
 

 

  امور دانشجوییپرسشنامه 

  

  

  

 مشخصات فردي) الف

  :محل صدور           :شماره شناسنامه                :نام پدر                    :نام خانوادگی                   :نام

 :دین و مذهب                    :جنسیت        13/    /           :تاریخ تولد                                      :کد ملی

    :                      تعداد فرزندان               :     وضعیت تأهل 

  

  مشخصات تحصیلی) ب

    کارشناسی      کارشناسی ارشد       دکتري :قطعم                        :تحصیلیرشته                            :شماره دانشجویی

  بورسیه        مشترك        )شبانه(روزانه          نوبت دوم: دوره 

  

  :سایر مشخصات فردي) ج

  :رتبه کنکور -

 بلی       خیر  دولتی دارید؟هاي دولتی یا غیر  ها ونهاد آیا شاغل هستید یا تعهدي در یکی از سازمان -

    در صورت مثبت بودن میزان درآمد ماهیانه و آدرس دقیق محل کار خود را ذکر نمائید؟ -

  بلی       خیر           نوع درآمد؟  خود دارید؟ یآیا درآمد دیگري به جز درآمد خانواده و شغل اصل -

 ؟)به همراه مدرك (هستید  ها آیا جزء قهرمانان ورزشی کشور،استان یا دانشگاه -

 :آزاده           جانباز         درصد جانبازي          %70جانباز باالي  یا مفقود االثر یا شاهد یعنی فرزند شهید -

  %25خانواده درجه اول شهداء ، آزادگان، مفقودین و جانبازان بیش از  -

 بهزیستی سازمان        کمیته امداد : خانواده تحت پوشش -

  کیلومتر            فاصله محل سکونت تا تهران-

  :دانشجو وضعیت خانوادگی) د

  :)دقیقا نوع مشخص شود( شغل پدر                       :سن پدر                                    :نام پدر

  :کار محل

  :در صورت اشتغال نوع و محل کار  :خانوادگی مادر نام و نام

 :تاریخ فوت: فوت پدر یا عدم سرپرستی ایشان در صورت

  :شغل:                          نسبت:                               نام و نام خانوادگی سرپرست فعلی خانواده

  :حدود در آمد ماهیانه به ریال

  .آیا خانواده منبع درآمد دیگري دارد؟ ذکر نمایید

  

  

 ���ه �عا�ی

  جاي عکس



 

 

  )برادر وخواهر یاهمسر وفرزندان .،مادر  پدر( مشخصات افراد خانواده ) هـ

  در صورت دانشجو بودن نام دانشگاه  شغل  متاهل  مجرد  تحصیالت  سن  نام ونام خانوادگی  نسبت

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  :وضعیت سکونت خانواده) و

  )ذکر نمایید(ملکی       استیجاري        سازمانی        سایر: خانواده نوع محل سکونت 

 : آدرس و شماره تماس محل سکونت خانواده

 :تلفن همراه  :تلفن منزل

  

  :شماره تلفن دو نفر از دوستان یا بستگان) ز

  شماره تلفن  نسبت  خانوادگیو نام   نام  ردیف

          

          

  

  :مشخصات همسر) ح

  :شغل همسر   :خانوادگی همسرنام و نام

 :درصورت شاغل بودن محل کار و میزان درآمد ماهیانه به ریال

  

نمایم و در صورت اثبات خالف، امور دانشجویی  صحت موارد فوق را تایید می  اینجانب ) ط

  .عالوه بر محرومیت از تسهیالت رفاهی، هر گونه تصمیم مقتضی اتخاذ کند تواند می

  

  :امضاء دانشجو                                                                :تحویل پرسشنامهتاریخ            

  

  .این فرم در دونسخه تهیه و تکمیل گردد

  اداره رفاه دانشجویی : نسخه یک 

 ره خوابگاه هاااد: نسخه دو 
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شوم نسبت به

غاز زمان تحص
دانشجو در حي

ب مي شود.و

ترم تحصيلي
در ابتداي ترم
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مفاد اينمل از
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خانوادگي:   

صيلي:        

اطالع كام ه و 

استفاده ين
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قوانيالف: 

طبق قوا

مدت  - 1 
نيمسال و
ننمايد،مد

دانش  - 2
خوابگاه ه
خواهد ش

دانش  - 3

چنانچ -4 
هزينه خو



  استفاده از  خوابگاه  شرايط ب: 

  

ابتداي هر نيمسال تحصيلي منوط به گرفتن معرفي نامه از اداره خوابگاه ها مي باشد اسكان دانشجو در  - 1
  نسبت به دريافت معرفي نامه خوابگاه اقدام نمايند. اي صادره لذا دانشجويان مي بايست مطابق با اطالعيه ه

دانشجويان  بوده و ل تحصيلي برعهده دانشگاه تعيين محل خوابگاه دانشجويان در ابتداي هر نيمسا - 2
  موظف مي باشند طبق معرفي نامه صادر شده از سوي اداره خوابگاه ها به خوابگاه مربوطه مراجعه نمايند.

تعيين اتاق و ظرفيت آن در داخل خوابگاه برعهده مسول خوابگاه بوده و دانشجو موظف است در اتاقي  - 3
ق جابجايي يا واگذاري اتاق را به شخص ه اعالم مي شود اسكان داشته باشد و حول خوابگائكه از طرف مس

  ديگري ندارد.

و اتاق را ول خوابگاه تحويل ئيل آن را به مسدانشجو در پايان هر سال تحصيلي مي بايست اتاق و وسا -4
دريافت نمايد. بديهي است در صورت بوجود آمدن هرگونه خسارت، خليه نموده و فرم تسويه حساب را ت

وليتي در قبال وسايل باقيمانده ئيمه نقدي خواهد بود و دانشگاه هيچ گونه مسدانشجو موظف به پرداخت جر
  نداشته و مجاز به تخليه اتاق مي باشد. را در اتاق

رعايت شعائر و شئونات اسالمي، احترام متقابل و رعايت حقوق ساكنين خوابگاه و اماكن مجاور خوابگاه  - 5
  ي مي باشد.براي كليه دانشجويان ساكن در خوابگاه الزام

  

 .در صورت عدم رعايت هريك از موارد فوق ، تخطي دانشجو در كميته انضباطي دانشگاه پيگيري خواهد شد

 

  تأئيد رئيس اداره خوابگاه ها  نام و نام خانوادگي دانشجو

 و تاريخ امضاء       

 


