بسمه تعالي
الصاق عكس

امور دانشجويي دانشگاه
)) اداره خوابگاهها((

شماره..................................... :

تاريخ...................................... :

برادر /خواهر  ...............................................بشماره دانشجويي  ..................................رشته  ..................................از تاريخ ...........................
ميتواند در خوابگاه  ...............................اتاق شماره  .....................سكونت نمايد و در ضمن وسايل مشروحه زير را تحويل فرمايند.
 -١قفل و كليد درب و كمد
 -٤موكت و شيشه
 -٧كمد جالباسي
 -١٠صندلي
 -١٣شوفاژ
 -١٦جاكفشي
 -١٩رخت آويز

 -٢دستگيره درب و پنجره
 -٥دستشويي
 -٨ميز چوبي
 -١١تشك
 -١٤پرده
 -١٧ملحفه
 -٢٠چوب لباسي

 -٣بدنه فلت و اتاق
 -٦آينه و دستشويي و حمام
 -٩تختخواب
 -١٢يخچال
 -١٥محافظ
 -١٨بالشت

امضاء متصدي خوابگاه
تعهد دانشجو:

اينجانــب  ................................بــه شــماره دانشــجويي  ...................................تعهــد مــي نمــايم كليــه وســايل فــوق را از آقــاي  /خــانم
 ............................................تحويل گرفتم و در موقع تخليه عين آن را صحيح و سالم و بدون كسري تحويل نمايم كه در غير اينصـورت
نسبت به پرداخت خسارت تعيين شده اقدام نمايم.
امضاء دانشجو
توضيح:

اعتبار اين معرفي نامه از تاريخ صدور تا زمان تخليه خوابگاه مي باشد پس از مدت قيد شده چنانچه دانشجو جهت تحويل به خوابگاه
مراجعه نكرد اتاق وي به دانشجوي ديگر كه در ليست نوبت قرار دارد واگذار مي شود.
وظايف نگهبان :

نگهبان موظف است اتاقي را كه در اختيار دانشجو قرار مي دهد بانضمام وسايل مشخص شده فوق تحويل دانشجو نمايد چنانچه بعد از
صدور برگ تخليه مشاهده شد دانشجويي شيئي را كسر دارد سرپرست خوابگاه جوابگوي امور دانشجويي اداره حسابداري و انبار مي باشد
بايستي نسبت به كسري آن اقدام نمايد.
برگ تخليه :
تاريخ ورود:

گواهي مي شود برادر  /خواهر  ................................بشماره دانشجويي  .............................ساكن در خوابگاه  ...................اتاق شماره
 .......................در تاريخ  .............................تخليه نموده و هيچ يك از وسايل تحويلي فوق را كسري ندارد.

توضيح :

دانشجو موظف است عين برگ تخليه را در اسرع وقت تحويل اداره خوابگاهها نموده و در غير اينصورت كرايه مدت تأخير به حساب

بدهي ايشان محاسبه خواهد شد.

برگ سكونت در خوابگاه

برگ درخواست خوابگاه مخصوص خواهران

نام خانوادگي :
تولد:
مذهب:
رشته :
محل سكونت خانواده:

اينجانب :
محل صدور:
دين :
دانشجو دانشكده :
ساكن در خوابگاه :

شماره.......................................... :
تاريخ........................................... :

شماره شناسنامه:
وضعيت تاهل:
شماره دانشجويي:
شهر:

آدرس كامل ............................................................................................................................................................................... :

..................................................................................................................................................................................................

اينجانب متعد مي شوم مندرجات زير را توسط ولي خود تكميل و به تأييد او برسانم و در صورت تخلف از آئين نامه انضباطي دانشگاه و
عدول از اين مندرجات طبق مقررات كميته انضباطي دانگشگاه كه بر حسب درجه تخلف عبارتند از :
 تذكر شفاهي : -توبيخ كتبي و ضبط در پرونده آموزشي

 تذكر شفاهي و ضبط در پرونده آموزشي: محروميت موقت يا دائم از ادامه تحصيل و  ....با من رفتار خواهد شدامضاء دانشجو

بستگان محارم ) پدر ،برادر ،پسر خواهر  ،عمو و دائي( كه مي توانند با ارائه كارت شناسايي و يا شناسنامه و رعايت مقرر مربوطه در محل
خوابگاه با دانشجو مﻼقات نمايند.
تبصره براي مﻼقات با همسر ارائه شناسنامه ﻻزم است و كارت ملي كافي نيست.
رديف

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

نام و نام خانوادگي

نسبت

