بسمه تعالی
آئین نامة بورسیة دانشجویان برتر بنیاد حامیان دانشگاه تهران
(مقطع کارشناسی ارشد)
مقدمه
در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتالی فعالیتهای علمی ،پژوهشی و توسعة دانش بشری
در جمهوری اسالمی ایران ،آئین نامة بورسیة دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با هدف اعطای جایزة تحصیلی
به دانشجویان برتر و برگزیدة علمی با رعایت مفاد ذیل تنظیم میگردد.
مادة  -1هدف :
جایزة تحصیلی ماهانه به مبلغ  2میلیون ریال و به مدت 10ماه در سال به دانشجویان برتر و برگزیدة علمی مقطع
کارشناسی ارشد روزانه و بدون پرداخت شهریة دانشگاه تهران اعطاء می شود.
مادة  -2شرایط پذیرش :
حداقل معدل برای ثبت نام دانشجویان داوطلب بورسیه (18معدل کل) میباشد و متقاضیان واجد شرایط بر اساس
باالترین معدل با تأیید دانشگاه و سهمیة اختصاص یافته به هر یک از پردیسها و دانشکدهها انتخاب میشوند.
تبصرة  -1این بورسیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد از ترم دوم قابل اجرا خواهد بود.
تبصرة  -2سهمیة هر پردیس و دانشکده مستقل به نسبت تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد منتهی به پایان سال
تحصیلی قبل تعیین میگردد.
تبصرة  -3پردیسها می بایست سهمیة هر دانشکده و دانشکدههای مستقل سهمیه هر گروه آموزشی زیر مجموعة خود
را به روش فوق تعیین نمایند.
مادة  -3نحوه ثبت نام :
فراخوان بورسیه و شرایط اعطای آن در تیر ماه هر سال از طریق وب سایت بنیاد حامیان دانشگاه و اطالع رسانی ادارة
کل معاونت آموزش دانشگاه انجام می شود به نحوی که متقاضیان بتوانند به راحتی ضمن مطالعة شرایط و ضوابط اعطای
بورسیه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
تبصرة  -4در فرم ثبت نام الزم است اطالعات شخصی و دالیل متقاضی برای استفاده از بورسیه و مستندات مربوط به
وضعیت تحصیلی دانشجو قید شود.
تبصرة  -5برای دریافت بورسیه در سالهای بعد الزم است که هر سال (تا پایان مقطع کارشناسی ارشد) دانشجویان طی
بازه زمانی اعالمی ،نسبت به ارائه درخواست در وبسایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران اقدام نمایند و در صورت احراز
شرایط و انتخاب از سوی بنیاد ،بورسیة فوق برای همان سال برقرار میشود.
مادة  -4نحوه پرداخت مبالغ بورسیه:
 .از طریق حامیان بورسیه قابل پرداخت می باشد و مبنای پرداخت نیز از مهر ماه همان سال خواهد بود.
تبصرة  -6تا  100نفر تعهد شده توسط حامیان در هنگام عقد تفاهم نامه نقدا به حساب بورسیه بنیاد ویا در قالب سه
فقره چک پرداخت خواهد شد.
تبصرة  -7تعداد تعهدات بیشتر از  100نفر بصورت توافقی در تفاهم نامه بورسیه مربوطه قید خواهد شد.
ماده  -5هرگونه تغییر در این آیین نامه فقط توسط شورای سیاستگذاری بورسیه دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران
قابل اعمال می باشد.
مادة  -6این آئین نامه در تاریخ 1397/06/27در  6ماده و 7تبصره به تصویب هیأت مدیرة بنیاد حامیان دانشگاه تهران
رسید و از این تاریخ الزم االجراست.
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