
 بسمه تعالی

 1فرم شماره                                                  اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران                                                           

 فرم درج مشخصات دانش آموزان ممتاز به ترتیب مقطع توسط نماینده رفاهی

 ..............................واحد / دانشکده

 

ف
دی

ر
 

 مشخصات ولی دانش آموز شاغل در دانشگاه تهران مشخصات دانش آموز

 نام م خانوادگینا معدل مقطع نام نام خانوادگی
 /پیمانی/رسمی

 قراردادمعین
 تلفن تماس

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 .نمایم صحت موارد مندرج در فرم مذکور را تأئید می................................ واحد / نماینده دانشکده............................... اینجانب 

 

 امضاء نماینده و مهر واحد مربوطه



 بسمه تعالی

 2فرم شماره                                                     اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران                                                          

 فرم مخصوص ارسال عکس و فرم مشخصات دانش آموزان جهت درج در نشریه

 ..............................واحد  /  دانشکده 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

 ................................ل معد

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

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

 

 ...............نام همکار محترم 

 ....................نام دانش آموز

 ...............................مقطع 

 ..............................معدل 

                                                                                        

 



 

 تعالیبسمه                 

 3فرم شماره                                                   اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران                                                                                      

 فرم درج مشخصات دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري

 ..............................واحد / توسط نماینده رفاهی دانشکده به ترتیب مقطع

 ات ولی دانشجو شاغل در دانشگاه تهرانمشخص مشخصات دانشجو 

 نام نام خانوادگی شهر قبولی رشته قبولی نام دانشگاه مقطع نام خانوادگی نام ردیف
 /پیمانی/ رسمی

 قرارداد معین
 تلفن

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 .نمایم صحت موارد مندرج در فرم مذکور را تأئید می................................ واحد / نماینده دانشکده............................... اینجانب 

 امضاء نماینده و مهر واحد مربوطه



 بسمه تعالی

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

 فرم مخصوص ارسال عکس و فرم مشخصات جهت درج در نشریه

 ..............................کارکنان واحد  
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 ...............مکار محترم نام ه

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه
 

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ................................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ............... نام همکار محترم

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 .....................شهر/دانشگاه

 

 ...............نام همکار محترم 

 .......................نام دانشجو 

 ...............................مقطع 

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

 ....................شهر/دانشگاه
 

 


