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 مديريت امور خوابگاهها 

 ادار	 �ا�
�	 ���ه���

 فرم تقاضاي اسكان درخوابگاه متاهلين

............................................اينجانب

و نتيج و صحيح پاسخ دهم و متعهد مي شوم تمام سواالت را به صورت كامل ه آيين نامه اسكان داخلي دانشجويان متاهل را دقيقا مطالعه نموده

.  هرگونه اطالعات غلط به عهده اينجانب مي باشد

امضاء


	��ت ��دي�:
ن : : نام خانوادگي :نام ت . ت : ش ش :  ام پدر

: : دين : مليت  محل صدور

و يا ترمهاي مشروطي و يا ترمهاي مشروطي بايستي به تاييد آموزش دانشكده برسد تعداد واحدهاي گذرانده اعالم تعداد واحدهاي گذرانده

: امور آموزش ذكر شده در فوق مورد تاييد ميباشد .  دانشكده  

:  وضعيت اشتغال

: ، نوع شغل : در صورت اشتغال : غير شاغل  شاغل

؟ بله خير : آيا بورسيه ارگاني مي باشيد  ميزان درآمد ماهانه

؟ بله خير  آيا ماموريت آموزشي داريد

: وضعيت تحصيلي

د: ورودي نيمسال اول دوم : دانشكده  رشته تحصيلي

: مقطع : كارداني : شماره دانشجويي  سال تحصيلي

: دكتري : كارشناسي ارشد  كارشناس

: : تعداد ترمهاي مشروطي  تعداد واحدهاي گذرانده

: وضعيت خانوادگي دانشجو

شغل پدر : كارگر كشاورز كارمند بازنشتسه از كار افتاده فوت شده

: مبلغ درآمد ماهيانه شغل آزاد نوع شغل

 شغل مادر : خانه دار شاغل بازنشسته فوت شده

: ريال ميزان درآمد ماهيانه

( خانواده تحت پوشش كميته امداد بهزيستي موارد خاص ( اقشار آسيب پذير

و دانشگاه علوم پزشكي
،درماني خدمات بهداشتي
 تهران



و تاييدكننده ضروري است.-1تذكر :ارايه مدارك قانوني

در صورت اثبات ارايه اطالعات كذب دانشجوي خاطي برابر مقررات به كميته انضباطي معرفي خواهد شد.-2  

محل امضاي دانشجو  

و تاهل وضعيت سكونت

: تعداد فرزند  تاريخ ازدواج

؟ چند نفر آيا به غير از و فرزندان افراد ديگري تحت تكفل شما مي باشند همسر  

و نام خانوادگي همسر  نام

 وضع اشتغال همر : خانه دار شاغل ميزان درآمد ماهانه

 در صورت دانشجو بودن

 دانشگاه علوم پزشكي تهران غير از دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه آزاد

: رشته تحصيلي شماره دانشجويي  شهرستان

:  نشاني كامل محل سكونت همسر

اره نيشين مبلغ اجاره نشاني كامل محل سكونت فعلي دانشجوي : خوابگاه مجردي اج  

وضعيت خاص دانشجو : رزمنده مدت حضور خانواده شهيد

روشندل معلول ويلچري

آزاده مدت اسارت جانباز درصد جانبازي

و .... ) دراين قسمت اضافه ، نفر برتر كنكور چنانچه بندهاي ديگر آيين نامه امتياز بندي شامل حال شما مي شود ( مثل دانشجوي نمونه

نماييد. 
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