
 

 اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

 باسمه تعالی

 542931/511: شماره

 94/6/29: تاریخ

 با اهداي سالم

در نظر دارد از فرزندان اعضاي محترم هيأت علمی و  منابع انسانی و امور رفاهی رساند اداره كل احتراماً ، به استحضار می    

دریكی از مقاطع  29 - 29 شاغل رسمی، پيمانی و قرارداد معين دانشگاه كه در سال تحصيلیكاركنان گرامی بازنشسته و 

و نيز از داوطلبان كنكور سراسري كه در سال جاري در یكی از مقاطع كارشناسی،   تحصيلی شرط معدل ذیل را احراز نموده

خواهشمند است دستور فرمائيد . تقدیر به عمل آورد دان  پذیرفته شده (روزانه)هاي دولتی  كارشناسی ارشد و دكتري در دانشگاه

 :خود تحویل دهند واجدين شرايط مدارك ذيل را به مسئول محترم رفاهي واحد محل خدمت ضمن اطالع رسانی ، 

 توضيحات معدل مقطع تحصيلي رديف

در پایه پنجم ابتدائی  22-25دانش آموزانی كه در سال تحصيلی  92 ششم ابتدائی 5

هدیه و لوح تقدیر دریافت نموده اند  25ممتاز شده و در سال 

 مشمول این بخشنامه نمی باشند 

 و باالتر1/52 سوم راهنمایی 9

 و باالتر 52 سوم دبيرستان 4

3 
در یكی از مقاطع كارشناسی، ( روزانه)دانشگاههاي دولتی 29پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 

 كارشناسی ارشد یا دكتري 

  25كسب مقام در المپيادها و جشنواره هاي معتبر علمی از سال 1

 

آموزكه با امضاء مسئول رفاهی واحدومهر واحد مربوطه برابربا اصل شده باشد و یك قطعه عكس پشت  تصویر كارنامه دانش  5

 .نویسی شده

تصویر كارت دانشجوئی به تائيد مسئول رفاهی واحد و یا اصل گواهی تحصيلی از دانشگاه محل پذیرش دانشجو و یك قطعه   9

 . عكس پشت نویسی شده

یر تقدیر نامه یا گواهی معتبر مبنی بر پذیرفته شدن در المپيادها و جشنواره هاي معتبر علمی داخل و خارج از كشور از تصو - 4

 .كه به تائيد مراجع ذیصالح رسيده باشد به همراه یك قطعه عكس پشت نویسی شده 25سال 



 با رعايت نكات پيوست 6/7/29تاريخهر واحد مدارك واجدين شرايط را حداكثر تا  الزم است مسئول محترم رفاهي

 .به این اداره كل ارسال فرمایند

هاي پائين تر از حد اعالم شده و مدارك پذيرفته شدگان مقطع كارداني و مداركي كه به  يادآور مي شود به معدل

همچنين دانش آموزاني كه . ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد(  6/7/29)صورت انفرادي يا پس از تاريخ مقرر 

تقدير دريافت نموده اند و در پايه ششم ابتدائي نيز معدل در پايه پنجم ابتدائي هديه و لوح  29-29در سال تحصيلي 

 . نخواهند بودكسب كرده اند مشمول اين بخشنامه  99

 

 نحوه ارسال اطالعات توسط مسئولين محترم رفاهي

و ارسال كارنامه برابر با اصل شده دانش آموزان به  5درج اطالعات دانش آموزان به ترتيب مقطع تحصيلی در فرم شماره  -5

 پيوست آن

 و درج مشخصات در ذیل آن  9الصاق عكس دانش آموزان در فرم شماره  -9

و ارسال تصویر كارت  4در فرم شماره ( كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتري)درج اطالعات دانشجویان به ترتيب مقطع  - 4

 دانشجوئی برابر با اصل شده یا گواهی معتبر به پيوست آن 

 و درج مشخصات در ذیل آن  3الصاق عكس دانشجویان  در فرم شماره  - 4

  ارسال مدرك مورد تائيد به پيوست آن و 1درج اطالعات در فرم شماره  - 1

  6الصاق عكس و درج مشخصات در فرم شماره   - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالي                                                                            

