
 هذارک هَرد ًیاز جْت ثثت ًام ٍام ّای داًشجَیاى رٍزاًِ

  

 ترای تقاضا ٍ ثثت ًام کلیِ ٍاهْای داًطجَیاى رٍزاًِ تحَیل هذارک زیر تِ ادارُ رفاُ الساهی است :

 شماره حساب بانک تجارت به اداره رفاه اعالم الف:

  ٍ  تحویل اصل سند تعهد محضری -ب

 کارکٌاى ترای ضاهي کارگسیٌی حکن آخریي کپی -2   اصل گَاّی کسر از حقَق ضاهي ترای ضاهٌیي تازًطستِ -1

 یا ٍ پیواًی ٍ رسوی ضاغل

 .هسلح ًیرٍّای ٍ اجتواعی تاهیي تازًطستگاى ترای ضاهي حقَقی فیص کپی -3 

 : است ًیاز هَرد ًیس زیر هشرٍحِ هذارک  اال ترای ّر ًَع ٍامعالٍُ تر هذارک ت

ٍ کپی صفحات هطخصات A4  کپی صفحِ دٍم ضٌاسٌاهِ زٍجیي ٍ فرزًذ در یک صفحِ  ٍام تحصیلی: -1

 .رفاُ ادارُ تِ متأهل مرد زٍجیي در عقذًاهِ ترای داًطجَیاى

 –2پریٌتر ٍ ...(  -تاب پل -م کوک آهَزضی )کتابفاکتَر خریذ لَاز -1هذارک الزهِ عثارتٌذ از:  ٍام ضرٍری: -2

 – 6 تصادف هذارک – 5 یک درجِ تستگاى از یکی فَت هذارک -4تیواری هذارک -3طثی عیٌک خریذ فاکتَر
 ٍ پرّسیٌِ تیواریْای ترای) خاظ هَارد هذارک  –7...(  ٍ سیل – زلسلِ) طثیعی حَادث ٍقَع سَزی، آتص هذارک
 ًاهِ تحصیلی. پایاى  -8( االعالج صعة

کپی صفحِ دٍم ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی زٍجیي در  -کپی صفحِ هطخصات زٍجیي در عقذًاهِ  ٍام ازدٍاج: -3

 A4 صفحِ یک

کپی صفحِ دٍم ضٌاسٌاهِ ٍ کارت  -کپی صفحِ هطخصات زٍجیي در عقذًاهِ ٍام ٍدیعِ هسکي هتأّلی: -4

گسار ش ٍضعیت خَاتگاّی از ساهاًِ  –ٍام گیرًذُ  داًطجَی خَد ًام تِ ًاهِ اجارُ اصل  -A4 دریک هلی زٍجیي 
 ستاىگل

کپی صفحِ  -کپی فیص ٍاریسی -در سایت عتثات پریٌت ترگ ثثت ًام ایٌترًتی ٍام زیارت عتثات عالیات: -5

 تاییذیِ عتثات داًطجَیی ترای داًطجَیاى اعساهی از داًطگاُ. -هْر ضذُ پاسپَرت

 تٌام ٍ فرٍضٌذُ هْر ٍ ضوارُ ٍ تاریخ دارای فاکتَر کتة تخصصی  خصصی:ت کتة خریذ ضرٍری ٍام -6

 .تحصیالت تکمیلی داًطجَیاى ترای ضرٍری ٍام هثلغ تِ ٍ داًطجَ

گَاّی ثثت اختراع تأییذ ضذُ تَسط سازهاى پژٍّص ّای علوی ٍ صٌعتی ایراى یا  ثتکر:ٍام ضرٍری ه -7

 دتیرخاًِ جطٌَارُ خَارزهی یا هعاًٍت پژٍّطی داًطگاُ

تأییذیِ خسارت حَادث غیرهترقثِ تَسط فرهاًذاری یا استاًذاری هحل  ٍام ضرٍری حَادث غیرهترقثِ: -8

 سکًَت.



کن قْرهاًی ٍ تأییذیِ ادارُ کل ترتیت تذًی ٍزارت هتثَع درخصَظ حکن ح ٍام ضرٍری قْرهاى ٍرزشی: -9

 اسٌاد ّسیٌِ کردُ داًطجَ -قْرهاًی

فاکتَر تْیِ لَازم  -گَاّی تْسیستی ٍام تحصیلی ٍ ضرٍری داًشجَیاى ًاتیٌا ٍ کن تیٌا ٍهعلَلیي: -11

 کوک آهَزضی ًاتیٌایاى ٍ هعلَلیي

تأییذیِ سازهاى سٌجص آهَزش کطَر یا  اى )هوتاز ٍ ًوًَِ(:ٍام تحصیلی ٍ ضرٍری استعذاد درخش -11

تأییذیِ فرم تَسط دفتر استعذادّای درخطاى یا تأییذیِ آهَزش ٍ پرٍرش یا تأییذیِ سازهاى پژٍّص ّای علوی ٍ 
 صٌعتی ایراى.

 


