
 
 
 

 شود.و به صورت خوانا تکمیل پشت و رو پرینت گرفته به صورت توسط دانشجو باشد که بایستی  این فرم شامل دو صفحه می -1

  )1اول(صفحه  اطالعات آشنایان ویژه دانشجویان دختر خوابگاهیفرم 

F34-1 

  

                                                                                                                               (توسط دانشجو)مشخصات و اطالعات فردي 

و  .......................و به شماره شناسنامه  .................................اره دانشجویی به شم ..............................فرزند  ..........................................اینجانب 

ام و در  ه شدهپذیرفت ........................رشته  ......................................در دانشکده  1397 - 98سال تحصیلی  که در  ...................................کد ملی 

را به درستی تنظیم و به تأیید ولی/سرپرست/همسر خود  فرمشوم که مندرجات این  خوابگاه دانشجویی دانشگاه ساکن خواهم شد، متعهد می

  ام.  رسانده

عدم رعایت آن، برابر  دقیقاً اجرا نمایم و در صورتمطالعه نموده و نمایم که ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاه دانشجویی را  ضمناً تعهد می

  ا من برخورد شود.ب ننامه اجرایی انضباطی دانشجویا شیوه

  تاریخ:                              امضاء:                                                                              

  

طالعات جدید با حضور ولی/سرپرست/همسر دانشجو در دفتر سرپرستی در صورت هرگونه تغییر در اطالعات این فرم، می بایست ا  تذکر:
در خوابگاه) ثبت و ولی/سرپرست/همسر دانشجو  خوابگاه و یا گواهی امضا در دفترخانه اسناد رسمی (در صورت عدم امکان مراجعه حضوري 

  یید گردد.أت
                                                                                                                                                                                  )ولی/ سرپرست/ همسر(توسط بستگان و محارم   مشخصات

اسنامه و با بستگان و محارم (از قبیل پدر، جد، پدر همسر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دایی) که می توانند  با ارائه کارت شناسایی یا شن
 مجوز مسئولین و رعایت مقررات عمومی خوابگاه  در محل خوابگاه با دانشجو مالقات نمایند، در جدول زیر درج شوند.

  نسبت  نام و نام خانوادگی  ردیف  نسبت  م خانوادگینام و نا  ردیف

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5      11      

6      12      
  گیرد. هل دانشجویان مجرد، مالقات همسر با ارائه شناسنامه و با اطالع قبلی انجام میأدر صورت تغییر وضعیت ت تذکر:

  

باشد: تواند اعمال شود، به شرح ذیل می یا شوراي مرکزي انضباطی نسبت به دانشجویان خاطی می تنبیهاتی که با حکم شوراهاي انضباطی دانشگاه  
  

  ) محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آن ها5  ) احضار و اخطار شفاهی1
  نیم سال 4) منع موقت از تحصیل تا 6  ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو2
  ) تبدیل دوره تحصیل دانشجو از روزانه به شبانه 7  ر کتبی و درج در پرونده دانشجو ) تذک3
  ها از یک تا پنج سال  ) محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه8  ) توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو4



 
  (صفحه دوم) شجویان دختر خوابگاهیاطالعات آشنایان ویژه دانفرم  

F34-2   

 این افراد توسط سرپرست خوابگاه تایید گردد. /سرپرست/همسریولکنند تا اصالت امضاي  به خوابگاه مراجعه می/سرپرست/همسر خود یول بادانشجویانی که  يبرا  
  باشد میسر نمیمراجعه به خوابگاه که امکان حضور ولی/سرپرست/همسر در روز دانشجویانی براي.  

                                                                                                                              )ولی/ سرپرست/ همسر(توسط  مشخصات بستگان در تهران و شهرهاي مجاور
اطالع قبلی و رعایت  که دانشجو می تواند باورامین، رودهن و ....) (کرج، شهر ري،مشخصات بستگان در تهران و شهرهاي هجوار استان تهران 

 ، در جدول زیر درج شوند.ها در آنجا بماند کامل مقررات در ایام تعطیالت و بعضی از شب

  آدرس    :نام و نام خانوادگی - 1
    نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  آدرس    :نام و نام خانوادگی - 2
    نسبت

    تتلفن ثاب  
    تلفن همراه

  آدرس    نام و نام خانوادگی - 3
    نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  آدرس    :نام و نام خانوادگی - 4
    نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  د.نخوابگاه از طریق تماس تلفنی، تاریخ و محل اعالم شده توسط دانشجو را به خانواده وي اطالع می ده مسؤولین  :تذکر
                                                                                                                                                                           )ولی/سرپرست/همسر دانشجو(توسط  اطالعات تأیید

وسیله موافقت خود را با تردد  ........... ولی/سرپرست/همسر، خانم .................................... مراتب فوق را تأیید و بدین......................... اینجانب 
  نمایم. دخترم/ همسرم به منازل بستگان اعالم شده در این فرم اعالم می

                                                                                                                             :امضا :                             تاریخ                                                                                                                           
فوت نموده، سرپرست یا قیم قانونی،  شانکه پدر دانشجویان دخترياند، همسر و در مورد  که ازدواج نموده تريدانشجویان دخ: در مورد تذکر

  بایستی فرم را امضاء نماید. 
                                                                                                 (                                                                                          توسط سرپرست خوابگاه(گواهی امضا 

  نمایم. ................................................................. صحت و اصالت امضاي فوق را گواهی میاینجانب 
  

                                                                                                                             :امضا :                              تاریخ                                                                                
  

         (                                                                                                                                                                    اسناد رسمی خانهتوسط دفتر(گواهی امضا 
که در دفتر گواهی امضاء تحت شماره ....................................... به ثبت رسیده  صحت امضاء آقاي/ خانم ..............................................................

  شود. گواهی می
مهر و امضا دفتر اسناد رسمی شماره ...........                        :                                  تاریخ                    
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