
 اداره رفاه دانشجویان 7اطالعیه شماره   

94-95 نیمسال دوم سال تحصیلی  

اري بنیاد علوي نسبت به تامین صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار یا شیر ده با حمایت و همک 
به تحویل مدارك و مستندات به کارشناس اداره رفاه سبد غذایی اقدام نماید. لذا خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) ذیل نسبت 

دانشگاه هنر پردیس باغ ملی  مراجعه و اقدام  نمایند. بدیهی است پس از بررسی کارشناسان اداره رفاه  –خ سخایی بعد از سی تیر  –دانشجویان دانشگاه واقع در خ حافظ 
 یان بارگذاي و پس از تایید به صندوق رفاه و بنیاد علوي ارسال خواهد شد.دانشجویان دانشگاه مدارك الزم در سامانه صندوق رفاه دانشجو

:شرایط متقاضیان متاهل  
                                                                                                                                              به بعد    91مقطع کارشناسی پیوسته از مهر  – 1
به بعد 93مقطع کارشناسی ناپیوسته از مهر  – 2  
                                                                                                               به بعد                      93مقطع کارشناسی ارشد  ناپیوسته از مهر  – 3
                                                             به بعد                                                                                                   91مقطع دکترا از مهر  –  4
                                                        سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشند                                                                                           – 5
ماه باشد 6بارداري گذشته و در صورت تولد نوزاد، سن نوزاد کمتر از  حداقل سه ماه از زمان – 6   

 
  مدارك الزم:

                                                   تایید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداري                                                               - 1
                                                                                                               تایید و گواهی مرکز بهداشت براي نوزادان متولد شده.                         – 2
                                                            تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد و اصل کارت.                                                                                      – 3
                                                    تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر و مادر و نوزاد همراه اصل شناسنامه                                                               – 4
 ه کپی از آن.اصل کارت ملی والدین به همرا – 5

     
 

(شنبه تا چهارشنبه) 30/14تا  30/8از ساعت  5/12/94 تا 17/11/94زمان ثبت نام:   
 

دانشگاه هنر – 58پالك  –بعد از سی تیر  –خیابان سرهنگ سخایی  –مکان ثبت نام: خیابان حافظ   
 

مراجعه و مدارك را ارایه نمایند.: متقاضیان می بایست براي انجام امور مربوطه به صورت حضوري 1یادآوري   
: مهلت ثبت نام تمدید نمی گردد.    2یاد آوري   

 
                                                                                                 

: 

    اداره رفاه دانشجویان                                                                                                                                       

معاونت دانشجویی                                                                                                                                           


