
 
 
 
 

 فرم درخواست سکونت و امتیاز بندی خوابگاه متاهلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز                                         
 

 

 

 
 

 اطالعات شناسنامه ای:1-  
 شماره شناسنامه: نام پدر: نام و نام خانوادگی:

 کد ملی: تاریخ تولد: محل صدور:

 شماره دانشجویی: مقطع: رشته تحصیلی:

 مهرماه                      بهمن ماهورودی :          تلفن ثابت: تلفن همراه:

 آدرس محل سکونت کنونی:

 

 از آموزش دانشکده( یهنظریه آموزش دانشکده: )تایید 2-

 .............................. در مقطع تحصیلی .......................... گذرانده است.. دانشجوی فوق ورودی سال .............. ترم تحصیلی .................. تاکنون تعداد ................... واحد با معدل کل 1

 ⃝شبانه             ⃝روزانه           ⃝کیالکترون               ⃝ پرداز هیآزاد شهر     . نوع دوره: 2

 می باشد.انتقالی از ................. جابجایی از .................. مهمان از ..................... مامور به تحصیل از ................  . دانشجوی فوق بورسیه از  ..........................4

 را ................. می باشد.تعداد واحد های پذیرفته شده در مقطع کاردانی .............. کارشناسی................. کارشناسی ارشد ................... دکت

 نام و نام خانوادگی            دانشجوی فوق دارای تعداد .............  ترم مشروطی و ...................... ترم تعلیقی آموزشی می باشد.

 مهر و امضاء آموزش دانشکده

 معدل کل .........................

 امتیاز  4:    16-17امتیاز                                                10:   19 -20

 امتیاز 2:     15-16امتیاز                                                8:    19-18

 امتیاز 5/1:  14-15امتیاز                                              6:     18-17

 

 استعالم از اداره رفاه دانشجویان: -3
 نام و نام خانوادگی.دانشجوی فوق وام دیعه مسکن دریافت نموده است/ ننموده است

 مهر و امضا اداره رفاه دانشجویان

 (تکمیل شود phdورزیدنت  توسط دانشجویان مقطعاستعالم از صندوق امام صادق )ع (  :  ) فقط   -4

 نام و نام خانوادگی.مسکن دریافت نموده است/ ننموده استدانشجوی فوق وام دیعه 

 مهر و امضا مسئول صندوقنام و نام خانوادگی همسر:                    شماره دانشجویی همسر :            

 امتیاز بر اساس مدارک ضمیمه شده وضعیت عائله مندی   -5

 متاهل مرد:

 * همسر دانشجوی علوم پزشکی 

 دانشجوی غیر علوم پزشکی * همسر

 ) هر دو علوم پزشکی (*ازدواج در دوره دانشجویی

 متاهل زن:

 * همسر دانشجوی علوم پزشکی 

 * همسر دانشجوی غیر علوم پزشکی

 ) هر دو علوم پزشکی (*ازدواج در دوره دانشجویی

 ...............................:    تعداد فرزندان 

 ......................................................:   شغل همسر

 .......................................:  ادرس محل کارهمسر

 

 امتیاز( 10رشته همسر ................ )

 امتیاز(10ازدواج دوره دانشجویی )امتیاز( 5رشته همسر ................. )

 امتیاز( 20)( هر دو علوم پزشکی) دانشجویی فعلیمطابقت تاریخ عقد سند ازدواج با دوره 

 

 امتیاز( 10رشته همسر ................ )

 امتیاز(10ازدواج دوره دانشجویی ) امتیاز( 5رشته همسر ................. )

 امتیاز( 20)( هردو علوم پزشکی) مطابقت تاریخ عقد سند ازدواج با دوره دانشجویی 

 (4امتیاز )سقف امتیاز  2به تعداد هر فرزند 

 

 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 اداره امور خوابگاه ها  -   معاونت دانشجویی

 زوجین3*  4عکس   -       مدارک مورد نیاز:                                                        

 کارت ملی متقاضی و همسر و فرزندان   اسکن اصل -        نرزنداهمسر و فصفحات شناسنامه متقاضی و  اسکن اصل -

 کارت دانشجویی متقاضی و همسر وی  اسکن اصل -                         صفحه اول(           4سند ازدواج   )اسکن اصل  -



 وضعیت ایثارگری -6
 . خانواده شهدا )بستگان درجه یک شهید(1

 همسر شهید 

 فرزند شهید

 

 امتیاز 10همسر شهید 

 امتیاز 10فرزند شهید 
 

 . بستگان درجه یک جانباز2

 درصد جانبازی وابسته ..................

 نوع وابستگی به جانباز ...................

 
 (امتیاز 3به پایین ) % 50امتیاز(               5به باال ) 50%

 

 . درصد جانبازی متقاضی: .................... درصد3

 . مدت اسارت ............... سال ........... ماه ......... روز4

 . حضور در جبهه .......... سال ........... ماه ......... روز5

 10امتیاز( سقف امتیاز  2 %10)به ازاء هر 

 10امتیاز( سقف امتیاز  3) به ازای ه سال اسارت 

 امتیاز 1ماه به پایین  6امتیاز و  10امتیاز( تا سقف  2ماه  6)به ازای هر 

 

 فعالیت های دانشجویی، فرهنگی و علمی  -7
 عضو شورای مرکزی .............................................

 فرهنگی .............................................کسب مقام 

عنوان و سطح مقام کسب شده ........................... 

............................................................................... 

 حافظ  ................................. جزء از قرآن کریم

 امتیاز( 6امتیاز )حداقل به مدت یک سال و حداکثر  2مرکزی تشکل عضو شورای 

 امتیاز  6سطح کشور           

 امتیاز 4سطح استان          

 امتیاز  2سطح دانشگاه        

 امتیاز ( 10امتیاز )حداکثر  1به ازای هر جزء 

 

 چاپ کتاب 

 تالیف                             ترجمه

 امتیاز 10ب(: ..................................               تالیف نام کتاب )کت

 امتیاز 5ترجمه 
 

 چاپ مقاله

 یا کنگره خارجی  ISIمقاله 

 مقاله پژوهشی داخلی

 ثبت اختراع

 اخذ رتبه در امتحانات علمی            

 

 امتیاز( 10امتیاز )سقف  5یا کنگره های خارجی   ISIمقاله 

 امتیاز( 5امتیاز )سقف  1های پژوهشی داخلی مقاله 

 امتیاز  10امتیاز تا سقف  5به ازای هر ثبت اختراع 

 امتیاز 3نوع امتحان و رتبه ی کسب شده .......................................................... رتبه کشوی 

 

 حکم قهرمانی ورزشی 

 .............................................................عنوان و سطح حکم 

................................................................................................... 

 امتیاز 6سطح کشور           

 امتیاز 4سطح استان           

 امتیاز 2سطح دانشگاه        

 

 یت خانوادگی و زمان انتظار خوابگاهوضع  -8
 . دانشجو تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی1

 . فوت پدر و سرپرست خانواده پدری بودن2
 امتیاز  10 

 امتیاز   8  
 

  امتیاز 2از شروع ماه چهارم به بعد هر سه ماه  زمان انتظار برای خوابگاه. 3

  امتیاز 10کیلومتر امتیاز ندارد( سقف  100امتیاز )کمتر از  2کیلومتر  100هر  فاصله از شیراز. 4

   امتیازات منفی  -9

 14. معدل پایین تر از 1

 . حکم کمیته انضباطی2

 تذکر کتبی

 توبیخ کتبی

 . تعلیق:  ....................... ماه3

 عقب افتادگی درسی )به غیر از تعلیق( ............. ماه

 2معدل فعلی *    - 14   عدد منفی محاسبه شده=

 

 امتیاز منفی 3

 امتیاز منفی 7

 امتیاز منفی 7

 امتیاز منفی 3ماه  6به ازاء هر 

 

 
 .برای احتساب امتیاز هریک از بندهای فوق ضمیمه شدن مدرک و گواهی مربوطه الزامی می باشد 

 در غیر اینصورت ساعت می باشد 48فلت صرفا ، فرصت مراجعه جهت تحویل در صورت تماس اداره خوابگاه ها مبنی بر معرفی فلت . 

 مطابق مقررات فلت مذکور به نفر بعدی واگذار می گردد.


