فرم مشخصات خویشاوندان دانشجو و اخذ تعهد از والدین (دانشجویان دختر)
توجه  :این فرم بایستی در یکی از دفاتر رسمی به طوردقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد.

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

محل تولد:

صادره:

شماره ملی:

شماره شناسنامه:

تلفن منزل :

شماره همراه ولی:

آدرس محل سکونت والدین:
وضعیت تاهل :مجرد ⃝ متاهل ⃝

نام و نام خانوادگی همسر:

محل سکونت همسر:

الف  :بستگان محارم (پدر ،برادر ،پسربرادر یا خواهر  ،عمو  ،دایی) که می توانند با ارائه کارت شناسایی و یا شناسنامه و رعایت مقررات مربوطه با دانشجو ملاقات نمایند
 .تذکر  :برای ملاقات با همسر ارائه کار شناسایی کافی نیست و همراه داشتن شناسنامه الزامی می باشد .

ب  :آدرس و مشخصات بستگان نزدیک دانشجو در شهر محل تحصیل که دانشجو می تواند با رعایت مقررات و اخذ مرخصی از خوابگاه بعضی از شب ها در آنجا سکونت
نمایند .

نام و نام
خانوادگی

ردیف

نسبت

تلفن ثابت

آدرس

تلفن همراه

ج

ج  :بستگانی که در شهرهای مجاور شهر سراب ساکن بوده و دانشجو می تواند با رعایت مقررات مربوطه در ایام تعطیل به آنجا مسافرت نماید.

نام و نام
خانوادگی

ردیف

شهر

نسبت

تلفن ثابت

آدرس

تلفن همراه

تذکرات مهم :

* طبق بند  6-63آیین نامه اسکان خوابگاه های دانشجویی  ،سرپرست خوابگاه یا مسئول امور خوابگاه ها می تواند از طریق تماس تلفن
حضور دانشجو را در منزل خویشاوندان استعلام و در صورت لزوم می توانند به منزل خویشاوند دانشجو مراجعه و حضور دانشجو را در آنجا
تائید نمایند.
د :در صورت متاهل بودن مجاز به سکونت شبانه در خارج از خوابگاه به همراه همسر
اینجانب:

می باشد ⃝

نمی باشد ⃝

ولی یا سرپرست قانونی خانم :

مندرجات فوق را تائید می نمایم و در صورت هر گونه تغییر آدرس ها ملزم به ارائه تعهد جدید در دفتر اسناد رسمی می باشم .

گواهی نمونه امضاءولی یاسرپرست قانونی دانشجو

تائید دفتر اسناد رسمی

