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 د پویانه علمبنیا
POUYANEH ELM FOUNDATION 

 

 (دانشجویان)شرایط دریافت بورسیه 

مصوبه هیئت 

 مدیره

 
مدارک یجهت بررس هیاول طیشرا  

 (انیدانشگاه فرهنگ انیاز دانشجو ریدر دوره روزانه )به غ یدولت یدانشگاه ها انیدانشجو _

 16 یمعدل باال _

 رشیشدگان بعد از پذ هیبورس طیشرا
 هیبورس ان،یمتقاض رینسبت به سا تیآنان و دارا بودن اولو یلیو تحص یمال تیرا داشته باشند برحسب وضع ادیدر بن رشیپذ هیاول طیکه شرا یانیبه دانشجو _

 . تعلق خواهد گرفت یلیتحص

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

 . ترم( کیماه( در نظر گرفته شده است )منوط به داشتن واحد حدنصاب  10) یلیسال کامل تحص کی یبرا انیشده دانشجو نییتع هیرسبو_ 

 طیحفظ معدل و داشتن شرا ای یلیتحص شرفتیگردد و تنها در صورت پیم یمجددا بررس انیدانشجو یهامدارک و کارنامه ،یلیهر سال تحص انیبعد از پا _ 

 . ترم( کیخواهد کرد )منوط به داشتن واحد حدنصاب  دایسال بعد ادامه پ یبرا یلیتحص هیبورس اد،یبن رشیپذ هیاول

 بایست در صورتی که دانشجو به هر دلیلی قصد شرکت در امتحانات ترم را نداشته و یا قصد مرخصی تحصیلی داشته باشد، می

 مراتب را سریعا به بنیاد اطالع دهد.
 . ندیارسال نما ادیبن یخود را برا یکارنامه یلیهر ترم تحص انیموظف هستند بعد از پا انیدانشجو _ 

گردد و در صورت جبران یآنان کسر م هیاز بورس درصد 50 ،باشد 16 یها کماکان باالمعدل آن کنیول ابدینمره کاهش  4تا  5/1ها از که معدل آن متقاضیانی _

 . شودیها بازگردانده مکسر شده دوباره به آن هیمعدل در ترم بعد، شهر

شوند و در صورت جبران معدل در ترم بعد، یم قیترم تعل کی یباشد، برا 16تا  14ن یها بو معدل آن ابدینمره کاهش  4تا  5/1ها از که معدل آن یانیمتقاض_ 

 . پرداخت خواهد شدها معوقه هم به آن هیشوند و بورسیبازگردانده م هیمجددا به حالت بورس

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

اقدام  هیپرونده و درخواست بورس لیتوانند مجددا نسبت به تشکیم طیگردد، در صورت دارا بودن شرایها بر طبق موارد باال لغو مآن هیکه بورس یانیدانشجو_ 

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

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

 سقف مدت پرداخت بورسیه
 باشد:یم ریز بیبه ترت انیبه دانشجو یلیتحص نهیسقف مدت پرداخت کمک هز

 یلیچهارم تحص مسالین انی: پایکاردان _

 یلیچهارم تحص مسالین انی: پاوستهیناپ یکارشناس _

 یلیهشتم تحص مسالین انی: پاوستهیپ یکارشناس _

 یلیپنجم تحص مسالین انیارشد: پا یکارشناس _

 یلیششم تحص مسالین انی: پایتخصص یدکتر _

 یلیدهم تحص مسالین انی: پایعموم یدکتر _

شان، اقدام به ارسال مدارک تیوضع نییمجددا نسبت به تع ستیبایم هیادامه بورس یشوند، برایم رفتهیکه در مقطع باالتر پذ یانیذکر است دانشجوالزم به 

 .ندینما دیجد

 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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