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  .      اینجانب                           فرم تقاضاي سکونت در خوابگاه را پس از مطالعه در کمال صداقت پر کردم  

  
 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                     

  
ویت بندي ، بدیهی است پس از اول. تکمیل این فرم هیچگونه تعهدي براي اسکان دانشجو در خوابگاه ایجاد نمی کند 

  .اسکان بر اساس ظرفیت خالی خوابگاهها امکان پذیر خواهد بود
  
  



 

  
  )کارشناسی روزانه( مدارك ثبت نام براي خوابگاههاي دولتی  

  
  

  .تکمیل کامل فرم یک تقاضاي سکونت در خوابگاه
  .فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

  .فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  پدر 
  .انتخاب واحدفتوکپی 

  .فتوکپی کارت دانشجویی
  .عکس دو قطعه

  .تصویر کارت ملی به صورت پشت ورو
  .در صورتی که پدر فرهنگی یا کارمند شاغل یا بازنشسته باشد کپی حکم کارگزینی

  .در صورت فوت پدر دانشجو گواهی فوت
  .ارائه گواهی براي دانشجویان محترم شاهد ، برادر یا خواهر شهید

اهی براي دانشجویانیکه پدر آنان از آزادگان سرافراز می باشد و یا جانباز ارائه گو
  .هستند

که تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی  ارائه گواهی براي دانشجویانی
  .هستند

  .که عضو تیم هاي ملی هستند ارائه گواهی براي دانشجویانی
  
  
  
  
  
 


