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  بسمه تعالي
  

  

 

  استفاده از خوابگاه در شرايط كرونا فرم تقاضاي
  اطلاعات فردي

   نام و نام خانوادگي
    شماره دانشجويي
    رشته تحصيلي

   دانشكده
ساختمان و شماره اتاق اسكان در

  خوابگاه قبل از شرايط كرونا
  

  
  (در دو هفته اخير):فعلي  تنومحل سك
  استان

   شهرستان
    شماره تلفن ثابتكد و

    شماره همراه
  

  درخواست

تلويزيون و مركز كامپيوتر  هاي دانشگاه در ارائه خدمات نظير تغذيه، تربيت بدني، سالن مطالعه، سالنضمن اطلاع از محدوديت اينجانب 
  دارم. درخواست اسكان در خوابگاه ها را خوابگاه ها ،

  خوابگاه (بر حسب تعداد هفته):د درخواست براي اسكان در مدت زمان مور

  دليل درخواست اسكان در خوابگاه:

  

  

  

و  اوليه متقاضيان خوابگاه مي باشد فرم به منزله تخصيص قطعي خوابگاه نخواهد بود و صرفا جهت برآورد آمارل اين ارسا: نكته
  . نهايي اعلام خواهد شد يجهتاست در كميته مربوطه نپس از بررسي درخو
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  : برخي تعهدات اسكان در خوابگاه (جهت اطلاع)

اطات رعايت الزامات بهداشتي در ارتبلوازم بهداشتي شخصي، ماسك و كليه قوانين مرتبط با شرايط كرونا (نظير استفاده از  -1
  و... ) را رعايت نمايم.

 صورت مينهايت همكاري خود در رابطه با كليه تصميمات مرتبط با شرايط كرونا كه ممكن است در آينده اعلام گردد،  -2
 دهم.

با اطلاع از مسئوليت ابتلا به هرگونه بيماري، مراتب را بدون فوت وقت و در صورت احساس بيماري و يا مشخص شدن  -3
و در صورت درخواست دانشگاه تست كرونا  اداره خوابگاه ها اعلام نمايم س، به رييدر زمينه لزوم اعلام سريع قانوني خود
 .خواهم داد

طلاع انسبت به شخصاً با توجه به عدم وجود امكانات حضور افراد بيمار در دانشگاه، مطابق پروتكل بهداشتي خوابگاه ها،  -4
 .نمودخواهم  عملبستري سريع در مراكز درماني مربوطه رساني به خانواده خود و هماهنگي جهت 

  

  نظر سنجي:

 فعلي برطرف مي شرايطنياز به اسكان شما در آيا در صورت تامين شدن آنلاين نياز پردازشي مرتبط با امور رايانه اي،  -1
      گردد؟

 

 .ن فرماييدآبه ارائه  سرويس دهي خوابگاهي داريد، عنايتاگر پيشنهاد خاصي در زمينه  -2

 

 که سبب بهبود شرايط گردد، ارائه فرماييد. لطفا هرگونه پيشنهاد خود را در زمينه ی خدمات دانشجويی -٣

  

  ارسال نماييد. dormitory@sutech.ac.irبه آدرس ايميل   7/6/99لطفا فرم تكميل شده را حداكثر تا تاريخ 

  

  

  

  

  

  


