
  
  

  در پردیس کرج  1396  فرم درخواست خوابگاه براي تابستان
  میدانی)تحقیقات اهی و در حال انجام پایان نامه آزمایشگصرفا براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري  (

  
  خانم ..........................................................................سرکار جناب آقاي /  استاد محترم راهنما

  ؛با سالم و احترام
            ....................................هدانشکد...............................................................رشته دانشجوي  ......................................................اینجانب .

که ه نام انجام کارهاي پایان جهت □شبانه □دوره روزانه ................................. به شماره دانشجویی ........................................مقطع .
 فارغ 96-97و تا شروع سال تحصیلی  و در حال انجام است به تصویب رسیده □تحقیقات میدانی  □آزمایشگاهی بصورت 

 و تأییدبررسی  نسبت به خواهشمند است را دارم، دوره تابستان، درخواست استفاده از خوابگاه دانشجویی در شد مالتحصیل خواه
  د.یفرمای مساعدت درخواست اینجانب

  امضاء دانشجوتاریخ و                           تماس دانشجو:شماره 
  

  ...........................................مدیریت محترم گروه آموزشی
.................. ............................... به شماره دانشجویی ......................... با توجه به درخواست آقاي/خانم ............ ؛با سالم و احترام

تأیید می شود که نامه / آزمایشگاه .................................................... هستند،  عملی پایانامور با مشخصات فوق که در حال اجراي 
مراتب  باشد. ضروري می  96تا انتهاي تابستان  پایان نامه و دفاعنیاز ایشان به استفاده از خوابگاه در تابستان جهت انجام کارهاي 

  جهت استحضار و دستورات الزم ایفاد می گردد.
  امضاء استاد راهنما

  

  ...........................................دانشکده معاون محترم آموزشی
معرفی مبنی بر درخواست خوابگاه تابستان خواهشمند است نسبت به  استاد راهنماي دانشجوبا توجه به تایید ؛ با سالم و احترام

  نمایید.مبذول اقدام الزم  دانشگاه مدیر محترم آموزشی / تحصیالت تکمیلینامبرده به 
  و امضاء مدیر گروه آموزشی مهر

  دانشگاه مدیر محترم آموزشی / تحصیالت تکمیلی
خواهشمند است خوابگاه شرایط دانشجو براي انجام کار پایان نامه در تابستان و نیاز به با توجه به تایید ؛ با سالم و احترام

  اقدامات الزم را مبذول فرمایید. دستور
  معاونت آموزشی دانشکدهامضاء مهر و                                                                                                  

  معاونت محترم دانشجویی
نسبت به اسکان  خواهشمند است مطابق ضوابط ،تابستاندر ستفاده ایشان از خوابگاه با توجه به ضرورت ا؛ با سالم و احترام
  .مبذول فرمایید نامبرده دستور اقدام الزم

  دانشگاه / تحصیالت تکمیلی آموزشمدیر و امضاء  مهر                                                                                              
                      

  م امور خوابگاه هامدیر محتر
نسبت به اسکان نامبرده  خواهشمند است مطابق ضوابط ،ید مدیریت آموزش/ تحصیالت تکمیلیتایبا توجه به ؛ با سالم و احترام
  .مبذول فرمایید دستور اقدام الزم

  معاونت محترم دانشجویی و امضاء مهر                                                                                                                 
  

  ............................................تاریخ: ......
  شماره: .................................................


