
 

 

 "بسمه تعالی"

 

 "بنیاد دانشگاهی فردوسی یـتحصیل بورسین نامه یآ" 

 

 مقدمه
یکی از اهداف بنیاد دانشگاهی فردوسی کمک به ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاهی برتر      

در همین   شود.ر انجام میخیّاندیش و وسسات نیکبا  جلب حمایت افراد و م امرای است که این ملی و منطقه سطح در

 تنظیم شده است تا پشتیبانان بورس مورد نظر های در رشتهدانشگاه  یموزشآکیفی  ءبه منظور ارتقایین نامه آاین راستا 

  .نمایدبورس تحصیلی اعطا  کنند،می خود انتخاب که دانشگاه فردوسی مشهد را برای تحصیل برتربه دانشجویان 

ر مقطع به دانشجویان واجد شرایط، برای یک دوره کامل تحصیلی د مایت مادی یک یا چند فرد بورس تحت ح :1ماده 

 در دانشگاه فروسی مشهد تعلق خواهد گرفت. مورد نظر  پشتیبانان بورسهای کارشناسی رشته

امه درا برای ا دمشه با رتبه های باالی آزمون سراسری که دانشگاه فردوسیگیرندگان از بین دانشجویان : بورس 2 ماده

  تحصیل انتخاب می کنند تعیین می شوند.

 تعیـین  ،خواهـد شـد  تهیـه  : شرایط مربوط به بورس برای هر رشته تحصیلی طی دستورالعملی که توسـط بنیـاد   1تبصره

 گردد.می

تحصـیلی   هرسـا  در ابتـدای سـا     ،بورس انهیگیرد، و مبلغ ماههایی که بورس تحصیلی به آنها تعلق می: رشته2 تبصره

 سایت دانشگاه و دفترچه آزمون سراسری درج خواهد شد. وب تعیین و در  بنیادتوسط 

ماه )از اوّ  مهر لغایت خردادماه هر سا  تحصیلی( طبق گـواهی   9هار سا  تحصیلی و هر سا  چبرای : این بورس 3 ماده

بـه وـورت    (5مـاده   3)موضوع تبصرۀ اداره کل امور آموزشی دانشگاه به شرط اشتغا  به تحصیل و حفظ کیفیت تحصیل 

 انه به دانشجو پرداخت می شود.یماه

 دانشجویانره کل امور آموزشی دانشگاه : بنیاد دانشگاهی فردوسی در شروع سا  تحصیلی با هماهنگی ادا4 ماده

نماید. متقاضی آنان ارسا  می برای فرم تقاضای اعطای بورس مراهه نامه تبریک بهرا شناسائی و  شرایط بورسواجد

 تحویل می نماید.به بنیاد  الزممراه مدارک ه بورس، فرم مربوطه را تکمیل و به

 نماید.می نسبت به اعطای بورس اقدام ،: بنیاد دانشگاهی فردوسی در اولین فروت5 ماده

، دورۀ خـود  هـم دانشـجویان  اوّ   %10تـر از  کیفیت تحصیل و قرار گرفتن دانشجو در رتبه پایین : در وورت افت3تبصره

 بورس دانشجو از ابتدای سا  تحصیلی بعدی قطع خواهد شد.

ی رو غیره موجب قطع بورس خواهد شد. برقـرا  حصیل از قبیل مسافرت طوالنی، ترک تحصیلتای در : هر نوع وقفه6 ماده

  تقاضا و رسیدگی مجدّد است.تجدید مجدّد بورس مستلزم 

متشـکل از مـدیرعامل بنیـاد، نماینـده      ایهای تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط زیر نظر کمیته: اختصاص بورس7 ماده

یا نماینده کمیته علمی پژوهشی بنیاد و پشتیبانان مـالی  ، رئیس مربوطههیأت مدیره بنیاد، رئیس یا معاون آموزشی دانشکده 

 ن وورت می پذیرد.آنابورس یا نمایندگان 

  تصـویب به تصویب هیأت مدیره بنیاد رسیده است و از تاریخ   21/08/92تاریخ  در تبصره 3ماده و  7ین نامه در یاین آ    

 د شد.به مورد اجرا گذاشته خواه سا  به وورت آزمایشی به مدّت یک


