فرم درخواست سكونت در خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكي جهرم
(خواهران)
تعهد مي نمايم كه كليه سواالت زير را صادقانه و دقيق پاسخ داده و در صوورتيهه

اينجانب

مطلبي يا مدركي را برخالف واقعيت ارائه دهم يا مقررات خوابگاه را رعايت ننمايم به اداره خوابگاهها وكالت مي
دهم كه اتاق اينجانب را حتي در غياب خودم تخليه و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايم.
نام و نام خانوادگي:
امضاء

 -1مشخصات فردي دانشجو:
نام و نام خانوادگي:
نام:
محل تولد:

شماره شناسنامه:
متأهل

وضعيت تأهل :مجرد

مذهب :اسالم ( تشيع تسنن( 

نام پدر:

محل صدور:

كدملي:

تاريخ تولد:

تعداد فرزندان (دانشجوي متأهل):
كليمي

مسيحي 

زرتشتي

 -2مشخصات تحصيلي دانشجو:
نام دانشكده:
شبانه

رشته:
روزانه

دانشجوي انتقالي

نوع سهميه:
دانشجوي جابجايي

سال ورود:

شماره دانشجوئي:

منطقه:

رتبه:

دانشجوي عادي(دائم)

دانشجوي ميهمان

-3كداميك از موارد زير در مورد شما صادق است(توضيح دهيد):
دانشجوي بورسيه

كارمند

محل سكونت خانواده :استان:

كارمند شاغل

دانشجوي مأمور به تحصيل از:

شهر:

تلفن تماس:

آدرس كامل خانواده:
كدپستي:

تلفن همراه دانشجو:

* توجه ( در صورت جابجايي منزل و آدرس و شماره تلفن دانشجو موظف است در اسرع وقت تغييرات را به اموور
دانشجوئي اعالم نمايد)

 -1مشخصات والدين دانشجو:
نااام و نااام خااانوادگي پاادر:

شاا:ل:

شماره تماس:
شااا:ل:

ناااام و ناااام خاااانوادگي ماااادر :
شماره تماس:
توضيحات  :هردو در قيد حياط   :فوت  ....:پدر  :

:

طالق والدين  :

مادر

شاغل خارج از ايران  :

متعهد مي شوم كليه مندرجات فرم سكونت را توسط ولي خود تكميال و باه تأيياد او
اينجانب
برسانم و در صورت تخلف و عدول از آيين نامه و مقررات انضباطي خوابگاههاي دانشگاه علاوم پششاكي جهارم بار حساب
مقررات با اينجانب برخورد شده و حق هيچگونه اعتراضي ندارم.
امضاء دانشجو

الف -مشخصات همسر:

شماره شناسنامه:
نام پدر:
نام و نام خانوادگي:
(الزم به ذكر است كه فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه خود و همسر ضروري مي باشد).

تاريخ تولد:

ش:ل:

ب -بستگان محارم (پدر -بورادر -پسور -پسور ووواهر -عموو – دايوي و غيوره) كوه موي تواننود بوا ارائوه
كارت شناسايي و با شناسنامه و رعايت مقررات مربوط در محل ووابگاه با دانشجو مالقات نماييد.

 تبصره :براي مالقات با همسر ارائه شناسنامه الزم است و كارت شناسايي الزم نيست.

رديف

نام و نام وانوادگي

نسبت

رديف

1

9

2

11

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

نام و نام وانوادگي

نسبت

ج -مشخصات بستگان نزديك دانشجو در شهر دانشگاهي كه دانشجو موي توانود بوا رعايوت مقوررات
مربوطه بعضي شبها نزد آنها بماند.
رديف

1
2
3
4
5

نام و نام وانواگي

نسبت

آدرس

تلفن

تذكر :طبق بند  4از ماده  4آيين نامه انضباطي سرپرست ووابگاه و يا بازرسان امور دانشجويي دانشوگاه
در صورت لزوم مي توانند به منزل وويشاوند دانشجو مراجعه و حضور دانشجو را در آنجا تأييد نمايند.

د -بستگاني كه در شهر مجاور شهر دانشگاهي ساكن بوده و دانشجو مي تواند با رعايت مقررات مربوطه
در ايام تعطيل به آنجا مسافرت نمايد.
رديف

نام و نام وانوادگي

نسبت

شهر

تلفن

آدرس

1
2
3
4
5
6

كليه مندرجات تكميل شده را تأييد نموده و در صورتيكه دانشاگاه باه علات
ولي دانشجو
اينجانب
عدم رعايت قوانين توسط فرزند اينجانب تصميم به اخراج از خوابگاه بگيرد حق هيچگونه اعتراضي ندارم.
امضاء ولي دانشجو

مهر و امضاءسرپرست ووابگاه

متعهد ماي گاردم كاه
ورودي
دانشجوي
اينجانب خواهر /برادر
كليه مقررات انضباطي خوابگاه را رعايت نموده و در صورت تخلف طبق مقاررات دانشاگاه باا مان رفتاار نمايناد و در
صورت وارد كردن هرگونه خسارت موظف به پرداخت جريمه آن مي باشم .در غير اينصورت بصاورت ماهياناه  %5باه
جريمه اضافه شده و در هنگام تسويه حساب به نرخ روز تسويه حساب مي گردد.
نام و نام وانوادگي و امضاء

اينجانب

آئين نامه انضباطي اسكان را ووانده ام و اطالع دارم.

امضاء

