
 1فرم شماره 

ردد ،شرایط تفرم مخصوص دانشجویانی که  در شهر بجنورد سکونت دارند 

 هستند و موقت اضطراری متقاضی تردد را ندارند ولی

 باسمه تعالی

 اینجانب                       با شماره دانشجویی                        با کد ملی      

 ترم              رشته                 ورودی نیمسال                     سال تحصیلی             

. موافقت نموده اید 9376-79با توجه به اینکه با تردد دائم اینجانب در سال تحصیلی

درصد حقوق و مزایا بابت هزینه های 54هیچگونه اعتراضی نسبت به اعمال و کسر 

 و تشخیص در صورت ضرورتتعهد می دهم که اهی ندارم و همچنین غذایی و خوابگ

 شرکت نمایم./  دانشگاه برنامه های فرهنگی و هنری  پردیس درمحترم  مسئولین

 شماره موبایل:                                        :نام و نام خانوادگی دانشجو

 تلفن ثابت هراه با کد استان :                                                              :مضا دانشجوا

 رضایت نامه ولی دانشجو:

 اینجانب                             با کد ملی                          ولی دانشجو                        

اطالع  9376-9379از تردد روزانه و دائم فرزندم                            در سال تحصیلی 

 م./ضایت کامل خودم را اعالم می نمایداشته و ر

 :نام ونام خانوادگی ولی دانشجو 

 :  دانشجو اثر انگشت ولی

    :امضاء ولی دانشجو  

 تلفن ثابت همراه با کد :                                              موبایل ولی دانشجو:



 

 2 فرم شماره

در شهر بجنورد سکونت دارند  خانواده محترم آنها فرم مخصوص دانشجویانی که    

 .هستند و موقت  ،شرایط تردد را ندارند ولی متقاضی تردد اضطراری 

                                                  

 باسمه تعالی

گاه دانش سراهای دانشجویی  معاونت دانشجوییآیین نامه سکونت و تردد دانشجومعلمان در  45ماده با توجه به 

دانشجو                                     با شماره دانشجویی                              و  5934مردادماه  فرهنگیان 

ورودی                 رشته تحصیلی                         ترم             کد ملی                                         

شرایط تردد را ندارد ولی طبق صورتجلسه   نیمسال                                 سال تحصیلی                        

شرایط  با 5931-5931در سال تحصیلی  با تردد دانشجوی فوق الذکر 55/54/5931شورای اسکان تاریخ 

،  ، پرداخت بدهی قبلی ، بیمه حوادثینه های غذایی و خوابگاهی بابت هزدرصد حقوق و مزایا 54احتساب 

سند مالکیت یا قولنامه کپی  -5و همچنین ارائه مستندات)  )همراه با برگه انتخاب واحد(تایید انتخاب واحد 

( مبتنی بر سکونت خانواده دانشجوی فوق 2و5فرم های  -9تقاضانامه دانشجو معلم   -2 به نام  ولی دانشجو

 ذکر در شهر بجنورد موافقت می گردد./ال

 سرپرست پردیس امام محمد باقر)ع(                                   دکتر سید حسین میرزایی                   

 معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی                                 علی جوینی                                  دکتر 

 دکتر براتعلی منفردی راز                                                        معاونت  آموزشی 

 سرپرست سرای دانشجویی                    محمد حامدی/نقی صفرزاده/ کریم سجادی                

 حراست پردیس مسئول                                      محمد مهدی قربانزاده                        

 سید حسن علوی                                                                  کارشناس مسئول امور مالی 

 رضا ریحانی                                                                         کارشناس مسئول آموزش  

  کارشناس مسئول امور دانشجویی                                                               یوسف رضایی        

 

 



 

 3فرم شماره 

 فرم مخصوص دانشجویانی  که شرایط تردد را دارند ومتقاضی تردد می باشند 

 باسمه تعالی

 اینجانب                       با شماره دانشجویی                        با کد ملی      

 ترم              رشته                 ورودی نیمسال                     سال تحصیلی             

