
.آنکه تو را ھشدار داد چون کسی است که تو را مژده داد
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خوابگاه خانه دوم است پس:

باید نمادھای زندگی را در آن جاری کرد.

و تقسیم کار یکی از مشخصه ھای زندگی گروھی است .برای جلوگیری از اختالف و ایجاد فشارھای روحی

روانی در اتاقھا تقسیم کار داشته باشید.

تفاھمی رخ ندھد از اشیا ی با ارزش خود حفاظت کنید.ء برای اینکه سو

اگر اشیا ی با ارزش خود را در کمد میگذارید قفل ھا را عوض کنید.

ھرگز به کسی که نمی شناسید اجازه ورود به اتاق را ندھید.

ا مطمئن قرار ندھید.کلید اتاق خود را در دسترس افراد ن



کلید اتاق را در مکان ھای ناشناخته شده (نظیر باالی در، زیر جاکفشی ، داخل کفش ، زیر پادری و ...) قرار 

ندھید.

حتی االمکان از آوردن اشیاء گرانقیمت (طال ، جواھر، موبایل ، ھندی کم، کامپیوتر و ...)  به خوابگاه خودداری 

کنید.

جداً  خودداری کنید.م برقی ، سیم کشی ھا، خطوط تلفن ، لوله آب، شیلنگ گاز و...از دستکاری لواز

از نگھداری  مواد آتش زا  و حساس در محیط خوابگاه جدا خودداری کنید.

ھرگونه جابه جایی اتاق ھا ، وسائل ، افراد  و ... باید با اطالع مسئوالن  خوابگاه باشد.



تعطیالت تابستانی و تعطیالت بین دو ترم و حتی در زمان امتحانات که احتمال حضـور در ایام تعطیل بخصوص 

ھمراه خود از خوابگاه خارج كنید .وسائل گرانقیمت  و ضروری را  دانشجویان به حداقل میرسد

نسـبت بازگذاشتن آنھـا خـودداری  کنیـد و شیرآب از وپس از استفاده از امکانات آشپزخانه از جمله اجاق گاز

به ھشدار و رعایت نکات ایمنی در این خصوص دقت فرمائید.

درب را قفل نمایید. فتن از اتاق حتی برای چند لحظه ھنگام بیرون ر

مسئوالن مربوطه را در جریان آن قرار دھید.خانواده و در صورت عدم مراجعه شبانه به خوابگاه ، قبال 



کـه امنیـت و رعایت شئونات اسـالمی و اخالقـی و ھرگونـه مـواردیھرگونه اقدامات غیرقانونی از قبیل عدم 

و دانشگاه را سلب مـی کنـد بـه حراسـت  دانشـگاه اطـالع دھیـد و از ھرگونـه بحـث و سالمت محیط خوابگاه 

درگیری با افراد خاطی خودداری نمایید.

را در حراسـتدر صورت بروز ھرگونه اتفاق پیش بینی نشده ، با حفظ آرامش و خونسردی مسئول خوابگاه و 

جریان  قرار دھید.

اجازه دھید ھم اتاقی و یا دوستتان از اینکه بـا چـه کسـی بیـرون میرویـد کجـا میرویـد کـی بازمیگردیـد مطلـع 

شوند.



ھایتان را بشناسند  و در صورت ضرورت با آنھا تماس بگیرند.سعی کنید خانواده شما ، دوستان و ھم اتاقی 

سعی کنید در ھنگام ثبت نام شماره تلفن و آدرس منزل یا خوابگاھتان را در برگه مشخصات بصورت دقیـق 

ثبت نمایید زیرا که در صورت وقوع ھر حادثه ای امکان تماس با خانواده شما وجود داشته باشد.


