستید مراجعه کنید از  5

 اعالم شده دریافت کند زیرا از دادن غذا در غیر این ساعات معذوریم.ت ادوست خود بخواهید غذای شما را در ساع

 )نکته: آمار غذا روز قبل حتما باید داده شود( شب 9تا  7ساعت شام: از    2:31تا  12:31ساعت ناهار: 

مسئولیت شرعی دارد و در صورت بردن غذا به واحدها هم سِرو شود و  ـ غذا در هر سه وعده فقط و فقط در ناهارخوری باید 6

 هم برخورد خواهد شد.

در صورت استفاده از برنامه یا کالس های مستمر بیرون از مرکز تربیت مدرس اول که باید هر ماهی گزارشی از آن برنامه ـ  7

 رد.داده شود و نیز به این نکته دقت شود که بعد از اتمام ترم خوابگاه هیچ تعهدی نسبت به آن برنامه برای شما ندا

 وسایل شخصی دیگران را تا زمان آمدن آنها در اول ترم جابجا نکنید.ـ  8

 ماه یکبار به صورت سرزده جهت بررسی تمیزی و صحت وسایل خوابگاه 2ـ بازدید از واحد ها هر  9

 تحویل داده شود.ـ پتو و مالفه و بالشت خوابگاه  همانگونه که تمیز تحویل گرفته می شود، پایان ترم آخر هم باید تمیز  11

ـ تمام وسایلی که در خوابگاه بطور شخصی از آن استفاده می شود به نام طلبه زده خواهد شد و در صورت خراب شدن یا ...  11

 تعمیر و اصالح آن به عهده طلبه خواهد بود.

ه و فقط در همین شب پاسخگوی شما است و آن هم فقط فقط در دفتر خوابگا 9تا  4ـ مسئول خوابگاه فقط از ساعت 12

 ساعت از طریق تلفن همراه.

ـ مسئول خوابگاه  انتقادات و پیشنهادات  و سخنان و درددلهای شما عزیزان را با جان و دل پذیراست چه حضوری ) که اگر  13

 (غذاخوریکنار سالن طبقه همکف صندوق سخنی با مسئول خوابگاه)با تعیین وقت باشد بهتر است( و چه غیر حضوری از طریق 

 .کاری که با نظم عمومی و رسوم و آداب مطابقت داشته و از روی پرهیزگاری باشد، هرگز سزاوار مالمت نتواند بودافالطون:هر

 12/11/89 موفق و مؤید باشید.
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