
  )2فرم شماره (
    98سال   تابستان در خوابگاه فرم تقاضاي ترم تابستاني براي استفاده از

   (دانشجويان كارشناسي داراي واحد درسي در ترم تابستان)
 

 
.......................  .................................. دوره:  ..اينجانب آقا/خانم: ........................................ فرزند: ...........................دانشجوي كارشناسي رشته: 

  .................به شماره دانشجويي: ...................................... كد ملي: .....................................محل تولد: ............
آدرس محل سكونت: 

...................................................................................................................................................................................................................................
  . ............................. تلفن همراه والدين: .......................................................... تلفن ثابت:تلفن همراه دانشجو: ......................................

آدرس و تلفن همراه و ثابت يكي از بستگان نزديك جهت تماس در مواقع ضروري (ترجيحاً تهران): 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................  
مسال مندي از خوابگاه در نيز به بهرههاي دانشجويي مربوط به خوابگاه تابستاني به دليل اخذ واحد تابستاني نيابا آگاهي كامل از مقررات و آيين نامه

  ) را دارم.  97-98تابستان سال تحصيلي ( 
  تواند مطابق مقررات با اينجانب رفتار نمايد. پذيرم و دانشگاه ميبديهي است تبعات عدم صحت اطالعات مندرج در درخواست را مي
 16/6/98خ خوابگاه را در تاريال كامل سنوات رفاهي است. ه تابستاني معادل يك نيمسضمناً اطالع دارم خوابگاه تابستاني در كرج است، استفاده از خوابگا

  صبح تخليه نمايم. اطالع دارم دروس ترم تابستان قابل حذف نيست. 10راس ساعت 
  امضاء دانشجو                                                                                                                                                     

 
 
  در سامانه گلستان ثبت گرديد.  97-98شود واحدهاي انتخابي دانشجو در نيمسال تابستاني گواهي مي 
    
  ارائه برگه انتخاب واحد معتبر تابستاني از دانشگاه مقصد الزامي است. *

   آموزش دانشكده                                                                                                                                                                
  
  

  يد است. با توجه به رويت برگه انتخاب واحد تابستاني و كنترل سامانه گلستان مراتب مورد تائ
  

   آموزش كل مديريت                                                                                                                                                             
  

  ها مديريت امور خوابگاه
  سامانه گلستان ثبت شده و مدارك وي كامل است به خوابگاه كرج معرفي گردد.در ايشان  خوابگاه چنانچه تقاضايبا سالم ، 

   دانشجوييامور  يتمدير                                                                                                                                                         
  
  

               ....................................... كرجرم خوابگاه مسئول محت
  ضمن اخذ اجاره بهاي تابستان نامبرده در خوابگاه اسكان يابد.  ،با سالم

   هامديريت امور خوابگاه                                                                                                                                                       
  
  

         
  
  



  ) 3ه (فرم شمار   
    98در تابستان  سال  خوابگاه فرم تقاضاي ترم تابستاني براي استفاده از

  ) درس پروژه نهايي(دانشجويان كارشناسي داراي 
   

  
.......................  ....... دوره:  .......................................... فرزند: ...........................دانشجوي كارشناسي رشته: ...........................اينجانب آقا/خانم: 

  ..............محل تولد: .............................به شماره دانشجويي: ...................................... كد ملي: .......................
آدرس محل سكونت: 

...................................................................................................................................................................................................................................
  . ....................................... تلفن ثابت:تلفن همراه دانشجو: .............................................. تلفن همراه والدين: ........................................

بستگان نزديك جهت تماس در مواقع ضروري (ترجيحاً تهران): آدرس و تلفن همراه و ثابت يكي از 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................  
سال مندي از خوابگاه در نيمهاي دانشجويي مربوط به خوابگاه تابستاني به دليل انجام پروژه نهايي نياز به بهرها آگاهي كامل از مقررات و آيين نامهب

  ) را دارم.  97-98تابستان سال تحصيلي ( 
  تواند مطابق مقررات با اينجانب رفتار نمايد. پذيرم و دانشگاه ميبديهي است تبعات عدم صحت اطالعات مندرج در درخواست را مي

 16/6/98اريخ ت ضمناً اطالع دارم خوابگاه تابستاني در كرج است، استفاده از خوابگاه تابستاني معادل يك نيمسال كامل سنوات رفاهي است. خوابگاه را در
  صبح تخليه نمايم.  10راس ساعت 

  امضاء دانشجو                                                                                                                                                     
 

 مديريت محترم گروه ..............................
اسكان يابد، خواهشمند است دستورات مقتضي را با سالم، با توجه به اينكه الزم است دانشجوي فوق براي انجام پروژه نهايي خود در خوابگاه 

