
                                                                                         بسمه تعالی                                                                                                                                      

 اهلیدرخواست خوابگاه متفرم 

 (9911ماه  مرداد-)مصوب كميته اسكان
 

 

 

                 مقطع تحصیلی:      نام :                               نام خانوادگی :                     رشته تحصیلی :                      شماره دانشجویی:      

    تاریخ تکمیل فرم:                        شماره همراه 

 دختر                پسر   جنسیت: 

 آدرس محل سكونت دانشجو:

 آدرس محل سكونت همسردانشجو:

 □کارشناسی ناپیوسته    □کارشناسی   □کارشناسی ارشد   □ حرفه ای یامقطع تحصیلی : دکتر -1

 □ترم  هفت         □ترم  شش             □ترم   پنج         □ترم چهار          □ترم   سه             □ ترم دو     تعداد ترم گذرانده : -2

 □ترم  سیزده      □ترم  دوازده              □ترم  یازده             □ترم ده          □  ترم  نه         □ترم  هشت                                     

 □ باالتر و 11                □11-99/11           □51-99/51       □ 12-99/13:     معدل کل تا کنون -3

 

    وضعیت ایثارگری   )گواهی از نهاد مربوطه پیوست گردد ( :-4

                  □% 22جانباز باالی آزاده و فرزند -ایثارگر                          □فرزند شهید  -آزاده -جانباز   

 □فرزند ایثارگر)رزمنده(               □هر شهید برادر یا خوا  -جانباز فرزند      

 دانشجویی با ارائه مدارک :                   ،فعالیت فرهنگی  -2

       □ فعالیت در مرکز مشاوره               □ شورای صنفیفعالیت در                               □فعالیت در امور فرهنگی               

      □فعالیت در انجمن های ورزشی           □فعالیت در کمیته تحقیقات                           □جمن های علمی انفعالیت در            

 خیر    بلی        دانشجوی استعدادهای درخشان می باشم؟    -1

 □دانشگاهی    □کشوری               کسب مقام های فرهنگی، ورزشی -1

 می باشم.  □سایر دانشگاهها        □گاه علوم پزشکی :    یاسوج فرزند کارکنان دانش -1

          ذکرنوع کار( ............)بارسای  □آزاد  شغل □وضعیت کاری همسر دانشجوی متقاضی : کارمند  -9

         (ذکرنوع کار ............)با سایر    □آزادشغل   □کارمند   : وضعیت کاری دانشجوی متقاضی  -11

 الزامی می باشد(ارائه مدارک معتبر)            □نمی باشم   □تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته و بهزیستی: می باشم  -11

       □دانشجوی خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد  -1        وضعیت تحصیلی همسر دانشجوی متقاضی :  -12

                □دانشجوی سایر دانشگاههای علوم پزشکی می باشد  -3         □اه علوم پزشکی یاسوج می باشد دانشجوی غیر خوابگاهی دانشگ -2

 دانشجو نمی باشد -2                  □دانشجوی دانشگاههای غیر از وزارت بهداشت می باشد  -4 

 □خیر           □ریافت وام ودیعه مسکن:      بلید-13

 نت زوج دانشجو : وضعیت سکو -14

      □هردو ساکن یاسوج می باشند  -3       □یکی ساکن یاسوج می باشد   - 2     □هیچکدام ساکن یاسوج نمی باشند  -1

 □سه فرزند و بیشتر             □دو فرزند  -2           □ یک فرزند  -1تعداد فرزند :  -12

 ن بیماری گواهی پزشکی الزامی میباشد( :               وضعیت جسمی دانشجوی متقاضی)در صورت داشت -11

                  □دارای بیماری خاص                    □معلول جسمی  

 □ خیر -2                  □بلی  -1         رای انضباطی :وصدور حکم در شسابقه -11

 □خیر-2                   □ بلی-1سابقه مشروطی                              -11

 تعداد نیم سال مشروطی .......................

 توضیحات دانشجو :

 

 

           ا :ضام     نام ونام خانوادگی :                                                                                                           

 
شکی یاسوجپز دانشگاه علوم  

 مدیریت دانشجویی


