
 
 دانشجوییمعاونت  – دانشگاه ایالم

 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیویژه  –فرم شماره یک 

 

 جناب آقای دکتر صیدی

 معاونت محترم دانشجویی
 سالم عليکم

 یرشته.....................................يی به شماره دانشجو ...................................................../ خانم  آقابدين وسيله  با احترام،

وم رونا و لزيماری کگردد. نظر به وضعيت کنونی شيوع ببحضور معرفی می.................................................تحصيلی

يخ ده از تاررساند نامبربه استحضار میی خود اه جهت انجام مراحل اجرايی رسالهدانشگحضور نامبرده در سطح 

واهشمند است خ لذا ارد.دشجويی نياز به اسکان در يکی از سراهای دان .....................................تا  ..............................

 کاری و مساعدت الزم را بعمل آورند.با نامبرده هم دستور فرماييد در صورت امکان

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول                                                

 امضاء

 

 

  

های تحصيالت تکميلی )کارشناسی ارشد و دکتری( به صورت حضوری و با رعايت اصول های دورهکالس با توجه به اينکه -1

و معاون آموزشی دانشکده  بهداشتی تشکيل خواهند شد، اسکان اين دانشجويان با همراه داشتن تائيديه استاد راهنما، مدير گروه

باشد. الزم به توضيح است که کز بهداشتی محل سکونت الزامی میمرا از يکی از  گواهی سالمت ارائهگيرد. همچنين صورت می

 .است ظرفيت هر اتاق فقط برای دو نفر تعريف شده

اسکان موقت به صورت مهمان برای دانشجويانی که حضور کوتاه مدت و محدودی در طول ترم دارند از طريق سامانه  **

 باشد.پذير میامکان (/https://housing.ilam.ac.ir) شجوياناسکان دان

  
ساعت قبل موظف به  48بندی و فقط در سراها توزيع خواهد شد. لذا دانشجويان ساکن سراها حداقل از  غذا بصورت بسته -2

 باشند. می (/https://dining.ilam.ac.ir) مانه تغذيهرزرو غذا در سا
 



 
 دانشجوییمعاونت  – دانشگاه ایالم

 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیویژه  – دوفرم شماره 

 

 جناب آقای دکتر صیدی

 معاونت محترم دانشجویی
 سالم عليکم

ی رشته.....................................يی به شماره دانشجو..................................................... / خانم  بدين وسيله آقا با احترام،

وم رونا و لزکبيماری  گردد. نظر به وضعيت کنونی شيوعبحضور معرفی می .................................................تحصيلی 

اب يشان جنی خود با تاييد استاد راهنمای ااه جهت انجام مراحل اجرايی رسالهح دانشگحضور نامبرده در سط

 ..............................ريخ رده از تاند نامبرسابه استحضار می، ..........................................................آقای دکتر / سرکار خانم دکتر 

ييد در ستور فرماداست  خواهشمند کی از سراهای دانشجويی دارد. لذانياز به اسکان در ي .....................................تا 

 صورت امکان با نامبرده همکاری و مساعدت الزم را بعمل آورند.

 

 نام و نام خانوادگی مدير گروه

 امضاء

های تحصيالت تکميلی )کارشناسی ارشد و دکتری( به صورت حضوری و با رعايت اصول های دورهکالس با توجه به اينکه -1

و معاون آموزشی دانشکده  بهداشتی تشکيل خواهند شد، اسکان اين دانشجويان با همراه داشتن تائيديه استاد راهنما، مدير گروه

باشد. الزم به توضيح است که کز بهداشتی محل سکونت الزامی میمرا از يکی از  گواهی سالمت ارائهگيرد. همچنين صورت می

 .است ظرفيت هر اتاق فقط برای دو نفر تعريف شده

اسکان موقت به صورت مهمان برای دانشجويانی که حضور کوتاه مدت و محدودی در طول ترم دارند از طريق سامانه  **

 باشد.پذير میامکان (/https://housing.ilam.ac.ir) شجوياناسکان دان

  
ساعت قبل موظف به  48بندی و فقط در سراها توزيع خواهد شد. لذا دانشجويان ساکن سراها حداقل از  غذا بصورت بسته -2

 باشند. می (/https://dining.ilam.ac.ir) مانه تغذيهرزرو غذا در سا
 


