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                     :تاريخ معرفي                                                                                                       :مسئول محترم خوابگاه    

  :سالم عليكم 

  به شماره شناسنامه                                        فرزند                                     برادر            /بدين وسيله خواهر

  كه از تاريخ                            سال                          به شماره دانشجويي                     از                     متولدصادره 

لطفاً با . براي سكونت در آن خوابگاه معرفي مي گردند.اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند      نا پيوسته              در مقطع پيوسته

رآن خوابگاه ، براي اسكان ايشان اقدام شود و در هنگام تخليه خوابگاه صورت وضعيت د رليست دانشجويان ساكندرج مشخصات نامبرده د

                 .سكونت وي را جهت اقدامات بعدي به اين اداره ارسال فرماييد 

    خوابگاههاي دانشجويي مسئول اداره

  صورت وضعيت سكونت خوابگاه      

  توضيحات  تاريخ خروج  اريخ ورودت  ظرفيت  واحد  خوابگاه  رديف

  
  

            

    
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  رسيد تخليه از خوابگاه 

  .خواهر                                       در تاريخ                                 خوابگاه را تخليه نموده اند /گواهي مي شود برادر

ساعت پس از تاريخ ذكر شده در رسيد  ٤٨دانشجو موظف است اين برگ تخليه را در اسرع وقت به اداره امور خوابگاهها تحويل نمايد و حداكثر :  توضيح

    .تخليه حق سكونت در خوابگاه را دارد و در غير اين صورت كرايه مدت تاخير به حساب بدهي ايشان خواهد بود 

 امضاء مسئول خوابگاه                                       

 
 



  بسمه تعالي
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي                  

  مديريت امو ردانشجويي و فرهنگي

اداره خوابگاهها                                                                              

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :جدول مشخصات افراد خانواده به ترتيب پدر،مادر

  درآمد ماهيانه  ميزان تحصيالت  شغل  تاهل  نسبت  سن  نام و نام خانوادگي  رديف

١                

٢                

  

  :نشاني دقيق محل سكونت دائمي خانواده

  :كد        :   تلفن                

  ):سرپرست خانواده (لي نشاني دقيق محل كار پدر ياو

  :كد        :تلفن                

  :نشاني محل كار همسر

 :كد        :تلفن                

  : تلفن همراه دانشجو

  .نفر از بستگان و يا آشنايان خوددر بوشهر و يا شهر محل سكونت خانواده را قيد نماييد  دو آدرس و مشخصات و تلفن تماس

١ -  

٢ -  

  ):اطالعات كامالً محرمانه بوده و در دفتر خوابگاه نگهداري مي شودالزم به ذكر است اين (مشخصات سالمتي 

  )                  ذكر شود                                                      ( □بله  □آيا مبتال به بيماري خاصي هستيد ؟ خير 

  )                                        ذكر شود                  ( □بله  □خير  آيا داروي خاصي مصرف مي كنيد؟ 

  :امضاء                      :تاريخ                .كليه مراتب مندرج در فوق را تاييد مي نماييم           اينجانب

  :ات تذكر  

 ٢٠د وحداكثر زمان مراجعه ساعت ساعت پس از صدور مي باش ٤٨اعتبار اين معرفي نامه جهت مراجعه به خوابگاه مربوطه و تعيين اتاق حداكثر  - ١

 .مي باشد ) هشت شب(

 ساعت درمحل سكونت خود   ٤٨چنانچه دانشجوي مقيم خوابگاه بدون عذر موجه و اطالع قبلي مسئول خوابگاه به مدت  - ٢

 .د رخوابگاه حضور نيابد مجوز سكونت وي لغو و به جايگزيني او دانشجوي ديگري معرفي خواهد شد 

 .ل تحصيلي ارائه گواهي اشتغال به تحصيل يا برگ انتخاب واحد از سوي دانشجو به مسئول خوابگاه الزامي است درابتداي هر نيمسا - ٣

  

  فرم مشخصات فردي و خانوادگي دانشجو                                                       



  

 فرم پرسشنامه مخصوص افراد مجاز به مالقات با دانشجو

           اين صفحه مي بايست توسط دانشجو تكميل گردد

  شماره شناسنامه                         محل صدور                      اينجانب  بنام                           نام خانوادگي    

  مجرد                 متاهل                         شاغل                  غير شاغل: محل تولد                               وضع تاهل 

  :آدرس محل سكونت همسر       نام  و نام خانوادگي همسر                          

  به شماره دانشجويي                      دانشجوي دانشكده                                رشته                      

  .........         بهمن             ساكن درخوابگاه    مهر      :  روزانه          شبانه                   ورودي 

   : نشاني كامل و تلفن منزل خانواده

  ):در صورت فوت پدر ،شماره همراه ولي قانوني ذكر شود(شماره همراه پدر

نامه انضباطي دانشگاه  و عدول از اين مندرجات طبق مقررات آيين در صورت تخلف از .متعهد مي شوم مندرجات زير را تكميل و به تاييد برسانم

  :حسب درجه تخلف عبارتند  كميته انضباطي دانشگاه كه بر

محروميت موقت يا  -٥توبيخ كتبي             -٤تذكر كتبي با درج در پرونده آموزشي                 -٣تذكر كتبي            -٢تذكر شفاهي           -١

 .با من رفتار خواهد شد... دايم از تحصيل و اخراج از دانشگاه و 

نشجوامضا دا                                  

  .تكميل گردد) پدر،همسر(مي بايست توسط ولي قانوني دانشجوقسمت اين 

كه مي توانند با ارايه گواهينامه رانندگي يا شناسنامه و رعايت ) پدر، پدربزرگ، برادر، همسر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو، دايي(بستگان محارم ) الف

