فشم اطالعات فشدی داًشجَیاى شثاًِ ( دختش) هتماضی اسىاى دس خَاتگاُ سٍصاًِ
 -2شواسُ داًشجَیی :

ً -1ام ٍ ًام خاًَادگی :
 -3آیا هششٍط شذُ ایذ :

هششٍط ًشذُ ام

هششٍط شذُ

 -5هعذل تشم گزشتِ:

 -4همطع تحصیلی :
 -6آیا دس وویتِ اًضثاطی حىن داشتِ ایذ :
-7هحل تَلذ:

استاى :

حىن ًذاشتِ ام

حىن داشتِ ام
شْشستاى :

-8شغل پذس:

سٍستا:

تخش :

شغل هادس:
ًَع شغل :

ٍ -9ضعیت اشتغال داًشجَ:

دسآهذ هاّیاًِ:

هذت اشتغال:

هحل اشتغال ٍ ًشاًی آى:
خصَصی

ٍ -11ضعیت هحل سىًَت :

ساصهاًی

استیجاسی

-11فاصلِ هحل سىًَت شوا تا داًشگاُ چمذس است؟
ووتش اص چْل ویلَهتش

تیشتش اص چْل ٍ ووتش اص یىصذ ویلَهتش

تیشتش اص یىصذ ووتشاص پاًصذویلَهتش

پاًصذ ویلَهتش تِ تاال

 -12تحت پَشش وذام تیوِ دسهاًی هی تاشیذ:
خذهات دسهاًی

تیوِ تأهیي اجتواعی

-13آیا داسای تیواسی خاصی ّستیذ:

خَیش فشها
خیش

تلِ

ّیچىذام

تیوِ تىویلی
روش ًواییذ .

 -14تحت پَشش وذاهیه اص ًْادّای حوایتی صیش هی تاشیذ:
وویتِ اهذاد اهام (سُ)

تٌیاد شْیذ ٍ ایثاسگشاى

ساصهاى تْضیستی

ًَع ایثاسگشی:

خاًَادُ شْیذ

خاًَادُ جاًثاص

ًسثت :

خاًَادُ سصهٌذُ

ًسثت :

ًسثت :

ًسثت :

 ..............................دسصذ

هذت تِ هاُ :

هذت تِ هاُ :

 -15آیا تا وٌَى اص خَاتگاُ سٍصاًِ استفادُ ًوَدُ ایذ؟
ایٌجاًة داًشجَ

خاًَادُ اسشاء

تلِ

خیش

چٌذ تشم :

تِ شواسُ داًشجَیی

ّیچىذام

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

تعْذ هی ًواین وِ ولیِ هطالة هٌذسج دس فشم فَق سا تا آگاّی واهل

تىویل ًوَدُ ام  .دس صَست عذم صحت اطالعات اسائِ شذُ توام عَالة آى سا هی پزیشم .
اهضاء داًشجَ

تعْذ :اصآًجا وِ ٍاگزاسی خَاتگاُ طثك دستَسالعول هصَب شَسای داًشگاُ تش اساس اهتیاص تٌذی هی تاشذ اسىاى ایٌجاًة دس خَاتگاُ تِ صَست
هَلت تَدُ ٍ دس صَست ًذاشتي اهتیاص وافی ّش صهاى وِ اداسُ اهَس خَاتگاّْا اعالم ًوایذ هلضم تِ تشن خَاتگاُ هی تاشن .

اهضاء داًشجَ
فشم سا پس اص تىویل تِ پست الىتشًٍیىی  ilam-accommodate@ilam.ac.irاسسال ٍ یا شخصا" آى سا تىویل ٍ تِ اداسُ خَاتگاّْا تحَیل دّیذ .

