
 

 بسمه تعالی

                                                    فرم معرفی به سرای دانشجویی     

 

 سرپرست محترم سرای دانشجویی 

 احتراماً بدینوسیله دانشجو با مشخصات ذیل به آن سرا معرفی می گردد. 

 نام:

 نام خانوادگی: 

 فرزند:

 13تولد:...../...../.....تاریخ 

 شماره شناسنامه:

 صادره از:  

 کدملی:

 قومیت:

 مذهب:

 وضعیت تاهل: متاهل        مجرد

 شماره دانشجویی:

 رشته:

 مقطع:

 دوم نیمسال ورود: اول      

 

 تلفن همراه: 

 تلفن منزل:

 اطالعات فیش واریزی 

 تاریخ واریز: 

 مبلغ واریزی:

 

 گردیده است و ارزش دیگری ندارد.جهت اسکان در آن سرا صادر این معرفی نامه صرفاً 

  

محل الصاق 

 عکس 



 تذکر:

دانشجو در صورت ترک یا انصراف از اسکان در سرای دانشجویی، حتماً با هماهنگی مسئول سرای   .1

دانشجویی انجام گیرد، در غیر اینصورت مسئولیت هزینه اضافی محاسبه شده بر عهده دانشجو خواهد  

 بود.

انتخاب واحد یا گواهی اشتغال به تحصیل در ابتدای هر نیمسال از سوی دانشجو جهت تمدید  ارائه برگه   .2

 اسکان به سرپرستی سرای دانشجویی الزامی است.

 محل امضای دانشجو:                                                                                                         

 مشخصات فردی و خانوادگی دانشجوفرم 

 سرپرست خانواده: پدر                  مادر                  خودم                         غیره  

 تعداد افراد خانوار: 

 مشخصات افراد خانواده خود را در جدول ذیل تکمیل نمایید. 

 تلفن  شماره سن  میزان تحصیالت شغل نسبت نام ونام خانوادگی  ردیف 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 آیا شاغل هستید؟    بله      خیر      نوع شغل............... میزان درآمد....................

 آیا تحت پوشش سازمان های حمایتی می باشید: بله           خیر

 نام ببرید:........       سایر             بهزیستی           کدام سازمان: کمیته امداد         

    نشانی محل دقیق سکونت خانواده:

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



 نشانی دقیق محل کار پدر یا ولی)سرپرست خانوار(: 

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

 نشانی محل کار همسر: 

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

 ا قید نمایید. تحصیل)دانشگاه( رآدرس و مشخصات و تلفن تماس بستگان و یا آشنایان خود در شهر محل 

 نام ونام خانوادگی.......................نسبت........... آدرس: ............................................... تلفن: -1

 نام و نام خانوادگی:.....................نسبت.......... آدرس: ................................................ تلفن: -2

 خانوادگی: ................... نسبت.......... آدرس: ................................................ تلفن:نام و نام  -3

 

اینجانب ....................... دانشجوی رشته ................. ورودی ....... در تاریخ .................. اعالم می دارم که  

وده، مطالعه  را که چکیده قوانین و آیین نامه سکونت در سراهای دانشجویی ب  مراتب مندرج در این تعهدنامه 

م تمامی موارد ذکر شده در آیین نامه سراها و بخشنامه های مربوطه را که ابالغ و اطالع  نموده و متعهد می شو

برخورد شود.  رسانی می شود رعایت نموده و در صورت تخطی برابر مقررات کمیته انضباطی با اینجانب 

 لیه اتاق و تسویه حساب با سراها اقدام نمایم.ای تخ همچنین در هر زمان که دانشگاه ابالغ نماید بر 

 

 نام وامضا دانشجو                                                        نام و نام خانوادگی ولی یا سرپرست دانشجو و امضا 

 


