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

 

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                     

 

ويت بندي ، تكميل اين فرم هيچگونه تعهدي براي اسكان دانشجو در خوابگاه ايجاد نمي كند . بديهي است پس از اول

 اسكان بر اساس ظرفيت خالي خوابگاهها امكان پذير خواهد بود.

 

 



 

 

 مدارک ثبت نام براي خوابگاههاي دولتي  ) كارشناسي روزانه(

 

 

 تكميل كامل فرم يك تقاضاي سكونت در خوابگاه.

 فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه دانشجو .

 فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه  پدر .

 انتخاب واحد.فتوكپي 

 فتوكپي كارت دانشجويي.

 عكس دو قطعه.

 تصوير كارت ملي به صورت پشت ورو.

 در صورتي كه پدر فرهنگي يا كارمند شاغل يا بازنشسته باشد كپي حكم كارگزيني.

 در صورت فوت پدر دانشجو گواهي فوت.

 ارائه گواهي براي دانشجويان محترم شاهد ، برادر يا خواهر شهيد.

گواهي براي دانشجويانيكه پدر آنان از آزادگان سرافراز مي باشد و يا جانباز ارائه 

 هستند.

كه تحت پوشش كميته امداد و يا سازمان بهزيستي  ارائه گواهي براي دانشجوياني

 هستند.

 كه عضو تيم هاي ملي هستند. ارائه گواهي براي دانشجوياني

 
 

 

 

 
 


