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 ■                                                                                                                                                (توسط دانشجو)ثبت درخواست 

 ............................................ دانشکدهمحترم  رئیس

 با سالم و احترام،

 ..............، ............................... و شماره تلفن همراه ........................به شماره دانشجویی ..... .....................................................اینجانب 

 باشم. دانشکده می این در روزانه کارشناسیمشغول به تحصیل در مقطع ...........................،  سرای دانشجوییساکن 

اسکان مستدعی است اینجانب را برای ، سال جاریاینجانب در تابستان  قطعی التحصیلیو فارغ، پروژه کارگاهی □پروژه،  □ ناتمام بودن با توجه به

 به اداره امور دانشجویی معرفی نمایید.  دانشجویی سراهای تابستانی در

 : * نکاتی جهت استحضار اساتید محترم و دانشجویان گرامی 

 گیرد.به دانشجویان کارشناسی تعلق می 13/6/1398لغایت  22/4/1398از تاریخ  به صورت بسیار محدود و در موارد ضروری اسکان تابستانی 

  که با تأیید رئیس دانشکده تعداد واحدهای درسی الزامی ایشان با پایان  باشدمی در سنوات مجازروزانه  کارشناسی منحصر به دانشجویاناسکان تابستانی

 .شود اتحصیلشده و فارغ یافتن پروژه در تابستان جاری تکمیل

 نخواهند بود. 89-1در نیمسال اول  سرای دانشجوییقادر به ثبت نام برای اسکان در  ذکر شده باال دانشجویان 

  ،متعهد به تخلیه  بوده و دانشجو و سمپاشی تعطیل ، امور تأسیساتیانجام تعمیرات به منظورت مقرر تابستانه الدر بازه تعطی سراهای دانشجوییمطابق روال

  .باشدمیدر آن بازه  اتاق خودو ترک 

 (اعتبار ندارد. ینبوده و برای سایرالتحصیلی رف فارغروزانه در ش  ویژه دانشجویان کارشناسی منحصراً تذکر:این فرم )

 

 

 ■■                                                                                                                                     سرپرست دانشجویی دانشکدهاظهار نظر 

  1398....../...../ : دانشجو درس پروژهتکمیل تقریبی  □دقیق  □زمان 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................توضیحات:*

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

 ■■■                                                                                                                                                         دانشکده  رئیسیید أت

 مدیر محترم امور دانشجویی

 با سالم و احترام،
در  سرای دانشجوییمبنی بر استفاده از دانشجوی کارشناسی روزانه این دانشکده،  .............................. ،خانم/آقای ................. بدین وسیله لزوم حضور

درخواست  مورد تأیید است و 8913....../...../ در تاریخ التحصیلیو فارغ پروژه کارگاهی،  و تکمیل آن □پروژه،  □:  ناتمام بودنتابستان به علت 

 .گرددجهت بررسی و مساعدت ارسال می ایشان

 

 (التحصیل در تابستانفارغ روزانه کارشناسی خوابگاه )ویژه دانشجویان اسکان تابستانی دردرخواست      فرم

 : سرپرست دانشجویینام و نام خانوادگی 

 : امضاء و تاریخ

 :رئیس دانشکدهنام و نام خانوادگی 

 امضاء و تاریخ :

 دانشکده مهر

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

 امضاء و تاریخ :


