
 

 

 

 

 

 

 مینماییم.ض تبریک عر ایالمه نشگان دانشجویادابه جمع را در ورود عزیز: موفقیت شما ي نشجودا

 نمایید.ام قداقت کامل دبا م ین فرانشجویی هستید نسبت به تکمیل دا سراهايده از ستفااتی که متقاضی رصودر 

 هد شد.اخورد برخورات بر مقرابرده و شخص شما بوه قع به عهدف واخالت طالعاائه ارامسئولیت 

 نمیباشد.ن سکاابه منزله قطعیت ده و بو سراي دانشجوییست اخودرفقط م ین فراتکمیل 

 1 نشجویی:ره داشما  13متاهل   د ضعیت تاهل: مجرو

 2 م:نا 14 )کنکور(: نموآزتبه ر

 سهمیه:ع نو

 ان گرریثاا ا شهداده خانو

 .ستامی الزاه نشگاان داگرریثار امواز ائه معرفینامه ارا

 3 گی:ادخانوم نا 15

 4 شناسنامه:ره شما

 تحت پوشش:

 اد مداکمیته  بهزیستی 

 .ستامی الزامربوطه ن گااز ارئه معرفینامه ارا

 5 کد ملی: 16

 محل تولد:

 یخ تولد:رتا

6 

 ل:شتغااضعیت و

 شاغل  ر بیکا

 ر:محل کاآدرس 

 

 

 

 
 (هد شداخذ خوایربط ذجع امراز  الشتغم ایا عدل شتغااتاییدیه )

 7 ور:محل صد 17

 مقطع قبولی:

  شناسیرکا

  شدارشناسیرکا

 ي کترد

8 

 ر:پدم نا

 ر:شغل پد

9 

  ندارم  دارم   :سابقه بیماري 
 توضیحات:

 

 10 شته قبولی:ر 18

 م ورود:تر

 بهمن 

 مهر 

11 

 نشجو:اه داتلفن همرره شما

 ل:تلفن منزره شما

 12 محل سکونت:آدرس  19

 باشد.           تاریخ / امضاءمی............................................  ینجانبه ابه عهدق فوت طالعاامسئولیت صحت 

 رودلواجدید ن نشجویان داسکاالیه جهت م اوثبت نام فر
 

محل الصاق 

 عکس



 

 

 

 مشخصات فردي -الف

 ................................................................................محل تولد:  ...............................................................................................نام: 

 ..........................................................محل صدور شناسنامه:  .......................................................................... نام خانوادگی:

 .....................................................................محل اخذ دیپلم:  .......................................................................شمار شناسنامه: 

 ........................................................................وضعیت تأهل:  ....................................................................................کد ملی: 

 

ضعیت و تلفنره شماآدرس و 

 تأهل

 نسب گیادخانوم نام و نا شغل لشتغاامحل 

 رپد     

 درما     

     

 

 ادرانبر

     

 

 انهراخو

 همسر     

 

ها بعضی شب ،مربوطهرات عایت مقررند با اتونشجو میداکه  ایالمشهر در نشجو دایک دنزن بستگات مشخصاب : 

 .ها بماندند آنزدر 

 گیادخانوم نام و نا نسبت تلفنره شما قیق محل سکونتآدرس د

    

    

    

 

قامت ل دوران اطوم در ندزکه فردارم میم عالابدینوسیله ، نشجودالی و ...................................................................ینجانب ا

همچنین حق ر و مقرت ساعااز غیر را  سراهاوج از مسئولین حق خرزه جاون ابدسراهای دانشجویی دانشگاه ایالم، در 

ل منزوی در سکونت زه جا، اایالمشهر در جه یک ن دربستگاد جورت وصوو در شته اندرا کسی ل منزدر سکونت 

ینجانب نیز این بند از اتخلف رت صود. در هد بوانگشت خواثر ء و امضادرج اینجانب با اکتبی زه جاابه ط منون یشاا

