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 "بسمه تعالی"

 « تحصیلی توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی واماعطای  ی دستورالعمل نحوه» 

 « دانشگاه فردوسی مشهدنیازمند به دانشجویان » 

 

تحصیییی   واماز طریق اعطای نیازمند بنیاد دانشگاهی فردوسی )بنیاد(، حمایت از دانشجویان مستعد  اهدافیکی از      

ع الزم برای این امر از طریق افراد خیر یا مؤسسات خیریه تأمین می شود و منیابع آن محیدود   می باشد. از آنجا که مناب

ضروری است. لیاا نحیوپ پرداخیت و بازپرداخیت آن      وامساز و کارهای پرداخت این  است، ضابطه مند نمودن و تسهیلِ

 مطابق با این دستورالعمل می باشد:

و بیدون   کمک هزینه دراز مدت ووام ضروری  دو صورتواجد شرایط به  اعطایی به دانشجویانتحصییی  وام : 1ماده 

 خواهد بود.« کمک هزینه تحصیلی» تحت عنوان کارمزد 

وام ضروری یک بار در طی دورپ تحصیل به منظور تأمین هزینه درمان، پرداخت شهریه، خرید لوازم تحصییی  :1تبصره 

ریال و برای مقطیع کارشناسیی ارشید و     000/000/2طع کارشناسی برای مقو غیرپ پرداخت خواهد شد. سقف این وام، 

 ریال خواهد بود. که این مبیغ ساالنه توسط هیأت مدیرپ مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. 000/000/3دکتری 

 تحصییی  وامشرایط اعطای  : 2ماده 

 باشد در دانشگاپ فردوسی مشهد یلدانشجو شاغل به تحص الف:

 یکی از اعضای هیأت عیمی، نهادهای دانشگاهی و کمیته دانشجویی بنیاد قیبودن دانشجو از طر نیازمنداثبات  ب:

بیه   ی اش بایید یم به باال باشد میانگین نمرات آخرین نیمسیال تحصیی  در صورتی که دانشجوی متقاضی نیمسال دوّ ج:

دانشیجویان ورودی   کمتر نباشد.ری در مقطع دکت 17در مقطع کارشناسی ارشد و  16در مقطع کارشناسی،  14از  ترتیب

 ضمناً برای دریافت وام ضروری شرط معدل الزم نیست. نیمسال اوّل از شرط معدل مستثنی می باشند.

 تصمیم گیرندپ خواهد بود. 12نفرپ مندرج در مادپ  در موارد استثنایی کمیته سه :2تبصره 

پ( تصیویب میی شیود ولیی در صیورت پیشیرفت       میا  5کمک هزینه تحصییی به مدت یک نیمسال تحصیییی )  :3ماده 

بیرای دانشیجویان کارشناسیی تیا      ،معدل مساوی یا باالتر از نیمسال قبیی( و باقی بودن نیاز کسب)   تحصییی دانشجو

حیداکثر  سقف هفت نیمسال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف سه نیمسال قابیل پرداخیت اسیت و مبییغ آن     

 اعطایی صندوق رفاپ دانشجویان می باشد. کمک هزینه تحصییی معادل

، مشیهد  نباید از ادارپ رفیاپ دانشیجویان دانشیگاپ فردوسیی     کمک هزینه تحصییی از بنیاد دانشجوی متقاضی :3تبصره 

 .نمایدکمک هزینه دریافت 

 5میادپ  ط منیدرج در  یدارا بیودن شیرا  و ارائه کارنامیه تحصیییی    ،برای تمدید پرداخت کمک هزینه تحصییی :4تبصره 

 ضروری است.

در نیمسیالی  مندرج در بند ج مادپ یک کسب معدل عدم   عدم شرکت در امتحان و یا ،در صورت ترک تحصیل :4ماده 

 که دانشجو کمک هزینه دریافت نمودپ است، کمک هزینه تحصییی در نیمسال بعدی قطع خواهد شد.

