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  مقررات 
  :باشند زير ميملزم به رعايت مقررات استفاده از مأمورسرا  تقاضيانم

  .در زمان تحويل اتاق الزامي است )شخصاً(هيأت علمي و كاركنان  ءاعضاحضور  .1

 .است الزامي متقاضي و همراهان ةشناسنام در صورت داشتن همراه، و ،كد پرسنلي و همراه داشتن كارت شناسايي سازماني داراي عكس ،در هنگام پذيرش .2

 شريذپ رومأم اب لبق بش تسيابيم ناراكمه تروص نيا ريغ رد ،باشد مي 15ساعت  ارسرومأم شريذپ لوئسم يگنهامه اب اتاق و تخلية زمان تحويل .3

-براي امكان پاسخ(ا پذيرش مأمورسر لوئسم ،به ساير همكاران در صورت عدم رعايت زمان ذكر شدهبه منظور ارائة سرويس  .دنهد ماجنا ار مزال يگنهامه

  .نمودها خواهد  اقدام به تخليه اتاق ناگزير) گويي به ساير مراجعان

در صورت ظرفيت خالي رسانده شود تا نامه واحد صادركنندة معرفيساعت قبل به اطالع  24اقامت، موضوع الزم است حداقل تمديد در صورت تمايل به  .4

   .هماهنگي الزم انجام گيرد

را بر اين  تخليه اتاقو  تحويلدر روزهاي اداري الزم است زمان لذا . نمايد شنبه تا چهارشنبه در ساعات غيراداري انجام وظيفه مي از ،پذيرش مأمورسرا .5

 .شوداساس تنظيم 

در صورت عدم نياز خودروهاي اداري . نياز به پاركينگ را اعالم نمايند ،اتاق هنگام رزرودر متقاضيان پاركينگ، الزم است فضاي با توجه به محدوديت  .6

 . كه زودتر رزرو را انجام داده باشند افرادي خواهد بود بااولويت پاركينگ دانشگاه و هيأت رئيسه، 

تخليه اتاق و يا با  پس ازواحدها كلي نظافت . استكنندگان استفادهمسئوليت نظافت عمومي مأمورسرا برعهدة به عرف معمول واحدهاي اقامتي دولتي،  .7

 .پذيرد واحدها و اعالم ساكنين صورت ميموردي و به صورت  توجه به نياز

بودن بسته ، كولر و تلويزيون، و يها، وسايل برق و خاموش بودن المپ ها شيرگاز، شيرهاي آب و پنجره از بسته بودن الزم استواحدها در هنگام خروج از  .8

  .شوددرب ساختمان اطمينان حاصل نيز و  ي اصليودي به راهروردرب و

انتقال سطل تعبيه شده در حياط يا سطل شهرداري در ورودي كوچه به  ي هر واحدها زباله الزم است در هنگام خروج از آپارتمان، به منظور رعايت بهداشت .9

  .يابد

 . است گيرنده تحويلشخص  ةبه عهدمسائل ايمني جميع رعايت و  ها اتاق زاتيتجه مراقبت از و شود مي كنندگان تحويل مراجعهمنظم ها  اتاق ،در بدو ورود .10

 .كلية فضاهاي عمومي مأمورسرا مجهز به دوربين مداربسته است .11

 .گردد خودداريها  يا تغيير چينش آن اهدحاو لخاد رد دوجوم ز انتقال وسايلا .12

 .ممنوع استبه لحاظ مالحظات امنيتي ها  طبخ غذا در داخل آپارتمانبه عرف معمول واحدهاي اقامتي دولتي،  .13

موضوع را كتباً به مسئول دفتر  ،توجهيناشي از بي بازبيني كرده و در صورت بروز خسارتبه دقت ها را  اتاقپذيرش مأمورسرا  لوئسم در هنگام تخليه، .14

 .قرارداد مطالبه گرددطرف از يا كسر كنندگان  از حقوق مراجعهوارد شده تا خسارات نمود خواهد  نمايندگي دانشگاه در تهران گزارش

 .تشاد دهاوخن ار ناعجارم هب يئوگخساپ ناكما حبص 6 ات 24 تعاس لصافدح رد ارسرومأم شريذپ .15

. رفاهي در مأمورسرا استقبال خواهد نموددفتر نمايندگي دانشگاه در تهران از هر گونه پيشنهاد عملي يا احياناً انتقادي به منظور ايجاد بهبود در ارائه خدمات .16

منعكس يا مسئول هماهنگي در حوزة رياست دانشگاه ، انتقاد يا پيشنهاد مراتب به مسئول دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران شكايتدر صورت هر گونه 

  . در ورودي مأمورسرا تعبيه شده استصندوق پيشنهادات و انتقادات بدين منظور  .تا پيگيري شودگرديده 
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