
معا ن محترز يارشجآیا يارشگاهم
 یت ا  حائری میبد-  یت ا  العرمی بروجردینرها- اراک- اردکان- ارومیه- اصفهان- الزهراتنسا- ای م- بجنورد- بزرگمهر قاینات-بناا- بوعلی
تربیت دبیر شهید رجایی_ پیشرفته کرمان-  فناوری  تکمیلی صنعتی و  تبریز- تحصی ت  قزوین-  امام خمینینرها  المللی  بین  بیرجند-  سینا همدان- 
فناوری های نوین  مل- تربت حیدریه- تربیت مدرس- تفرا- تهران- جهرم- جیرفت- حضرت معصومهنسا قظ- حضرت نرجسنسا رفسنجان-
حکیظ سبزواری سبزوار- خلیج فارس بوشهر- خوارزمی تهران - دامکان- دریانوردی و علوم دریایی وابهار- رازی کرمانشاه- زابل- زنجان- سلمان
فارسی کازرون- سمنان- سیدجمال الدین اسد بادی- سیستانتو بلووستان- شاهد- شهرکرد- شهیدباهنرکرمان- شهیدبهشتی- شهیدومران اهواز-
شهیدومران، دانشکده هنرشوشتر- شهیدمدنی  ذربایجان- شیراز- صنعتی اراک- صنعتی ارومیه- صنعتی اصفهان- صنعتی امیرکبیر- صنعتی بیرجند-
صنعتی جندی شاپور- صنعتی خاتظ النبیاج بهبهان- صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- صنعتی سهند تبریز- صنعتی سیرجان- صنعتی شاهرود- صنعتی
علظ و طباطبایی-  ع مه  همدان-  بابل- صنعتی  نوشیروان  کرمانشاه- صنعتی  قظ- صنعتی  شیراز- صنعتی  هویزه- صنعتی  شهدای  شریف- صنعتی 
صنعت ایران- علظ و فناوری مازندران- علوم کشاورزی و منابص طبیعی گرگان- علوم و فنون دریایی خرمشهر- فردوسی مشهد- فرزانگان سمنان-
فسا- فناوری های نوین سبزوار- قظ- کاشان- کردستان- کشاورزی و منابص طبیعی رامین- کشاورزی و منابص طبیعی ساری- کویر بجنورد- گرمسار-
گلستان- گی ن- لرستان- مازندران- مهندسی فناوری های نوین قووان- محقق اردبیلی- مراغه- م یر- نهاوند- نیشابور- ولیت ایرانشهر- ولی
نعجا رفسنجان- هرمزگان- هنراس می تبریز-هنرتهران-هنرتاصفهان- هنرشیراز- یاسوج- یزد ت-تدانشگاه پیام نور نسازمان مرکزیا   دانشگاه عصرت

جامص علمی - کاربردی نسازمان مرکزیا   دانشگاه  زاد اس می نسازمان مرکزیا – دانشگاه فنی و حرفه ای نسازمان مرکزیا

رییس محترزم
مجتمص بظ-  عالی  عالی  موزا  مجتمص  بافت-  عالی  مجتمص  موزا  اسفراین-  عالی  مجتمص  موزا  ایران-  صنعتی  و  علمی  پ وهشهای  سازمان 
 موزا عالی تربت جام- مجتمص  موزا عالی زرند- مجتمص  موزا عالی سراوان- مجتمص  موزا عالی شهرضا- مجتمص  موزا عالی شیروان-
مرکز زهرا-  بویین  مهندسی  و  فنی  عالی  مرکز  موزا  اقلید-  عالی  مرکز  موزا  استهبان-  عالی  مرکز  موزا  گنبدکاووس-  عالی  مجتمص  موزا 
مرکز مح ت-  عالی  مرکز  موزا  لمرد-  عالی  مرکز  موزا  گناباد-  عالی  مجتمص  موزا  کاشمر-  عالی  مرکز  موزا  فیروز باد-  عالی   موزا 
 موزا عالی ممسنی- مرکز  مزا عالی لر- مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه- مرکز تحصی ت تکمیلی علوم پایه زنجان- مرکز منطقه ای

اط ع رسانی علوم و فناوری شیراز-م سسه پ وهشی علوم و فناوری رنر- م سسه پ وهشی حکمت و فلسفه ایران

رییس محترز يارش ده / تمآاش دهم

کامایوتر و  ریاضی  تهران-  دانشگاه  طبیعی کرج،  منابص  و  کشاورزی  تهران-پردیس  دانشگاه  فارابی،  پردیس   - تهران  دانشگاه  ابوریحان،  پردیس 
بندرعباس- دانشکده کشتی سازی  داراا- فنی و مهندسی گلبهار خراسان رضوی-  منابص طبیعی  خوانسار- فنی و مهندسی گلاایگان- کشاورزی و 

پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تبریز- علوم انسانی  زادشهر

رییس محترز پژ هشگاهم

ایران- پ وهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مشهد- حوزه و دانشگاه قظ- دانشهای المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- پلیمر و پتروشیمی  بین 
ایران- انسانی و مطالعات فرهنگی تهران- علوم و صنایص غذایی خراسان- علوم و فناوری اط عات  ایران- علوم  بنیادی- شیمی و مهندسی شیمی 
تحقیق در و فضا-  انرژی- هوا  و  مواد  فناوری-  زیست  ژنتیک و  ملی مهندسی  علوم جوی-  و  اقیانوس شناسی  ملی  اجتماعی-  و  فرهنگی  مطالعات 

عملیات

رییس محترز يارشگاه/ مر-ز ابؤتم بم يستگاههای اجرایا م

 موزا عالی تربیت مربی سااه قظ-  موزا عالی تعاون تهران-  موزا عالی کتابداری-  موزشکده فنی شیراز نوزارت دفاعا-  موزشکده تربیت بدنی
برنامه ریزی- موزشکده کامایوتر سازمان سنجش  موزا سازمان تربیت بدنی تهران-  موزا عالی میراث فرهنگی-  موزا و پ وهش مدیریت و 
کشور- دانشکده امام باقر نعا- افسری امام علینعا- افسری و تربیت پاسداری امام حسیننعا- امام خمینی و انق ا اس می- پ وهشگاه ارتباطات و
صنایص توسعه  پ وهشکده  تکنولوژی-  توسعه  پ وهشکده  بانکی-  و  پولی  ایران- پ وهشکده  کشاورزی  بیوتکنولوزی  پ وهشکده  اط عات-  فناوری 
گیاهان معماری-پ وهشکده  و  هنر  فرهنر،  پ وهشکده  کاربردی-  پایه  علوم  پ وهشکده  اجتماعی-  مطالعات  و  انسانی  علوم  پ وهشکده  شیمیایی- 

دارویی- پ وهشگاه رویان- پ وهشگاه صنعت نفت- پ وهشگاه علوم و فنون هسته ای- پ وهشگاه فرهنر و اندیشه اس می قظ- پ وهشکده
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الملل وزارت امور هواشناسیت- پ وهشکده ساختمان و مسکن- جامص امام حسیننعا- حفاظت و بهداشت محیط کار- خبر- دفاع ملی- روابط بین 
نفت صنعت  ایران-  معادن  و  قظ-صنایص  سیما  و  صدا  تهران-  سیما  و  کشاورزی-صدا  حر   و  سازمان  موزا  شهرسازی-  و  ساختمان  خارجه- 
تهران- صنعت نفت  بادان-صنعت نفت اصفهان- صنعت نفت اهواز- صنعت نفت محمود باد- صنعت هواپیمایی کشوری- صنعتی مالک اشتر- علوم
انترامی تهران- علوم بهزیستی و توانبخشی- علوم دریایی امام خمینینرها نوشهر- علوم زمین- علوم قضایی و خدمات اداری- علوم و فنون فارابی-
کرجنوزارت کشاورزیا-  موزشکده محیط تهران- کشاورزی  و ستاد  جا  فرماندهی  کریظ-  قر ن  معار   علوم  و  فنون هوایی شهیدستاری-  و  علوم 

زیست کرج-تمعار  اس می قظ- م سسه پ وهش و برنامه ریزی  موزا عالی - تحقیقات علوم شی تی کشور- نقشه برداری سازمان نقشه برداری-
نقشه برداری سازمان جکرافیایی نیروهای مسلح

ر سای محترز مرا-ز استارا يارشگاه پیاز رآر

ر سای محترز مرا-ز استارا يارشگاه جامعف عات -اربريی

ر سای محترز تمآاش ده  های آ ا   ارآم  ای

ر سای محترز  اادهای يارشگاه تااي اسلما

ر سای محترز يارشگاهها  م سؤاس تمآاو فادا -یري دتات -یرارتنافا

با سلز  ااترازم

تکذیه به  کمک  هم نین  و  ها  خانواده  بنیان  تحکیظ  منرور  به  دارد  نرر  در  دانشجویان  رفاه  صندوق 
مادران باردار یا شیرده با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبدغذایی اقدام نماید. لذا خواهشمند
است دستور فرمائید دانشجویان واجد شرایط زیر نسبت به تحویل مدارک و مستندات به کارشناس اداره رفاه
سامانه در  لزم  مدارک  دانشگاه  رفاه  اداره  کارشناسان  بررسی  از  پس  است  بدیهی  نمایند.  اقدام  دانشگاه 
اتوماسیون بارگذاری و پس از تایید معاونت لیست متقاضیان به صندوق رفاه برای اقدامات بعدی ارسال می

شود.

شرایط متقاضیانم

سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشند. 1.ت

حداقل سه ماه از دوران باردای گذشته باشد. در صورت تولد نوزاد، سن نوزاد کمتر از شش ماه 2.ت
باشد.
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مدارک لازم

تائید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری 1.ت

تائید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده 2.ت

تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد 3.ت

تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر، مادر و نوزاد 4.ت
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رونوشت :

-تجنابتآقايت کترتسيدفر ونتتقيتزد هتمعاونتمحترمتتسهيلات دانشجوي


