
 به نام خدا

تحصیلی    بورس  نحوه فعالیت  و وظایف صندوق  الحاقیه آنیی انهم 
 مدری عالمی و بانو

نفر از  50از آنجا که تاسیس صندوق بورس مدیر عالمی و بانو موجب خدمات قابل توجه ای بوده و تا کنون 

از مواهب این صندوق برخوردار بوده اند به نظر می رسد گسترده شدن طیف  دانشگاه دامغان دانشجویان

صندوق نه تنها موجب رونق بیشتر آن می گردد بلکه زمینه آشنایی بیشتر  های دانشجویان بهره مند از بورس

د شرایط ویی مقرر گردیبه پیشنهاد معاونت دانشج صندوق فراهم می سازد. بدین منظوردانشگاهیان را نیز با این 

 . اخذ بورس از صندوق به دوشیوه  ذیل برای دانشجویان واجد شرایط توسعه یابد

 فراخوان عاماعطای بورس با شیوه الف: 

دستورالعمل آیین نامه نحوه فعالیت و وظایف صندوق بورس در این شیوه کلیه دانشجویان واجد شرایط همانند  

می توانند نسبت به ارسال تقاضای خود  و با گردش کار تدوین شده در موعد مقرر تحصیلی مدیر عالمی و بانو

 بهرمنده می شوند. تحصیلی اقدام نمایند و دانشجویان برگزیده در کمیته منتخب از بورس

 ب( اعطای بورس در قالب جوایز

گاه دانشمدیر عالمی و بانو به دانشجویان  یزی تحت عنوان جایزه صندوق بورس تحصیلیاین شیوه جوا در

 د.یرتعلق می گیده شوند برگزدامغان که به صورت یکی از اشکال ذیل 

 با تایید معاونت پژوهشی(برگزیده در هفته پژوهش دانشگاه دانشجوی( . 

 ورزشی و علمی یاد های منطقه ای و نفرات اول تا سوم المپورزشی و علمی یاد های نفرات اول المپ

 (و دانشجویی آموزشی های . )با تایید معاونتکشوری

 نمونه به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه امتیازات الزمکه براساس آیین نامه انتخاب دانشجوی  یدانشجوی 

 . )با تایید معاونت دانشجویی(دامور دانشجویان معرفی می شو و به سازمان را کسب نموده

 معاونت های فرهنگی و . )با تایید برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره های هنری و علمی کشوری

 آموزشی(

 حه برای تاییدیه مالکیت فکری یک ایده مطروو که موفق به ثبت شرکت دانش بنیان شده  دانشجویی

 د. )با تایید معاونت پژوهشی(تاسیس شرکت را داشته باش



قالب طی فراخوان عمومی و یا در هر یک از دانشجویان فقط و فقط یکبار می توانند از صندوق  -1تبصره 

 جوایز بورس دریافت نمایند.

اعطای بورس در قالب جوایز با استعالم از معاونت های مربوطه برای فعالیت دانشجویان در سال  -2تبصره 

و تاییدیه نهایی با مدارک ارسالی در کمیته منتخب اعطای بورس  تحصیلی ماقبل آن صورت خواهد پذیرفت

اعطای بورس به شیوه ط معاونت دانشجویی مشابه گردش کار. گردش کار مربوطه توسصورت خواهد پذیرفت

 تهیه می گردد.و یا تکمیل آن  فراخوان عام 

و ی صندوق تعیین می گرددنمبلغ بورس در قالب جوایز در هر سال توسط ریاست محترم دانشگاه و با  -3تبصره 

سی تغییر وضعیت علمی بررشرط رداخت در قالب فراخوان عمومی بدون شیوه پرداخت آن مطابق فرآیند پ

 دانشجو است.

افراد ذیل رسیده و پس از رسیدن سرمایه صندوق به مبلغ دو میلیارد به تایید  12/10/1394این الحاقیه در تاریخ 

 قابل اجرا می باشد. حترم دانشگاه و بانی محترم صندوقم استریریال  و تایید این موضوع توسط 

 صندوق بورس(دکتر علی اصغر عالمی ) بانی 

 دکتر عبدالعلی بصیری )رییس دانشگاه(

 دکتر رشید ولی )معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی(

 دکتر سید علی پور موسوی )معاون پژوهشی و فناوری(

 دکتر مسیب احمدی )معاون  فرهنگی و اجتماعی(

 دکتر اکبر هاشمی برزآبادی )معاون دانشجویی(


