
 
 
 

 شود.و به صورت خوانا تكميل به صورت پشت و رو پرينت گرفته توسط دانشجو باشد كه بايستي  اين فرم شامل دو صفحه مي -1

 F34-1  )1اول(صفحه  وابگاهياطالعات آشنايان ويژه دانشجويان دختر خفرم

  

    (توسط دانشجو)مشخصات و اطالعات فردي 

و  .......................و به شماره شناسنامه  .................................به شماره دانشجويي  ..............................فرزند  ..........................................اينجانب 

ام و در  پذيرفته شده ........................رشته  ......................................در دانشكده  1395-96سال تحصيلي  كه در  ...................................كد ملي 

خود  را به درستي تنظيم و به تأييد ولي/سرپرست/همسر فرمشوم كه مندرجات اين  خوابگاه دانشجويي دانشگاه ساكن خواهم شد، متعهد مي

  ام.  رسانده

دقيقاً اجرا نمايم و در صورت عدم رعايت آن، برابر مطالعه نموده و نمايم كه ضوابط و مقررات سكونت در خوابگاه دانشجويي را  ضمناً تعهد مي

  ا من برخورد شود.ب ننامه اجرايي انضباطي دانشجويا شيوه

  تاريخ:                              امضاء:                                                                              

  

در صورت هرگونه تغيير در اطالعات اين فرم، مي بايست اطالعات جديد با حضور ولي/سرپرست/همسر دانشجو در دفتر سرپرستي   تذكر:
در خوابگاه) ثبت و ولي/سرپرست/همسر دانشجو  ه حضوري خوابگاه و يا گواهي امضا در دفترخانه اسناد رسمي (در صورت عدم امكان مراجع

  ييد گردد.أت
   )ولي/ سرپرست/ همسر(توسط بستگان و محارم   مشخصات

با ارائه كارت شناسايي يا شناسنامه و با بستگان و محارم (از قبيل پدر، جد، پدر همسر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دايي) كه مي توانند 
 مجوز مسئولين و رعايت مقررات عمومي خوابگاه  در محل خوابگاه با دانشجو مالقات نمايند، در جدول زير درج شوند.

  نسبت  نام و نام خانوادگي  رديف  نسبت  نام و نام خانوادگي  رديف

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5      11      

6      12      

  گيرد. هل دانشجويان مجرد، مالقات همسر با ارائه شناسنامه و با اطالع قبلي انجام ميأدر صورت تغيير وضعيت ت تذكر:
 

باشد: تواند اعمال شود، به شرح ذيل مي تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان خاطي مي  
  

  ) محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آن ها5  و اخطار شفاهي) احضار 1
  نيم سال 4) منع موقت از تحصيل تا 6  ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو2
  ) تبديل دوره تحصيل دانشجو از روزانه به شبانه 7  ) تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو 3
  ها از يك تا پنج سال  ) محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه8  در پرونده دانشجو ) توبيخ كتبي و درج4



 
 F34-2  (صفحه دوم) اطالعات آشنايان ويژه دانشجويان دختر خوابگاهيفرم 

  

 ابگاه تاييد گردد.اين افراد توسط سرپرست خو /سرپرست/همسريولكنند تا اصالت امضاي  به خوابگاه مراجعه مي/سرپرست/همسر خود يبا ولدانشجوياني كه  يبرا  
  باشد ميسر نميمراجعه به خوابگاه كه امكان حضور ولي/سرپرست/همسر در روز دانشجوياني براي.  

   )ولي/ سرپرست/ همسر(توسط  مشخصات بستگان در تهران و شهرهاي مجاور
اطالع قبلي و رعايت  كه دانشجو مي تواند با(كرج، شهر ري، ورامين، رودهن و ....)مشخصات بستگان در تهران و شهرهاي هجوار استان تهران

 جدول زير درج شوند.، در ها در آنجا بماند كامل مقررات در ايام تعطيالت و بعضي از شب

  آدرس    :نام و نام خانوادگي - 1
   نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  آدرس    :نام و نام خانوادگي - 2
   نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  آدرس    نام و نام خانوادگي - 3
   نسبت

    تلفن ثابت  
    تلفن همراه

  آدرس    :نام و نام خانوادگي - 4
   نسبت

    ثابت تلفن  
    تلفن همراه

  د.نخوابگاه از طريق تماس تلفني، تاريخ و محل اعالم شده توسط دانشجو را به خانواده وي اطالع مي ده مسؤولين  :تذكر
    )ولي/سرپرست/همسر دانشجو(توسط  تاييد اطالعات

وسيله موافقت خود را با تردد  ............................... مراتب فوق را تأييد و بدين.................................... ولي/سرپرست/همسر، خانم .....اينجانب
  نمايم. دخترم/ همسرم به منازل بستگان اعالم شده در اين فرم اعالم مي

                                                 :امضا :                             تاريخ                                                                                                                           
فوت نموده، سرپرست يا قيم قانوني،  شانكه پدر دانشجويان دخترياند، همسر و در مورد  كه ازدواج نموده دانشجويان دختري: در مورد تذكر

  بايستي فرم را امضاء نمايد. 
 (  توسط سرپرست خوابگاه(گواهي امضا 

  نمايم. ي فوق را گواهي مي................................................................. صحت و اصالت امضااينجانب
  

                                              :امضا :                              تاريخ                                                                                
  

 (  اسناد رسمي خانهتوسط دفتر(گواهي امضا 
............................... به ثبت رسيده صحت امضاء آقاي/ خانم .............................................................. كه در دفتر گواهي امضاء تحت شماره ........

  شود. گواهي مي
مهر و امضا دفتر اسناد رسمي شماره ...........               :                                  تاريخ                    
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