
 

                          مورخ............................                                                                                                                                    و فرهنگی دانشجویی معاونت                                                                                                                                                                                                       فرهنگیمعاونت دانشجویی و 

 ........پیوست                رم پذیرش میهمانف                                       اداره کل امور خوابگاهها                       میهمان                                                  فرم پذیرش                                                          اداره کل امور خوابگاهها

 

 ساکن ....................................................... مقطع.................. دانشجوی دانشکده .............................................................اینجانب ..........

........................... تقاضای ........................... با شماره دانشجویی ......................................ساختمان .....................................اتاق ..... در

....................... دانشجوی ...........................اینجانب .. ..........نسبت با................................................... سرکار خانمپذیرش میهمان 

 لغایت ................................. اریخاز ت میهمانپذیرش مه ............ضمن اطالع از مفاد آئین نا...................................دانشگاه.

را رعایت نمایند و سئولیت  ضوابط و مقررات خوابگاهی جانب متعهد می گردم که میهمان این و.دارم ار ...............................

کلیه رفتار و عملکرد میهمان خود را می پذیرم. همچنین در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی برای مهمان مسئولیت 

یک از ساکنین قانونی اتاق  اقامت  آن را به عهده می گیرم و تعهد می نمایم. در صورت عدم رضایت و اعتراض هر

 میهمان اینجانب لغو گردیده و برابر مقررات مربوطه با اینجانب رفتار گردد .

  امضا میزبان                                                                                                                                 

 

  

 در ..................ساکن .................................... دانشجوی دانشکده ............................................. مقطع...................................اینجانب ..........

........................... تقاضای ............................... با شماره دانشجویی .....................................................ساختمان ..................اتاق .....

دانشجوی ....................... ...........................نسبت با اینجانب .........................................سرکار خانم ......................پذیرش میهمان 

............... لغایت .................. اریخاز ت میهمانپذیرش ...........................ضمن اطالع از مفاد آئین نامه .دانشگاه....................

عایت نمایند و سئولیت را ر ضوابط و مقررات خوابگاهی متعهد می گردم که میهمان اینجانب و .ا دارمر ...............................

کلیه رفتار و عملکرد میهمان خود را می پذیرم. همچنین در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی برای مهمان مسئولیت 

آن را به عهده می گیرم و تعهد می نمایم. در صورت عدم رضایت و اعتراض هر یک از ساکنین قانونی اتاق  اقامت 

 رابر مقررات مربوطه با اینجانب رفتار گردد .میهمان اینجانب لغو گردیده و ب

  امضا میزبان                                                                                                                                 

 

 ریاست محترم اداره انتظامات امور خوابگاهها

 با سالم

 فرمائید هماهنگی و اقدام الزم جهت اسکان میهمان )نامبرده فوق(به مدت ...........................شباحتراماً دستور 

 نام و نام خانوادگی        .                                  از تاریخ ............................ لغایت .................................... مبذول گردد

 محترم اداره انتظامات امور خوابگاههاریاست  

 با سالم

 احتراماً دستور فرمائید هماهنگی و اقدام الزم جهت اسکان میهمان )نامبرده فوق(به مدت.....................................شب

                                                                                                                                نام و نام خانوادگی                                    .از تاریخ ............................ لغایت .................................... مبذول گردد 

 