ذایی درصد هزینه های غ24با توجه به اینکه با تردد دائم اینجانب و همچنین با احتساب

موافقت نموده اید . متعهد می شوم  که در 9376-79و خوابگاهی در سال تحصیلی

پردیس در برنامه های فرهنگی و هنری  محترم لینصورت ضرورت و تشخیص مسئو

 دانشگاه شرکت نمایم./  

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

                                                        امضا دانشجو:

 تلفن ثابت همرا با کد استان :                                                  شماره موبایل :

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5فرم شماره 

 .فرم مخصوص دانشجویانی  که شرایط تردد را دارند ومتقاضی تردد می باشند 

 باسمه تعالی

 آیین نامه سکونت و تردد دانشجومعلمان در سراهای دانشجویی  معاونت دانشجویی  45ماده  با توجه به 

پردیس  55/54/5931طبق صورتجلسه شورای اسکان تاریخ  و همچنین 5934مردادماه دانشگاه فرهنگیان 

 ملی                                        دانشجو                                     با شماره دانشجویی                              و کد 

رشته تحصیلی                         ترم                            ورودی  نیمسال                                                      

-5931کر  در سال تحصیلی سال تحصیلی                          شرایط تردد را دارد با تردد دانشجوی فوق الذ

، پرداخت بدهی قبلی ، درصد حقوق و مزایا بابت هزینه های غذایی و خوابگاهی 24احتساب شرایط  با 5931

  -5)شرایط تردد ارائه مستنداتبا  و همچنین ، تائیدانتخاب واحد)همراه با برگه انتخاب واحد(  بیمه حوادث

سرپرست خانواده ،فوت ،  -9تاهل و ارائه کپی سند محضری   -2 سند مالکیت یا قولنامه به نام  دانشجوکپی 

فرم های -4تقاضانامه   -5بیماری و یا از کار افتادگی یکی از والدین بر اساس مدارک و مستندات  قانونی 

 ( موافقت می گردد./5و9شماره 

 

 سرپرست پردیس امام محمد باقر)ع(                                    دکتر سید حسین میرزایی                   

 معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی                           علی جوینی                                       دکتر    

 معاونت آموزشی                  دکتر براتعلی منفردی راز                                              

 سرپرست سرای دانشجویی                   د حامدی/نقی صفرزاده/ کریم سجادی                محم

 کارشناس مسئول امور مالی   سید حسن علوی                                                              

 حراست  مسئول کارشناس                                    محمد مهدی قربانزاده                        

 رضا ریحانی                                                                         کارشناس  مسئول آموزش 

 کارشناس مسئول امور دانشجویی                                   یوسف رضایی                                    

 

 



 

 4شماره فرم 

 در سرای دانشجویی سازماندهی می شوند فرم مخصوص دانشجویانی  که 

 باسمه تعالی

 آیین نامه سکونت و تردد دانشجومعلمان در سراهای دانشجویی  معاونت دانشجویی  45ماده  با توجه به 

پردیس  55/54/5931طبق صورتجلسه شورای اسکان تاریخ  و همچنین 5934مردادماه دانشگاه فرهنگیان 

              دانشجو                                     با شماره دانشجویی                              و کد ملی                           

                        رشته تحصیلی                         ترم                            ورودی  نیمسال                              

درصد حقوق و مزایا بابت هزینه های غذایی و خوابگاهی و 54 با احتساب سال تحصیلی                          

 . شود در سرای دانشجویی سازماندهی  تائید انتخاب واحد و بدهی قبلی و بیمه حوادث پرداخت همچنین

 تلفن ثابت دانشجو همراه با کد :                        موبایل دانشجو:                          

 

 سرپرست پردیس امام محمد باقر)ع(                                       دکتر سید حسین میرزایی                   

 معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی                            علی جوینی                                       دکتر   

 دکتر براتعلی منفردی راز                                                            معاونت آموزشی   

 محمد حامدی/نقی صفرزاده/ کریم سجادی                                        سرپرست سرای دانشجویی 

 کارشناس مسئول امور مالی                                                          سید حسن علوی            

 حراست  مسئول کارشناس مسئول                                           محمد مهدی قربانزاده                        

 کارشناس مسئول آموزش                            رضا ریحانی                                                   

 امور دانشجویی    کارشناس مسئول                                       یوسف رضایی                                    

 