  ام.تاريخ تحويل پروژه را اينجانب در خارج از بازه امتحانات و در تاريخ....................... تعيين نموده فرماييد. ضمنًاصادر 
  امضاء استاد                             .......................................نام و نام خانوادگي استاد درس                                                   

                        
 

  ز به اقامت در خوابگاه دارد.دانشجوي فوق نيا ،شود بنا به تاييد استاد درس پروژه نهاييگواهي مي
امضاء مدير گروه 

 
  .  اخذ كرده است  97-98در نيمسال دوم  در سامانه گلستاندرس پروژه نهايي را  ،شود دانشجوگواهي مي 

   آموزش دانشكده                                                                                                                                                                
  

  ه به رويت برگه انتخاب و كنترل سامانه گلستان مراتب مورد تائيد است. با توج
   مديريت آموزش كل                                                                                                                                                             

  ها خوابگاهمديريت امور 
  ايشان در سامانه گلستان ثبت شده و مدارك وي كامل است به خوابگاه كرج معرفي گردد. خوابگاه با سالم ، چنانچه تقاضاي

   مديريت امور دانشجويي                                                                                                                                                         
  

  كرج              .........................................مسئول محترم خوابگاه 
  با سالم، ضمن اخذ اجاره بهاي تابستان نامبرده در خوابگاه اسكان يابد. 

  هامديريت امور خوابگاه                                                                                                                                                       
 

  



  )1فرم شماره (
    98در تابستان سال  خوابگاه فرم تقاضاي ترم تابستاني براي استفاده از

  ) دانشجويان تحصيالت تكميلي(
 ارشد/دكتري  رشته:ع: كارشناسيقطمدانشجوي          ...........................................فرزند:    ..............................................اينجانب آقا/خانم: 

  .................................محل تولد:  .....................................كد ملي:   ....................................شماره دانشجويي :  ................................دوره: ....................................... 

  ...........................................................................................................آدرس محل سكونت: ...........................................................................................................

  ............................................ تلفن ثابت منزل:  .........................................تلفن همراه والدين:      ...............................................  تلفن همراه دانشجو: 

  آدرس و تلفن همراه و ثابت يكي از بستگان نزديك جهت تماس در مواقع ضروري (ترجيحاً تهران)

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

نياز به بهره مندي ازخوابگاه،  98هاي دانشجويي مربوط به خوابگاه تابستاني به دليل برگزاري جلسه دفاعيه در شهريور ماه سال نامهبا آگاهي كامل از مقررات و آيين
  دارم. ) را97-98در نيمسال تابستاني سال تحصيلي (

هريورماه شوم در صورت عدم دفاع درشاطالع دارم خوابگاه تابستاني در كرج است، استفاده ازخوابگاه تابستاني معادل يك نيمسال كامل سنوات رفاهي است، متعهد مي
  صبح تخليه نمايم.       10ساعت راس  16/6/98به بعد را نداشته باشم و خوابگاه را در تاريخ  98تحت هيچ شرايطي تقاضاي خوابگاه از مهرماه  98

امضاء دانشجو                                                                                                                         

خواهد خود  آمادگي كامل براي برگزاري جلسه دفاعيه 98ايشان در شهريورماه نمايم ......... استاد راهنماي دانشجوي فوق گواهي مي.....................اينجانب ..........
  امضاء استاد راهنما                                                                                                     داشت.                                                               

نمايم بنا بر تاييد استاد راهنما، ايشان آمادگي كامل براي برگزاري جلسه دفاعيه خود را در ............. مدير گروه دانشجوي فوق گواهي مي..........................اينجانب.......
 امضاء مدير گروه                                                                                                        خواهد داشت .                                       98شهريور 

اخذ نموده است. 97-98نامه/ رساله را در نيمسال دوم گردد دانشجوي ياده شده فوق تصويب موضوع را انجام داده و درس پايانگواهي مي

آموزش دانشكده                                                                                                                                                 

مديريت آموزش دانشگاه                                      .                                                               باشدمسئوليت صحت مدارك پيوست به عهده دانشجو مي

با سالم چنانچه تقاضاي دانشجو در سامانه گلستان ثبت شده و مدارك وي كامل است به خوابگاه كرج معرفي گردد.                مديريت امور خوابگاه

دانشگاه مديراموردانشجويي                                                                                                                                   

كرج...........................................مسئول محترم خوابگاه     

مديريت امور خوابگاه                                                          با سالم ضمن اخذ اجاره بهاي تابستان نامبرده در خوابگاه اسكان يابد.                              

 

 


