
  مدارك الزم هنگام ثبت نام حضوري براي خوابگاه

  :شامل موارد زير است
 يك سري از تمام صفحات(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 

 مادر كپي فيش حقوقي پدر و 

  كپي جواز كسب يا استشهاد محلي در صورت نداشتن فيش

 حقوقي

 گواهي فوت در صورت فوت سرپرست خانواده 

  گواهي قيوميت در صورتي كه دانشجو تحت سرپرستي پدر و

 .مادر نباشد

  گواهي از سازمان هاي حمايتي همچون كميته امداد امام

 و بهزيستي در صورت تحت پوشش بودن) ره(خميني

 از دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه جهت فرزندان  گواهي

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

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

  )يا بنگاه، فيش آب و برق بنام سرپرست خانوار

 ٠٧٧٣٣٤٥٠٢٣٠شماره تماس اداره خوابگاه    

  

  



      

  فرم امتياز بندي سكونت در خوابگاه مجردي

    تاريخ درخواست      شماره دانشجويي      نام و نام خانوادگي

توجه داشته باشيد . دانشجويان گرامي مي بايست گزينه هاي مربوط به خود را در فرم ذيل انتخاب نمايند
در غير اين صورت امتياز  كه در صورت انتخاب هر كدام از موارد، ارائه مدارك مربوطه الزامي مي باشد

.گزينه انتخابي براي ايشان لحاظ نخواهد شد



    دوره تحصيلي:١ماده 

كسب   امتياز  شرايط  رديف
  شده

كسب   امتياز    رديف
 شده

   ١٠  دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  ١-    ٢  دانشجويان دوره كارداني   ١-١

دانشجويان دوره  كارشناسي   ١-١
  ناپيوسته

٣    -١٢  دانشجويان دوره دكتراي دندانپزشكي  ١   

   ١٣  عمومي دانشجويان دوره دكتري١-٥    ٥  دانشجويان دوره كارشناسي  ١-٢

  فرم ثبت نام موقت آموزش: مدارك الزم جهت اسكن

  اشتغال به تحصيل :٢ماده 

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ١  ازاء هر كدامبه ) دانشگاهي(خواهر و برادر شاغل به تحصيل   ٢-١

  گواهي اشتغال به تحصيل در سال تحصيلي جاري از دانشگاه محل تحصيل:مدارك الزم 

  افراد تحت تكفل:٣ماده 

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ٤و حداكثر  ١  به ازاء هر يك از افراد تحت تكفل دانشجو باارايه مدارك الزم   ٣-١

گواهي از كارافتادگي  - گواهي فوت سرپرست خانواده جهت دانشجويان بي سرپرست–صفحه دوم شناسنامه :مدارك الزم
  از مراجع ذيصالحسرپرست خانواده 

  وضعيت شغلي دانشجو: ٤ماده 

آيين نامه اجاره بهاي خوابگاههاي  ١دانشجويان بورسيه در صورت امكان سكونت در خوابگاه مي بايست  بر اساس ماده 
  .هزينه مسكن را نقداً به حساب صندوقهاي رفاه دانشجويان واريز نماينددانشجويي معادل مبلغ كمك 

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ١  دانشجويان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و واحد هاي تابعه   ٤-١

  ويا همسر دانشجووضعيت شغلي والدين دانشجو: ٥ماده 

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ٨تا  ٠از   با در نظر گرفتن درآمد آنان ) يا همسرپدر يا مادر(كارمندان دولت اعم از شاغل و بازنشسته  ٥-١

    ٥تا  ٠از   بخش خصوصي و مشاغل آزاد با توجه به درآمد آنان كاركنان  ٥-٢

كدام  شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و واحد هاي تابعه به ازاء هر ويا همسر والدين   ٥-٣
  دو امتياز

    ٤-٢از 



  گواهي اشتغال به كار والدين شاغل در وزارت بهداشت -آخرين فيش حقوقي والدين كارمند: مدارك الزم

در خصوص كارمندان دولت ذكر سازمان و پست سازماني  و در خصوص مشاغل بخش خصوصي و آزاد ذكر دقيق نوع شغل 
  .تصوير صفحه دوم شناسنامه دانشجويان متاهل الزامي است. و در صورت نياز ارائه توضيحاتي درباره آن الزامي مي باشد

  )مشخص مي نمايد كميته اسكان نحوه تعيين امتيازات را (

  بعد مسافت:٦ماده 

  ايثارگري.٧ماده 

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
بارائه گواهي از دفتر امور دانشجويان شاهد )درصد و باالتر ٧و جانبازان شهداء،مفقودين(فرزندان شاهد   ٧-١

