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 )دانش آموزان(شرایط دریافت بورسیه 

مصوبه هیئت 

 مدیره

 
مدارک یجهت بررس هیاول طیشرا  

 و باالتر دهمدانش آموزان مقطع _ 

 و بزرگساالن یانتفاع ریاز غ ریمدارس به غ یدانش آموزان تمام_ 

 17 یمعدل باال_ 

 رشیشدگان بعد از پذ هیبورس طیشرا

 رینسبت به سا تیآنان و دارا بودن اولو یلیو تحص یمال عتیرا داشته باشند برحسب وض ادیدر بن رشیپذ هیاول طیکه شرا یبه دانش آموزان _

 تعلق خواهد گرفت. هیبورس ،انیمتقاض

 خواهد داشت.  انیمتقاض یلیو تحص یمال طیبه شرا ینخواهد بود و بستگ کسانی انیهمه متقاض یبرا هیمبلغ بورس _

 ماه( در نظر گرفته شده است. 9) یلیکامل تحص کسالی یدانش آموزان برا یشده برا نییتع هیبورس _

  .ندیارسال نما ادیبن یباشد برا دهیمدرسه رس دییکارنامه خود را که به تا یلیهر ترم تحص انیدانش آموزان موظف هستند بعد از پا _

 .مراتب را سریعا به بنیاد اطالع دهد بایستمی در امتحانات ترم را نداشته باشد، در صورتی که دانش آموز به هردلیلی قصد شرکت -

معدل و  حفظ ایو  یلیتحص شرفتیگردد و تنها در صورت پیم یدانش آموزان مجددا بررس یهامدارک و کارنامه یلیهر سال تحص انیبعد از پا _

 خواهد کرد. دایسال بعد ادامه پ یآنان برا یلیتحص هیبورس اد،یبن رشیپذ هیاول طیداشتن شرا

لغو آن به صورت  ای هیادامه بورس طیشوند، شرا یلیارائه کردند، دچار افت تحص ادیکه به بن یلیکارنامه تحص نیچنانچه دانش آموزان نسبت به آخر _

 خواهد بود: ریز

و در  ها کسر خواهد شدآن هیاز بورس درصد 50 باشد، 17 یها کماکان باالمعدل آن کنیول کاهش یابد نمره 3تا  1ها که معدل آن یانیمتقاض _

 .شودیها بازگردانده مکسر شده دوباره به آن هیصورت جبران معدل در ترم بعد، شهر

و  ها معلق خواهد شدآن هیبورس یلیترم تحص کی یبرسد، برا 17تر از نییبه پا هامعدل آن و کاهش یابد نمره 3تا  1ها که معدل آن یانیمتقاض _

 .ها پرداخت خواهد شدمعوقه هم به آن هیشوند و بورسیبازگردانده م هیدر صورت جبران معدل در ترم بعد، مجددا به حالت بورس

 خواهد شد. لغوها آن هیبرسد، بورس 14 ریها به زکه معدل آن یانیمتقاض _

پرونده و درخواست  لیتوانند مجددا نسبت به تشکیم طیگردد، در صورت دارا بودن شرایها بر طبق موارد باال لغو مآن هیکه بورس دانش آموزانی _

 .نخواهند داشت انیمتقاض رینسبت به سا یتیلووشده و ا یبررس ادیبن یصورت پرونده آنان مطابق روال کار نیدر ا ند،یاقدام نما هیبورس

 .دییمشخص شده ارسال فرما یهامدارک خود را در زمان هیجهت ادامه روند بورس انیمتقاض ادی* با توجه به تعداد ز

 موارد آن  یعلم را  با دقت مطالعه نموده و تمام انهیپو ادیشدگان در بن هیبورس طیکه مفاد شرا مینما ی...................................................................... تعهد م نجانبیا
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