  .نمايند مقررات در محل خوابگاه با دانشجو مالقات

  .براي سكونت شبانه در خارج از خوابگاه به همراه همسر ارائه شناسنامه همسر الزامي است: تبصره 

امضاي سرپرست و يا مسئول امور   امضاي ولي قانوني  تاريخ تكميل فرم  نسبت بادانشجو  شغل  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف

  خوابگاهها

١                

٢                

٣                

٤                

٥                

٦                

  



  ها نزد آنها بماندبعضي از شب )يت مقررات مربوطهابا رع( مشخصات بستگان نزديك دانشجو در شهر دانشگاهي كه دانشجو مي تواند) ب

نام و نام خانوادگي   رديف

  سرپرست خانواده

نسبت با   نام پدر

  دانشجو

نشاني دقيق در شهرستان مورد   تلفن

  نظر

امضاي -رمتاريخ تكميل ف

  ولي قانوني

امضاي سرپرست و يا 

  مسئول امور خوابگاهها

١                

٢                

٣                

  .تكميل گردد) پدر،همسر(مي بايست توسط ولي قانوني دانشجو قسمت اين 

نند با منزل خويشاوند تماس حاصل سرپرست خوابگاه يا بازرسان امور دانشجويي دانشگاه در صورت لزوم  مي توا آيين نامه انضباطي ٤طبق بند : تذكر

  .فرموده و حضور دانشجو را در آنجا تاييد نمايند

در ايام تعطيل به آنجا مسافرت و اقامت ) با رعايت قوانين مربوطه(بستگاني كه در شهرهاي مجاور شهر دانشگاهي ساكن بوده و دانشجو مي تواند ) ج

  .نمايد

نام و نام خانوادگي   رديف

  سرپرست خانواده

نام     

  پدر

نسبت با 

  دانشجو

نشاني دقيق در شهرستان مورد   تلفن    

  نظر

امضاي -تاريخ تكميل فرم

  ولي قانوني

امضاي سرپرست و يا مسئول 

  امور خوابگاهها

١                

٢                

٣                

٤                

٥                

ف يك هفته توسط ولي دانشجو كه اين فرم را تكميل نموده تهيه و به در صورت هر گونه تغيير در آدرس هريك از بستگان آدرس جديد بايستي ظر: تذكر

  ٠٧٧٣٣٤٥٠٢٣٠ شماره تماس با اداره خوابگاهها       .اداره خوابگاهها تحويل داده شود

  

  .رجات فوق را تاييد مي نمايماينجانب                                                  ولي دانشجو                                     تكميل مند

  امضا و اثر انگشت سرپرست تام االختيار دانشجو                                                                                                                                                                                    

  .در روز تحويل مدارك حضور ولي قانوني دانشجو به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است:  تذكر

  .مسئوليت هرگونه دخل و تصرف در فرم مذكور و عدم رعايت صداقت در تكميل مندرجات فرم به عهده تكميل كننده خواهد بود

   :نظريه مسئول 

 

 مهر و امضاي سرپرست خوابگاه

:تاريخ تكميل فرم   



                                                  

  

ی" و ھای دا گا وا سارت  ران    "م 

  

    با شماره دانشجويي      دانشجوي رشته      اينجانب 

       

متعهد مي گردم چنانچه هر گونه خسارتي از طرف اينجانب ..............خوابگاه     ساكن واحد

  به اموال و

  

ساختمان واحد محل سكونتم در خوابگاه وارد گردد در هر زمان كه اداره خوابگاههاي دانشگاه الزم  

  بداند

  

جبران نموده و در صورتيكه خسارت وارده به صورت جمعي باشد ،سهم خود را به نسبت خسارت وارده 

 .پرداخت نمايم

  

نب خسارت وارده به خوابگاه را پرداخت ضمناً اداره خوابگاههاي دانشگاه مجاز است تا ماداميكه اينجا

  ننمايم از تسويه

  

  .  حساب خوابگاهي اينجانب ممانعت به عمل آورد  

  
  
  
  

  :نام ونام خانوادگي دانشجو              
  :تاريخ              
  :امضاء              

 

  



  مدارك الزم هنگام ثبت نام حضوري براي خوابگاه شامل موارد زير

  :است

 سري از تمام صفحات يك(كپي شناسنامه و كارت ملي( 

  ٤*٣يك قطعه عكس 

 ارائه گواهي تحويل تعهد محضري به اداره رفاه 

 فرم معرفي به خوابگاه و فرم امتياز بندي 

 كپي سند ازدواج براي متاهلين 

 كپي فيش حقوقي پدر و مادر 

 كپي جواز كسب يا استشهاد محلي در صورت نداشتن فيش حقوقي 

 نوادهگواهي فوت در صورت فوت سرپرست خا 

  گواهي قيوميت در صورتي كه دانشجو تحت سرپرستي پدر و مادر

 .نباشد

 و ) ره(گواهي از سازمان هاي حمايتي همچون كميته امداد امام خميني

 بهزيستي در صورت تحت پوشش بودن

  گواهي از دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه جهت فرزندان ذكور

 درصد ٧باالي ، اسرا، مفقودين و جانبازان )شهدا(شاهد

 سند مالكيت، قرارداد محضر يا (ارائه مدارك مبني بر محل سكونت

  )بنگاه، فيش آب و برق بنام سرپرست خانوار

 ٠٧٧٣٣٤٥٠٢٣٠شماره تماس اداره خوابگاه           

 

 