درخواسیت هیای    ی اعطیای وام بیه دانشیجویان نیازمنید،    به منظور بهینیه سیاز   با توجه به محدودیت اعتبار و :5ماده 

شهریور (  31تا  25بصورت همزمان دربازپ های زمانی ابتدای نیمسال اوّل ) کمک هزینه تحصییی دانشجویان متقاضی 

 بقیه در پشت صفحه
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بعدی قابیییت اجرائیی    نیمسالمورد بررسی قرار گرفته و از ابتدای تحصییی بهمن ( هر سال  30تا  23و نیمسال دوّم ) 

 ضمناً در شرایط مساوی موارد زیر موجب اولویت خواهد بود:می یابد. 

 بومی. غیر دانشجویان الف:

 که ولی خود را از دست دادپ و سرپرست خانوادپ باشد ) با ارائه مدرک معتبر(. یدانشجوی :ب

 وضعیت نامناسب مالی خانوادپ. ج:

 رشته های یکسان.در یسه با متقاضیان دیگر باالتر بودن معدل نیمسال در مقا د:

 د دانشگاپ(.معتدانشجویان بیمار و معیول ) با تأیید پزشک م ه :

 به صورت زیر خواهد بود: وام تحصییینحوپ استرداد مبیغ  : 6ماده 

بنییاد   تکییف بدهی خود به تعیینبا دانشگاپ جهت  ل و تسویه حسابدر هنگام فراغت از تحصیوام گیرندپ موظف است 

ضمناً جهت معرفی دانشجویان بیدهکار، همیاهنگی الزم بیا ادارپ رفیاپ      اقدام نماید. وام خودمراجعه و نسبت به تقسیط 

 دانشجویان انجام خواهد شد.

شاغل ییا  معادل مبیغ دریافتی از ضامن معتبر ) کارمند  یدر هنگام تقسیط وام تحصییی دریافت شدپ، ارائه چک : 7ماده 

ریال عالوپ بر مورد فیوق،   000/000/10که دارای حکم کارگزینی باشد الزامی است. برای وام های بیش از ( بازنشسته 

 ه نامه کسر حقوق مربوط به کارمند ضامن از ادارپ ذیربط ضروری می باشد.ئارا

ا باز پرداخت دریافت شدپ را به صورت یکج وامپس از اتمام تحصیالت یا در حین تحصیل،  چنانچه دانشجویی : 8ماده 

 بخشودگی برخوردار خواهد شد. %10نماید، از 

تحصییی در هر یک از ترم های تحصییی در بین ورودی های همان سال رتبه  واممشمول  چنانچه دانشجوی : 9ماده  

ه اول را کسب نماید، تمام بدهی ببخشودگی و در صورتی که در کل دورپ تحصیل رت %10اول را کسب نماید، مشمول 

 شد.خواهد بخشودپ  وی

 کیل امیور دانشیجویی   رفاپ دانشجویان دانشگاپ در حیوزپ ادارپ   ادارپ اسامی دانشجویان دریافت کنندپ وام به  : 10ماده 

دانشگاپ ارسال خواهد شد تا در زمان تسویه حساب برای تعیین تکییف بدهی و قسط بندی خود از بنییاد مجیوز تسیویه    

 حساب ارائه نمایند.

اعضای هیأت عیمی نماینیدپ بنییاد در   تحصییی می تواند توسط  واممعرفی دانشجویان  واجد شرایط دریافت  : 11ماده 

صورت گیرد، ولی در هیر صیورت دانشیجوی     دانشکدپ ها، کمیته دانشجویی بنیاد و یا حوزپ معاونت دانشجویی دانشگاپ

 ط دریافت کمک هزینه را دارا باشد.تکمیل نمودپ و شرایدر زمان مقرّر متقاضی باید فرم تقاضای وام را 

توسیط کمیتیه سیه     وامپر کردن فرم و ثبت نام متقاضی در دفتر بنیاد انجام و تصمیم گیری در مورد اعطای  : 12ماده 

نفرپ ای متشکل از مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیرپ یا نمایندپ ایشان و مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی یا یکی 

 میته خواهد بود.ک ناز اعضای ای

به تصویب هیأت مدیرپ بنیاد دانشگاهی فردوسی رسید  21/03/92 تبصرپ در تاریخ 4مادپ و  12این دستورالعمل در      

به مدت یکسال به صورت آزمایشی به اجرا گااشته خواهد شدپ و  2/12/86جایگزین دستورالعمل مصوب و از این تاریخ 

 شد.