  و ايثارگر دانشگاه 
٥    

    ٢  فرزندان محترم آزادگان بااريه گواهي از ستاد رسيدگي به امور آزادگان   ٧-٢

با اريه گواهي از بنياد شهيد به ازاء هر شهيد يا مفقود ) پدر،مادر،برادر،خواهر(خانواده معظم شهداء  ٧-٣
  االثر 

٥/١    

  گواهي از ستاد شاهد و ايثارگر :مدارك الزم

  ژه  دانشجويان وي.٨ماده

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ٧  ،سازمان بهزيستيتحت پوشش كميته امداد امام خميني دانشجويان معلول ،  ٨-١

از داراي مقامات برتر كشوري در رشته هاي مختلف ورزشي و فرهنگي با ارائه گواهي دانشجويان   ٨-٢
  مربوطهسازمان 

٥    

    ٢  در مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان دانشجويان نخبه ي علمي در مقطع تحصيلي دبيرستان  ٨-٣

    ٣  دانشجويان داراي رتبه دورقمي كنكور  ٨- ٤

ي كسب رتبه علمي  گواه–گواهي از سازمان تربيت بدني –گواهي از سازمان بهزيستي ،كميته امداد :مدارك الزم
  جهت دانشجويان نخبه ي علمي  در المپياد هاي معتبر كشوري

  موارد خاص.٩ماده 

امتياز به  ١٠دانشگاه با در نظر گرفتن وضعيت خاص دانشجوي متقاضي خوابگاه ، مي تواند حداكثر تا  كميته اسكان
  .مجموع امتيازات وي بيافزايد

الزم به ذكر است پس از پايان امتياز بندي ،اسامي افراد مجاز به سكونت در خوابگاههاي دولتي از طريق سايت 
.دانشگاه اعالم مي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  امتياز كسب شده  امتياز  شرايط  رديف
    ٥حداكثر نيم و  كيلومتر فاصله محل سكونت خانواده تا دانشگاه محل تحصيل  ١٠٠به ازاء هر   ٦-١



                                                                                                                                

  

   

  

             :تاريخ معرفي                                                                                                       :مسئول محترم خوابگاه   

  :سالم عليكم 

  به شماره شناسنامه                                        فرزند                                     برادر            /بدين وسيله خواهر

  كه از تاريخ                            از                     متولد سال                          به شماره دانشجويي                    صادره 

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

رآن خوابگاه ، براي اسكان ايشان اقدام شود و در هنگام د لطفاً با درج مشخصات نامبرده درليست دانشجويان ساكن. گردند

       .تخليه خوابگاه صورت وضعيت سكونت وي را جهت اقدامات بعدي به اين اداره ارسال فرماييد 

          

    خوابگاههاي دانشجويي مسئول اداره

  صورت وضعيت سكونت خوابگاه      

  توضيحات  تاريخ خروج  تاريخ ورود  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  ٤٨دانشجو موظف است اين برگ تخليه را در اسرع وقت به اداره امور خوابگاهها تحويل نمايد و حداكثر :  توضيح

    .شده در رسيد 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                

  :   تلفن              :نشاني دقيق محل سكونت دائمي خانواده

  :كد      

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

      :تلفن                

  :كد  

  :نشاني محل كار همسر

      :تلفن                

 :كد  

  : 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؟ 

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

  :امضاء

  :ات تذكر  

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

 .مي باشد ) هشت شب( ٢٠مراجعه ساعت 

 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 درابتداي هر نيمسا - ٣

 .است 

  فرم مشخصات فردي و خانوادگي دانشجو                                                       



وص افراد مجاز به مالقات با دانشج

  محل صدور

  غلاغير ش

ت ات طبق مقرراين مندرجاز او عدول  ه انشگاطي د

محروميت موقت يا  -٥           توبيخ كتبي  -٤                

نشجو     اد امضا                                  

يت امه و رعاسناشن انندگي يامه راهينايه گوارا انند ب

امضاي سرپرست و يا   امضاي ولي قانوني  تاريخ تكميل فرم

  مسئول امور خوابگاهها

    

    

    

    

    

    

    

        

ص افراد مجاز به مالقات با دانشجفرم پرسشنامه مخصو  

اين صفحه مي بايست توسط دانشجو تكميل گردد

محل صدوره                         ماسناره شناشم                          دگيانوام خان    م                       انب  بن

غير ش                  غلاش                         هلامت                 درمج:  هلاوضع تمحل تولد                               

  :محل سكونت همسر آدرس                    دگي همسر             انوام خ

  نشجويي           اره دابه شم           نشكده                                رشته                      انشجوي د

