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   ا����ن ا����م��م اّهللا 

  علیه السالمآئین نامه اسکان در مجتمع دانشجویی امام رضا 

  گرانقدر! سالم علیکم و مدیر زائر

ــور گرم ــما زائران جوان تان را خیر مقدم عرض میحض ــت که میزبان و خدمتگزار ش نماییم و باعث افتخارمان اس

ضرتامام ضا رئوف ح سی الر سالمعلی بن مو شرایط براي میزبانی هر چه بهتر فراهم  علیه ال ستیم. به جهت اینکه  ه

  شود، خواهشمند هستیم به نکات ذیل توجه فرمایید:  

، مهمانان می بایست  علیه السالمالرضا موسی بن علی حضرت ملکوتی انتساب این مجموعه به آستان با توجه به -

 کلیه شئونات اسالمی و ضوابط آموزشی را رعایت نمایند.

باشــد. لذا اخذ کلیه مجوزهاي قانونی و حقوقی، بیمه هاي اردو به عهده ســرپرســت اردو میکلیه مســئولیت -

ــئولیت و حوادث، رعایت ن ــد و مس ــت می باش ــرپرس ــباط، امور مربوط به مهمانان و ... به عهده س ظم و انض

سرپرست اردو یا نماینده وي بصورت حضور در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. لذا  مجموعه

  باشد.ی میالزام مجموعهمستمر در 

ست - شی یا تمام واگذاري حق سرپر سکان ظرفیت از بخ شده،غیر از افراد  به را ا  هرگونه لذا ندارد؛ پذیرش 

ــده پذیرش نفرات و تعداد در مغایرت ــاکن افراد با ش ــد می پیگیري قابل مجموعه در س  ورود همچنین. باش

 .باشد می ممنوع...)   و والدین همراهی، مهمان،(عنوان هر تحت مجموعه به متفرقه افراد

 کتبی تایید به دوره ابتداي در بایســتی شــود برگزار مجموعه بناســت توســط مهمان در که هاییبرنامه کلیه -

ـــد مجموعه مدیریت ـــمات، کلیه برگزاري لذا. برس ـــخنرانان، از دعوت مراس  توزیع کلیپ، و فیلم نمایش س

 .باشدمی مجموعه مدیریت کتبی مجوز نیازمند...  و نمایشگاه برپایی نشریات،

ــد. لذا برگزاري برنامه ممنوع می در برگزاري اردوها اختالط بین آقایان و خانم ها به هر نحو - ــورت باش ها بص

 باشد.ها یا بالعکس و ... ممنوع میمختلط، استقرار سرپرست آقا براي اردوي خانم

صورت تعجیل ساعت تحویل و تخلیه خوابگاه طبق زمانبدي اعالمی از طرف مدیریت مجموعه می - شد؛ در  با

 ق ضوابط اسکان محاسبه خواهد شد.هاي گروه طبیا تاخیر از ساعت اعالم شده، هزینه
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یت نظم و هماهنگی با نسبت به رعا بایستمیهاي متفاوت، مهمان ه احتمال پذیرش همزمان گروها توجه بب -

 ها و عدم ایجاد مزاحمت براي سایرین توجه نماید.سایر برنامه

 لذا. است ایشان بعهده باشد،می مهمان اختیار در که مجموعه...  و اثاثیه و ابنیه نگهداري و حفظ مسئولیت -

 .باشدمی مهمان عهده به آن جبران مسئولیت خسارت، هرگونه بروز صورت در

  .مهمانان در زمان ورود و اقامت الزامی استبراي کلیه دار عکس کارت شناساییهمراه داشتن  -

ست تابع مقررات ساعت تردد مهمانان می - شد. بازه زمانی تردد مجموعهبای  بامداد 4 ساعت از آقایان براي با

موارد اســتثناء پس از هماهنگی با مدیر  .باشــدمی 22:30الی بامداد 4ســاعت  از خواهران براي و 23:00الی

 مجتمع قابل اجرا خواهد بود.

صرفا در زمانصرف وعده - شخص هايو مکان هاي غذایی  شد و از غذا خوردن در خوابگاهمقدور می م ها و با

 فضاهاي آموزشی جدا خودداري نمایید.

 باشد.ها ممنوع مینصب هرگونه دستگاه، آشپزي کردن، پخش موسیقی، اجراي برنامه و .. در خوابگاه -

ضاهاي  - صب هرگونه اعالمیه، پرچم، دکور و ... در کلیه ف سالن همایش) ممنوع می مجموعهن شد. (به جز  با

  برسد. مجموعهبایست به تایید مدیریت کلیه موارد براي نصب در سالن همایش می

سئول حفظ اموال  - شان م صی مهمانان ندارد و ای شخ سایل و لوازم  سئولیتی در قبال و مدیریت مجموعه هیچگونه م

  .شخصی خود می باشند

ستفاده از ابزارآالت غیر قانونی از قبیل لوازم قمار،  - شیا برنده و خطرناك، مواد نگهداري و ا سیقی، ا ادوات مو

  افیونی و ... بطور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس قوانین برخورد خواهد شد.

  .باشدمی ممنوع اکیدا مجموعهکلیه فضاهاي  در دخانیات استعمال -

  باشد.مقدور می مجموعهمجوز مدیریت  با مجموعهعکس برداري و فیلمبرداري در  -

شت  ان گرامیشود که مهمانید میموکدا تاک - صرف انرژي و رعایت بهدا صرفه جویی در م سبت به رعایت  ن

  توجه نمایند.

) را پیش  مثل بیماري، مالحظات قومیتی، نکات امنیتی و ...می بایست کلیه شرایط خاص گروه ( سرپرست -

  اطالع بدهد. مجموعهاز ورود مهمانان به مدیریت 
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ست - ست موظف اردو سرپر سه در ا صورت غیر در نماید، شرکت مجموعه به ورود محض به توجیهی جل  این

 .باشد می ایشان عهده بر مشکلی گونه هر بروز

ـــرایط مطروحه در زمان پذیرش اردو، رعایت موارد مندرج در این آیین نامه - الزامی  مهمانانبراي کلیه  و ش

پرســـنل مجموعه، تذکرات شـــفاهی و کتبی  عدم رعایت کامل آیین نامه مقررات و توجه نکردن به .اســـت

 .بشود اسکان موجب لغو مجوز تواندمی

ــطح خدمات و برنامه - ــنهادات خود را جهت ارتقاء س ــمندیم که نظرات و پیش ها به مدیریت در پایان خواهش

  مجموعه اعالم نمایید.

ست اردوي   ..............................................................اینجانب  با اطالع کامل از   ................................................. سرپر

 نمایم.می را تعهدبه اعضاي گروه ابالغ و اجراي آن مقررات فوق را  کلیه نامه،این آئین

 مهر و امضاء

 