 د.هم بواخو نشجوییی داهاسراعمومی رات تابع مقر

نشجودالی ونگشت اثر ء و امضاا  

 فرم ضمیمه درخواست سرای خواهران



 
 رم تقاضای سکونت در سراها ف

 (دانشجویان شبانه ،انتقالی، میهمانی و جابجایی )ویژه

 

 الف( مشخصات دانشجو
به شماره  ............................. رشتهدانشجوی  ................................................... اینجانب

لذا  ؛باشممی سرامتقاضی سکونت  در  ................ دوره ............................. مقطع ...................................... دانشجویی

های دانشجویی که در ذیل عنوان شده از اولویت اسکان در سراآیین نامه اسکان  23ماده  1 چون اینجانب مطابق با بند

صورت امکان نسبت به اسکان اینجانب اقدام مقتضی باشم خواهشمند است دستور فرمایید تا در برخوردار نمی سرا

 مبذول گردد.

 

 ب( شرایط واگذاری سرا مطابق با آیین نامه اسکان
 گیرد.دانشجویی به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات تعلق می سرای - 20ماده 

های نظامی، اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر نبورسیه سازما ،انتقالی دانشجویان میهمانی، - 1بند  23ماده 

 .باشندبرخوردار نمی سراهاها از اولویت سازمان

کاردانی  اکثر به ترتیب:تحصیلی حدتوانند از آغاز سالدر صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می - 28ماده 

دکترای  و نیمسال 5کارشناسی ارشد  ،نیمسال 8رای تخصصی دکت کارشناسی پیوسته و ،نیمسال 4و کارشناسی ناپیوسته 

 .دانشجویی استفاده نمایند سراهاینیمسال از  14ای حرفه

ستاد شاهد و ایثارگر، مرکز مشاوره و با تصویب شورای  ،به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه: افزایش دوره اسکان 1بند 

 .اسکان بالمانع خواهد بود

 

 )با ارائه گواهی و مدارک مورد نیاز(اطالعات تکمیلی  ج(
   خیر    بلی                                باشید؟آیا شما تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می -1

  خیر    بلی                               باشید؟جانبازان و ایثارگران می ،شما از خانواده شهدا آیا -2

  خیر    بلی    باشید؟فرهنگی می و قرانی ،های ورزشیهای ممتاز در زمینهیا شما دارای رتبهآ -3

  خیر    بلی                                                   ؟باشندآیا والدین شما در قید حیات می -4

 ؟تر(م)به کیلو مسافت شما تا شهر محل تحصیل -5

 ................................ شماره تلفن تماس:

 

 نام خانوادگی  نام و

 امضاء       



 

 سراهای دانشگاه ایالم فرم تقاضای سکونت در 

 )ویژه دانشجویان سنواتی(
      

 دانشجویی دانشگاه ایالمامور محترم  مدیر

 

 احترام با سالم و

 ............................... رشته تحصیلی .............................. دانشجویی شمارهبه ..................... .................... اینجانب

متقاضی ، امکه به دالیل ذیل موفق به اتمام تحصیالت خویش در موعد مقرر نگردیده ................................ مقطع

لذا خواهشمند ، باشم.............................. می تحصیلیسال ...نیمسال ...................... دانشگاه در سراهایاستفاده از 

 است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این رابطه مبذول گردد.

 

 تاییدیه آموزش                                                   استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات -1
 

 

 تحصیلی بدون احتساب سنوات                                               تاییدیه آموزشاستفاده از مرخصی  -2

 

 

      طوالنی شدن مدت پایان نامه، کارورزي و یا واحد درسی که دانشجو موفق به گذراندن آن نشده است -3

 تاییدیه آموزش                                                                                                                                                    
                                                                                            

                     

                            

 سراهای دانشجوییاداره امور  مدیر                                  دانشجو                    

 امضاء                                                                         امضاء              

 

 

 موافقت نشد       مورد موافقت قرار گرفت 

 

 اتاق شماره ..................... اسکان در سراي .................................


