
    
  بسمه تعالی

  

  
خوابگاه يت واگذارین الوییفرم تع  

 این دانشگاه با توجه به محدودیت در امکانات خوابگاهی، تعهدي براي اسکان دانشجویان ندارد.
   صورت وجود ظرفیت خالی، شرایط و الویت واگذاري خوابگاه به شرح ذیل خواهد بود.در 

  
  

  زن       مرد جنسیت :             نام پدر :                                 نام خانوادگی :                   نام :
       کد ملی :                   شماره شناسنامه :

  شهر :               :/کشوراستانمحل صدور شناسنامه : 
   متأهل  مجرد وضعیت تأهل :                              .....  :سال   ..... : ماه   .......  :روز  تاریخ تولد :

  تعداد فرزندان:                                      نام و نام خانوادگی همسر :     ..... / ...../  .....تاریخ ازدواج :   
                                      رشته تحصیلی :                دانشکده :

         تخصص    دکتري    کارشناسی ارشد     کارشناسی    کاردانی مقطع تحصیلی : 
  )                        دانشگاه مبدأ : (                 میهمان   انتقالی   وضعیت پذیرش: کنکور سراسري 

  
  توضیحات  خیر  بلی  الویت  ردیف

        دانشجویان شاهد و ایثارگر  1
        دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)  2
        باشد)بومی (استان قم بومی میدانشجوي   3
        فیش حقوقی سرپرست خانواده) /(میزان درآمد در توضیحات قید گردد درآمد هاي کم فرزندان خانواده  3
هاي ممتاز آزمون سراسري، المپیادهاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی، قرآنی و  دارندگان رتبه  4

  ممتازان علمی و فرهنگی در سطح کشور
      

هنري، ورزشی، قرآنی و هاي ممتاز آزمون سراسري، المپیادهاي علمی، فرهنگی،  دارندگان رتبه  5
  ممتازان علمی و فرهنگی در سطح آسیا یا جهان

      

        کارکنان مأمور به تحصیل  6
        ها علوم پزشکی دولتی پذیرفته شده اند فرزندان کارکنان دانشگاه و وزارت که در دانشگاه  7
        بیماري صعب العالج یکی از اعضاي خانواده همراه با مدارك پزشکی  8

  
  د مذکور ارائه مدرك معتبر الزامی می باشد .ارتوضیحات : براي تمامی مو

   :منزلآدرس 
  

  همراه : تلفن شماره                و کد شهرستان : ثابت شماره تلفن
  
  
  
  

  

  مقررات رفتار خواهد شد.صحت کلیه اطالعات به عهده دانشجو بوده و در صورت مشاهده خالف واقع برابر توجه :                
  

  امضاء دانشجو  تاریخ     /     /                                                                                                           

  

  هاخوابگاهامور اداره  –دانشجویی  مدیریت امور

 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی قم
دانشجویی و فرهنگی معاونت   

نشجوییمدیریت امور دا  
 اداره خوابگاه ها

 امتیاز کسب شده:


