بسمه تعالی

" محارم مخصوص خواهران "

ولی محترم دانشجو سرکار خانم
ساکن خوابگاه

ورودی

رشته

شماره دانشجویی

با عرض سالم و احترام ضمن عرض تبریک بمناسبت قبولی فرزند شما در دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی از آنجا که خوابگاه های دانشجویی به عنوان محل های امن و مورد اعتماد خانواده ها برای اسکان
فرزند دلبندتان میباشد ،مسئولین و دست اندرکاران امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز امید به آن
دارند تا با همکاری و ارتباط صمیمانه شما و دانشجویان بتوانند این مسئولیت سنگین را به انجام رسانند .بنابراین با توجه به
آئین نامه و مقررات خوابگاه های خواهران ،عدم حضور دانشجو در خوابگاه "شب ها" منوط به رضایت والدین مبنی بر حضور
در بستگان محارم وی می باشد ،لذا خواهشمند است مشخصات کامل بستگانی که فرزند شما اجازه دارد شب را با "اطالع
قبلی به مسئول خوابگاه"در آنجا سپری نمایند در جدول زیر درج فرمائید.
قبال کمال تشکر و قدردانی را از شما دارد.
ردیف

نام و نام
خانوادگی

نسبت وی با
دانشجو

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

آدرس منزل

شغل

امضا

تلفن

اینجانب

ولی دانشجو خانم

اعالم می نمایم با توجه به اینکه بستگانی در تهران ندارم ،فرزندم

مجاز به اقامت خارج از خوابگاه نمی باشد.
تذکرات:

امضا:

 -1طبق آیین نامه خوابگاه ها ،مسئول خوابگاه می تواند در صورت نیاز با تماس تلفنی حضور یا عدم حضور فرزندم را اطالع دهد.
 -2اگر دانشجویی آدرس بستگان خود در تهران را کتمان نماید و پس از اسکان در خوابگاه بدلیل یکی از بستگانی که نام و
مشخصات آن ها در لیست قید نگردیده غیبت نماید از خوابگاه محروم خواهد شد.
 -3در صورتیکه فرزند شما به بیماری خاصی مبتال می باشد حتماً قید شود.

آدرس کامل محل سکونت والدین در شهرستان:

(این فرم محرمانه نزد مسئولین خوابگاه های دختران خواهد ماند).
شماره تلفن همراه/ثابت والدین و کد شهرستان:

توضیحات:

