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محل الصاق 

 عکس

 د پویانه علمبنیا
POUYANEH ELM FOUNDATION 

 

 

 فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی 

  ویژه دانشجویان
 .دیبه همه موارد با خط خوانا پاسخ ده پس از مطالعه دقیق،است، لطفا  دهیگرد هیفرم در سه صفحه ته نی* ا

 مشخصات فردی

  نام:-1  نام خانوادگی:-2

  نام پدر:-3 نام مادر:-4 جنسیت:-  5  مرد      زن

 شماره شناسنامه: -6  کد ملی:-7 تاریخ تولد:-8

  )استان/شهرستان/روستا(محل تولد: - 9     مجرد                      وضعیت تاهل:           متاهل-10

 شغل:                بله         آیا عالوه بر تحصیل، به کار دیگری اشتغال دارید؟   خیر-11  

  معاف                   دارای کارت پایان خدمت                  وضعیت نظام وظیفه                مشمول -12

  شغل پدر:-13  شغل مادر:-14

  سرپرست خانواده: تعداد افراد تحت تکفل-15 فرزند چندم خانواده: -16

 (کپی کارت مدد جویی را ارسال نماییددر صورت امکان ) ایید.هستید ذکر نم زیر هایچه تحت حمایت مالی هر یک از نهادچنان -17

 هیچکدام         ................................  (نام ببرید) سایر             بهزیستی           کمیته امداد  

 محل سکونت

 ت: آدرس کامل پستی محل سکون-18

 شخصی    *نوع مالکیت: استیجاری

  کد پستی:-19  استان:-20 شهرستان:  شهر/-21  ناحیه: / روستا-22

  تلفن همراه:-24

 

 تلفن منزل: )شماره تلفن به همراه کد شهرستان(-23

 

 تلفن اضطراری: )شماره تلفن به همراه کد شهرستان(-26

  نام شخص و نسب آن با متقاضی:

 پست الکترونیکی:-25
 

 سوابق تحصیلی

  نام دانشگاه یا موسسه آموزشی:-27

  بهمن ماه     مهر ماه                  .......... دانشگاهسال ورود به -28  رشته تحصیلی:-29

  مقطع تحصیلی:-30  انشجویی:دشماره -31

  استان:-32 شهر: -33  ناحیه: / روستا-34

 تحصیل:  کامل پستی محلآدرس -35  کد پستی:-36

 تلفن: )شماره تلفن به همراه کد شهرستان(-37 

 

 معدل سه ترم متوالی دانشگاه-39

 1-             ....................................2-              ....................................3-                                    .................................... 

 معدل کل تحصیلی:-38

 

 نام و نام خانوادگی مسئول:                                                          معاونت آموزشی دانشکده ...............................-40

 

 مهر وامضا معاونت دانشجویی 
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 فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی ویژه دانشجویان

 خود ارزیابی

  . (نماییدباشید، کپی آن را ارسال زمینه مینامه در این و یا گواهیهمچنین اگر دارای مدرک ) بنویسید ایدر هر زمینه و اجتماعی خود راهای فردی مهارت-41

 

 مسائلی که مانع پیشرفت شما است را در صورت تمایل بیان کنید.  همچنین و یرای موفقیت در تحصیل و آینده شغلبرنامه خود را ب -42

 

 توانند در پذیرش شما موثر باشند را بیان کنید.  نکات شاخصی که می-43

  

صادقانه و به طور های این پرسش نامه را با دقت مطالعه و به کلیه سواالت مندرج در آن نمایم که تمامی بخشتعهد می......................................................... .. اینجانب

صحت اطالعات داده شده، متعهد  ای دریافت نمایم، در صورت اثبات عدمرد پذیرش قرار گرفته و کمک هزینهمو بنیادام. چنانچه اینجانب از طرف دادهکامل پاسخ 

آن را در امور فقط  قدورحتی الم ینجانب بورسیه تحصیلی تعلق گیردهمچنین تعهد می نمایم چنانچه به ا .عودت دهم بنیادگردم تا کلیه هزینه دریافتی را به می

 مسئولیتی نخواهد داشت. بنیادصورت  در غیر این نمایم.تحصیلی هزینه 

  امضا:                  تاریخ:                                                                                                                                 
 

درخواست کمک هزینه تحصیلی فرمو ارسال  تکمیل راهنمای  

حیات ز والدین شما در قید ، هر یک اهچنانچبه صورت دقیق بیان نمایید.  14و  13قسمت مشخصات فردی شماره وضعیت شغلی والدین خود را در  -1

 ، قید بفرمایید.اندافتاده هستند و یا متارکه نموده از کاریا ، نیستند

 ترم اخیر خود را قید بفرمایید. 3، معدل 39شماره  تحصیلیقسمت سوابق در  -2

 باشد. ه همراه فرم تکمیل شده الزامی میارسال کلیه مدارک ذیل ب -3

 مدارک مورد نیاز      

o  3*4یک قطعه عکس 

o  ترجیحا در یک صفحه تصویر شناسنامه(A4) 

o ترجیحا در یک صفحه  تصویر کارت ملی(A4) 

o  .ریز نمرات سه ترم متوالی دانشجویان که تایید معاونت آموزشی را داشته باشد 

o معاونت دانشجویی امضاهمراه با مهر و  فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی 

o گواهی اشتغال به تحصیل معتبر 

  باشد.می پست یا ایمیلارسال مدارک با 

 1966643744کد پستی:   .3واحد  -6پالک  -کوچه ترکش دوز -نرسیده به چهارراه پارک وی -خیابان ولیعصر -تهران آدرس پستی:

 26232774:فکس                           26211219-26211220تلفن:

 www.pouyanehfoundation.orgوب سایت:   info@pouyanehfoundation.org:آدرس ایمیل       

o  :از طریقها ارسال فرم زماندر توجه ( ایمیل، موضوعSubject به صورت ،)ورت صتایپ گردد. در غیر این کد ملی( _نام خانوادگی  _)نام استان

 از بررسی ایمیل شما معذوریم.

 این قسمت توسط مسئولین بنیاد تکمیل می گردد.

 به شماره ........................................ جهت بررسی ثبت گردید.  پویانه علمدر تاریخ ......................................... در بنیاد 

 نام و امضا مسئول پرونده:                                                                                                                                     
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 علم د پویانهبنیا
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 یهادانشگاه 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 مراتب را سریعا در صورتی که دانشجو به هر دلیلی قصد شرکت در امتحانات ترم را نداشته و یا قصد مرخصی تحصیلی داشته باشد، می_

 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 یانیالزم به ذکر است دانشجو

 .ندینما دیجد

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

 :                                        امضاء:         خی.                                                                تاررمیپذیرا م

 


