بسمه تعالی

مدیریت امور دانشجویی -اداره امورخوابگاه ها
فرم درخواست اسکان در خوابگاه های دانشجویی
دانشجوی گرامی:
مشخصات شما مبنای تصمیمگیری جهت واگذاری خوابگاه و در پرونده شما ثبت می گردد .لذا در صورت تناقض در درج اطالعات ،اخرراج ا
خوابگاه بعنوان اولین اقدام قانونی دانشگاه محسوب خواهد شد.
مشخصات فردی
ملی..............................................................

نام ..................................نام خانوادگی ..............................................................شماره شناسنامه. ....................................شماره
محل تولد .....................................تاریخ تولد  ..................................وضعیت تأهل  ..............................تعداد فر ند ....................
نشانی محل سکونت دائم:
تلفن تماس با کد

نرام

پردر....................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................. :

شماره تلفن همراه :

.............................................................

شماره نماس ضروری :

.........................................................

مشخصات تحصیلی و خوابگاهی

شماره دانشجویی .................................................رشته تحصریلی..................................................مقطر ........................................سرا ورود................................نرام مجتمر

نوع پذیرش :رو انه  شبانه 

دانشگاه محل تحصیل در مقط کارشناسی /ارشد

بهره مندی ا خوابگاه تا کنون  :ترم  1ترم  2ترم  3ترم  4ترم  5ترم 6
وضعیت اشتغا  :تمام وقت 

پاره وقت 

......................................................

..............................................................
سایر............................

نوع خوابگاه :دولتی  خودگردان 

میزان درآمد ( .......................................................ریال)

نشانی محل اشتغا  ..........................................................................................................................................................................................................................:تلفن ثابت با کد:

........................................... .

مشخصات خانوادگی

 مشخصات بستگان درجه یک (پدر ،مادر،خواهر ،برادر ،همسر ):نام و نام خانوادگی

نسبت

تحصیالت

شغل

میزان درآمد

وضعیت مسکن
(ملکی -استیجاری)

تلفن ثابت و همراه

آدرس

 سایر اطالعاتی که ممکن است در ارائه خوابگاه به شما کمک نماید................................................... ............................................................ ........................................................................................................................... ............................................................................ ............................................................................................................................. ....................................

سایر مشخصات فردی
-

آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟ بلی 

خیر 

عنوان

 آیا دارای امتیا خاص و یا تحت پوشش سا مان هایی می باشید؟بهزیستی

کمیته امداد

بیماری..............................................................

بلی

شاهد 

سابقه بیماری

.................................................

خیر

جانبا  /ایثارگران  ) نسبت ).............................................

 جهت افزایش روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری و افزایش تجربیات دانشجویی در صورت تمایل بره همکراری و مشرارکت در فعالیرت هرایدانشجویی ،عالقمندی خود را در مینه های یر اعالم نمائید.
تربیت بدنی

فرهنگی،هنری 

آمو شی

رفاهی

کامپیوتر()IT

امورفنی و کارگاهی

.................................................. ............................................................ ........................................................................................................................... ............................................................................ ............................................................................................................................. ....................................

توانمندی و یا مهارت هایی که دارید:

سوابق

نوع مهارت

با چه مراکز آموزشی یا شغلی دیگری در محل تحصیل در ارتباط هستید:

نام مرکز

آموزشی/شغلی

اینجانب ....................................... ............. :

عنوان فعالیت

آدرس و تلفن

تعهد می نمایم تمام اطالعات خواسته شده و موارد مندرج در این فرم را به دقت مطالعه و با صحت ،تکمیل نموده

ام و کلیه مسئولیتهای ناشی ا نقص یا ارائه خطا را برعهده می گیرم.

نام و نام خانوادگی و تاریخ دانشجو
امضاء