  .........         ه ابگارخوكن داس بهمن                 مهر    :  رودي و                   هناشبنه          

   : نشاني كامل و تلفن منزل خانواده

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

طي دانضبامه ان يينآز ادر صورت تخلف .نماييد برساه تتكميل و ب ات زير راد مي شوم مندرج

  :رتند اه كه بر حسب درجه تخلف عبانشگ

                موزشيآدرج در پرونده  اتذكر كتبي ب -٣ تذكر كتبي           -٢ هي          اتذكر شف

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

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

نند باكه مي تو) يياهر، عمو، دادر، پسر خوادر، همسر، پسر براپدر، پدربزرگ، بر(رم 

  .يندات نماقنشجو مالاد اه بابگات در محل خو

  .ستامي الزامه همسر اسنائه شناراه همسر اه به همرابگاز خوارج انه در خاشبسكونت 

تاريخ تكميل فرم  نسبت بادانشجو  شغل  نام پدر  نام و نام خانوادگي

        

        

        

        

        

        

        

  

    اين صفحه مي بايست توسط دانشجو تكميل گردد

نب  بناينجا

محل تولد                               

م خام  و نان

نشجوي داد

نه          اروز

نشاني كامل و تلفن منزل خانواده

  

شماره همراه پدر

د مي شوم مندرجهمتع

نشگاطي دانضباكميته 

تذكر شف-١

دايم از تحصيل و اخراج از دانشگاه و 

 

بايست توسط ولي قانوني دانشجومي قسمت اين 

رم ان محابستگ) لفا

ت در محل خوامقرر

سكونت ي ابر: تبصره 

نام و نام خانوادگي  رديف

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

  
  

  
  
  

  
  



  .ندابم انهآنزد  اهز شبابعضي  )ت مربوطهايت مقررارع اب( ندانشجو مي تواهي كه دانشگانشجو در شهر دان نزديك دات بستگامشخص) ب

نام و نام خانوادگي   رديف

  سرپرست خانواده

نسبت با   نام پدر

  دانشجو

نشاني دقيق در شهرستان مورد   تلفن

  نظر

امضاي -تاريخ تكميل فرم

  قانوني ولي

امضاي سرپرست و يا 

  مسئول امور خوابگاهها

١                

٢                

٣                

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

صل اس حاوند تمامنزل خويش انند بامي تو لزوم  ه در صورتانشگانشجويي دامور دان ازرساب اه يابگاخو سرپرست طيانضبامه انآيين  ٤طبق بند : تذكر

  .ينداييد نمات انجآدر  انشجو راحضور دفرموده و 

مت اقافرت و امس انجآم تعطيل به ايادر  )نين مربوطهايت قوارع اب( ندانشجو مي تواكن بوده و داهي سانشگاور شهر داي مجاشهرهني كه در ابستگ) ج

  .يدانم

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                

                

تكميل نموده تهيه و به  اين فرم رانشجو كه ايستي ظرف يك هفته توسط ولي داب جديد آدرسن از بستگاهريك  درسآگونه تغيير در در صورت هر : تذكر

  .ده شوداتحويل د اههابگاره خوادا

 450230 33-077   ,  اههابگاره خوادا اس باره تماشم

  .يماييد مي نمات ات فوق راتكميل مندرج                     نشجو                انب                                                  ولي داينجا

ر اختيالام انگشت سرپرست تاثر او  امضا                                                                                                                                                                                           

  نشجواد

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

  .هد بودات فرم به عهده تكميل كننده خواقت در تكميل مندرجايت صدامسئوليت هرگونه دخل و تصرف در فرم مذكور و عدم رع

    :                                                                                                              نظريه مسئول 

                                                                                

  

  هابگاي سرپرست خوامضامهر و                                                                       

  :تاريخ تكميل فرم                                                                             

  

  



ی و ھای دا گا وا سارت  ران    "م 

    با شماره دانشجويي

  متعهد مي گردم چنانچه هر گونه خسارتي از طرف اينجانب به اموال و

  بگاههاي دانشگاه الزم بداند

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

  ضمناً اداره خوابگاههاي دانشگاه مجاز است تا ماداميكه اينجانب خسارت وارده به خوابگاه را پرداخت ننمايم از تسويه

  

ی" و ھای دا گا وا سارت  ران  م 

با شماره دانشجويي      دانشجوي رشته    

  

متعهد مي گردم چنانچه هر گونه خسارتي از طرف اينجانب به اموال و..............خوابگاه     
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    اينجانب 

       

  ساكن واحد

  

ساختمان واحد محل سكونتم در خوابگاه وارد گردد در هر زمان كه اداره خوا 

  

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

 .نمايم
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