
  بسمه تعالي

  فرم شماره يك

  )   دكتري  روزانه( دانشگاه محقق اردبيليفرم تقاضاي سكونت در خوابگاه دانشجويي دولتي 

  . ضمن سالم و عرض خيرمقدم و آرزوي موفقيت ، شايسته است به دقت به سؤاالت ذيل پاسخ دهيد: دانشجوي گرامي 

  . در صورت پاسخ نادرست ، مسئوليت عواقب بعدي بر عهده شما بوده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد

   :محل تولد  – 3:                                                   نام پدر  – 2:                                نام و نام خانوادگي  – 1

  : مقطع تحصيلي – 6) :                         سال - ماه - روز(تاريخ تولد  – 5                         :                محل صدور  – 4

  مرد        زن  : جنسيت  – 9:                               شماره دانشجويي  – 8:                                      رشته تحصيلي – 7

                            :سن پدر - 12:                                              شماره ملي - 11:                                شماره شناسنامه  – 10

  :روزانه        شبانه :  دانشجوي دوره  – 15آيا انتقالي يا ميهمان هستيد؟        – 14اول       دوم            : نيمسال ورودي  -13

  آيا عضو تيم هاي ملي هستيد ؟ بلي          خير  – 17: ................................    سال ورود به دانشگاه  – 16

  مناطق كنكور سراسري هستيد؟ 10هاي كمتر از آيا رتبه -18

  تيد؟ هاي علمي ، فرهنگي و ورزشي كشوري هسآيا جزو برگزيدگان جشنواره -19

  آيا شاغل و يا بورسيه هستيد و يا تعهدي نسبت به ادارات و نهادهاي دولتي داريد؟ بلي         خير     – 20

 ) : شهرستان –استان (آدرس دقيق محل سكونت و شماره تلفن تماس  – 21

  

 ): شهرستان  –استان (شغل پدر و آدرس دقيق محل كار و شماره تلفن تماس  – 22

  

  آيا جانباز هستيد ؟ بلي          خير  – 24آيا رزمنده هستيد ؟ بلي     خير                              – 23

  بلي          خير ) برادر يا خواهر شهيد(آيا جزو  خانواده شهدا هستيد ؟  – 26آيا شاهد هستيد ؟ بلي       خير              – 25

  ).........................درصد جانبازي را ذكر كنيد(جانباز هستند ؟ بلي          خير        آيا پدر شما آزاده و يا -27

  و يا سازمان بهزيستي هستند ؟ بلي             خير ) ره(آيا خود شما يا خانواده شما تحت پوشش كميته امداد  – 28

  .تعدا عائله تحت تكفل پدرتان را بنويسيد  -29

 توضيحات شغل نسبت نام و نام خانوادگي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

  

  

 

  

  .      اينجانب                           فرم تقاضاي سكونت در خوابگاه را پس از مطالعه در كمال صداقت پر كردم  

  

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                     

  .لطفاً مدارك زير به همراه فرم تكميل شده ارائه گردد: توجه 
  

دو 3*4عكس پرسنلي -4.كارت دانشجويي تصوير-3. انتخاب واحد تصوير-2.از تمام صفحات شناسنامه دانشجو  تصوير-1

 .تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي -6. تصوير كارت ملي به صورت پشت ورو- 5. قطعه
 


