فرم تقاضای استفاده از خوابگاه مجردی در ایام تابستان سال98
((ویژه دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد روزانه غیر بومی))
مدیریت خدمات دانشجوئی

کد سند ................................ :
شماره .................................. :

تاريخ 1398 / 00 / 00 :
پیوست :

...............................

با سالم،
اینجانب  .....................................................دانشجوی رشته  ...................................................................................مقطع ..................................................
به شماره دانشجویی  ................................................که در نیم سال دوم سال تحصیلی  97-98در خوابگاه  ......................بلوک  ...............اتاق ..........
ساکن بودهام ،با آگاهی به نکات ذیل تقاضای اسکان برای ایام تابستان  98را دارم.
 -1خوابگاه ها از تاریخ  15لغایت  28شهریور برای پاکسازی  ،سمپاشی و آماده سازی نهایی برای سال تحصیلی جدید بطور کامل تعطیل خواهد بود .


 -2بازه اسکان تابستان پس از پایان نیمسال دوم لغایت  15شهریور ماه می باشد لذا کلیه دانشجویان می بایست کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی شامل ( ارائه ،تحویل پروژه ،دفاع از
پایان نامه یا رساله) خود را حداکثر تا تاریخ فوق تنظیم نمایند ،در غیر اینصورت این مدیریت هیچگونه مسئولیتی برای اسکان بعد از بازه مذکور نخواهد داشت.



 -3طبق مقررات صندوق رفاه واگذاری خوابگاه منوط به تسویه حساب اجاره بهاء ترم های قبل می باشد.



 -4درصورت دارا بودن شرایط اسکان ،در محلی که امور خوابگاه ها تعیین خواهد کرد اسکان یابم و نهایت همکاری را برای این موضوع خواهم داشت



 -5در ایام تابستان امکان برخورداری از تسهیالت رفاهی یارانه ای وجود نخواهد داشت.

امضاء و تاریخ

محل اظهار نظر استاد راهنما:
دانشجوی دکتری فوق ،امتحان جامع آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و در سیستم گلستان ثبت شده و ضرورت حضور ایشان جهت انجام امور مربوط به رساله در ایام تابستان مورد تایید
اینجانب است.
دانشجوی ورودی  96مقطع کارشناسی ارشد فوق ،دارای واحد پایان نامه (اخذ و ثبت شده در سیستم گلستان) و یا پروپوزال مصوب می باشد و ضرورت حضور ایشان جهت انجام امور
مربوط به پایان نامه یا پروپوزال در ایام تابستان مورد تایید اینجانب است.
دانشجوی ورودی  97مقطع کارشناسی ارشد فوق ،دارای موضوع پروپوزال مصوب در شورای آموزشی دانشکده ( به پیوست تصویر صورتجلسه شورای آموزشی ) می باشد و ضرورت
حضور ایشان جهت انجام امور مربوط به پایان نامه یا پروپوزال در ایام تابستان مورد تایید اینجانب است.
دانشجوی ورودی  95مقطع کارشناسی ارشد فوق ،تاکنون دفاع ننموده و ضرورت حضور ایشان جهت انجام امور مربوط به پایان نامه در ایام تابستان مورد تایید اینجانب است.

نکته مهم :درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های  95و  97در صورت وجود ظرفیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .صرف ارائه درخواست ایندسته ازدانشجویان
منجر به واگذاری نخواهد بود.

توضیحات استاد راهنما :

نام و نام خانوادگی امضاء استاد راهنما

از معاونت آموزشی دانشکده
به :مشاور معاون دانشجویی در امور خوابگاه ها
ضرورت حضور دانشجوی فوق الذکر دارای شرایط فوق در ایام تابستان  98بمنظور فعالیت های آموزشی و پژوهشی مورد تایید است.

مهر و امضاء معاون آموزشی