 9فرم شماره                   دانشگاه تهران                           منابع انساني و امور رفاهي  اداره كل                                                                 

 فرم درج مشخصات دانش آموزان ممتاز به ترتيب مقطع

 ..............................واحد / دانشكده

 

ف
دي

ر
 

 مشخصات ولي دانش آموز شاغل در دانشگاه تهران مشخصات دانش آموز

 نام نام خانوادگي
مقطع 

 تحصيلي
 نام نام خانوادگي معدل

 /پيماني/رسمي

 قراردادمعين
 تلفن تماس

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 .نمایمصحت موارد مندرج در فرم مذكور را تأئيد می.......... ..............................واحد / نماینده دانشكده...... ..............................اینجانب 

 

 

 واحد مربوطهو مهر مسئول رفاهي امضاء .......................تلفن تماس 

  



 

 بسمه تعالي       

 9فرم شماره                                                   رفاهي دانشگاه تهران  منابع انساني و امور اداره كل                                                          

 مشخصات دانش آموزان جهت درج در نشريه فرم مخصوص ارسال عكس و                                

 ..............................واحد  /  دانشكده 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 ..................آموز نام دانش 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

 ..................نام دانش آموز 

 ........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................معدل 

 

                              

                                                           



 

 تعاليبسمه                 

 3فرم شماره                           دانشگاه تهران                                              منابع انساني و امور رفاهي اداره كل                                                

 به ترتيب مقطع  فرم درج مشخصات دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

 ..............................واحد / دانشكده                            

 تهرانمشخصات ولی دانشجو شاغل در دانشگاه  مشخصات دانشجو 

 نام نام خانوادگی شهر قبولی رشته قبولی نام دانشگاه مقطع نام خانوادگینام ردیف
 /پيمانی/ رسمی

 قرارداد معين
 تلفن

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 .نمایمصحت موارد مندرج در فرم مذكور را تأئيد می................ .............................واحد / نماینده دانشكده......... ........................... ......اینجانب

و مهر واحد مربوطه مسئول رفاهي امضاء ................................تلفن 



 عالیتبسمه 

 4اداره کل منابع انسانی و  امور رفاهی دانشگاه تهران                       فرم شماره                                    

 فرم مخصوص ارسال عكس و مشخصات جهت درج در نشریه

 ..............................واحد  / دانشكده 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه
 

 

 ....................... نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه
 

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................همكار نام 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/اهدانشگ
 

 

 ........ ...............نام دانشجو

 .........................نام همكار 

 ...............................مقطع 

 ................................رشته 

 .....................شهر/دانشگاه

 



 5فرم شماره 

 بسمه تعالي    

 فرم درج مشخصات پذيرفته شدگان در االمپيادها و جشنواره هاي معتبر علمي

 
 (شاغل در دانشگاه تهران )مشخصات ولي  مشخصات فرزند عضو هيات علمي يا كارمند دانشگاه 

  

 رديف

 تلفن  محل خدمتواحد  نام خانوادگي  نام  تاريخ كسب مقام عنوان جشنواره يا المپياد نام خانوادگي نام

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                

  

                



 

 عالیتبسمه 

 6اداره کل منابع انسانی و  امور رفاهی دانشگاه تهران                       فرم شماره                                    

 فرم مخصوص ارسال عكس و مشخصات جهت درج در نشریه

 ..............................واحد  / دانشكده 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 ........ ...............فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/المپيووووادعنوووووان 

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

 .....................کشور/ شهر 

 .............................مقام
 

 

 ....................... فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/عنوووووان المپيوووواد

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

 .....................کشور/ شهر 

 .............................مقام

 

 

 ........ ...............فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/عنوووووان المپيوووواد

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

 .....................کشور/ شهر 

 ............................مقام

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ........ ...............فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/عنوووووان المپيوووواد

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

 .....................کشور/ شهر 

 ............................مقام

 
 

 

 ........ ...............فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/عنوووووان المپيوووواد

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

 .....................کشور/ شهر 

 .............................مقام

 

 

 ........ ...............فرزندنام 

 .........................نام همكار 

 جشوووونوراه/عنوووووان المپيوووواد

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

 .....................کشور/ شهر 

  .............................مقام

 

 

 

 

 

 
 

  



 


