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 اهداف بورس تحصیلی.  9ماده 

ضاارورت توجااه بااه ایاان م و ااه و  ،هااای ماارتبط بااا ماادیریت مناااب بااا گسااترز مرزهااای دانااش بشااری در حااوزه

آنچااه از ایاان رو، . هااای ماارتبط بااا آن فزوناای یافتااه اسااتگوناااگون در مساایر ارت ااات مهااارتتو یااد راهرارهااای 

مناد سااختن منااب  انساانی از کنتار  ساایر منااب  و شا ون دینار ساازمان دشاوارتر            کنتار  و نظاا    به نظر می آیاد 

و   تشاادید رباباات ،هااایی نااون جهااانی شاادن بااازار امااا درمحاایط کساار و کااار کنااونی کااه بااا وی گاای . اساات

باعا   ... ناون زماین، ماواد او یاه و    هاای ملماوس ها    شاود، دارایای  نرخ باایی تیییارات در فنااوری شاناخته مای     

 .شوندایجاد مزیت ربابتی پایدار برای سازمان نمی

هاای  هاای مزیات رباابتی پایادار خاود را بار دارایای       اناداز تادوین شاده، پایاه    در این راساتا، آباار مبتنای بار نشا      

تاارین تاارین و باباال تجدیاادساارمایه انسااانی بااه عنااوان یراای از مهاا . ایه فرااری بنااا نهاااده اسااتناااملموس و ساارم

باادین جهاات دفتاار . توانااد در ماادیریت اسااترات یا خااود از آن مزیاات کساار کنااد منااابعی اساات کااه آبااار ماای

طرحاای را بااا  ،مأموریاات یافاات بااه منظااور تح اا  ایاان هاادف   1392پاا وهش و نااوآوری آبااار از انتهااای سااا   

 .تهیه نماید "طرح شناسایی، پرورز و جذب استعداهای برتر معماری"ان عنو

با تهیه این طرح، نخستین گا  عملیاتی کردن آن، بهره گیاری از اساتعداهای جاوان در با ار بورسایه تحصایلی باا        

 اهداف طارح فاو    .نخستین فراخوان بورس تحصیلی آبار برگزار گردید 1393اهداف زیر تعریف و در نیمه سا  

 :باشدموارد ذیل میشامل 

 شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه معماری -

 ای به صورت همزمانپرورز استعدادهای درخشان معماری در دو زمینه دانشناهی و حرفه -

 پروری در بلند مدتسایری مبتنی بر نخبهبر اساس شایسته انسانی آبار سرمایهتامین  -

 های مختلف از طری  جذب استعدادهای برتر معماریماری آبار در حوزهارت ات سطح دانش و بینش مع -

 تعاریف.  2ماده

 شرکت مهندسان مشاور آبار  :آبار(الف

 :طرفین قرارداد بورس تحصیلی آبار(ب

 آبار : بورسیه دهنده -

 کارشناسی ارشد پذیرفته شده بورس تحصیلی یدانشجو :بورسیه شونده -
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تحصایلی شاامل    های هر فراخاوان باورس  و  اعال  نیاز مس :آبار انسانیی سرمایهو  اداری، مالیمعاونت  (ج

 .استو نیز امور ح وبی بورس تحصیلی های بورس هر سا  ، شرایط اختصاصی و هزینهتعداد افراد بورسیه

ارزیاابی مت اضایان و    ،فراخوان بورس تحصیلی شاامل گازینش   و  اجرایمسؤ :دفتر پژوهش و نوآوری آبار (د

  .است بورسیه شوندهارت بر نظ

تحصایل در م طا  کارشناسای     شونده باه بورسیهکه زمانی است  مدت ،منظور از این دوره :دوره حین تحصیل (ه

وبت در آبار کارشناسی ارشد به صورت پارهبایست همزمان با تحصیل در م ط  شونده میبورسیه .پردازدارشد می

 .باشدیل خدمت حین تحصگذراندن دوره های مشیو  

دوره شش ماهه کارآموزی در آبار باه صاورت پااره وبات در مادت       هایدوره: حین تحصیل دوره خدمت(و

 .باشدمی حین تحصیل

 .باشدمیخدمت حین تحصیل  پس از پایان هر دوره مذکوردوره  :حین تحصیل دوره ارزشیابی(ز

  .باشدمی از تحصیلوبت در آبار پس از فراغت دوره اشتیا  تما  :دوره تعهد بورس (ح

 .گرددرا شامل میتعهد بورس  دوره حین تحصیل و دو مجموع :دوره بورس تحصیلی (ط

 

 معرفی دوره .  3ماده 

فراه  آوردن شرایط مطلوب برای ادامه تحصیل و تامین کما هزینه تحصیلی دانشجویان برتر  دوره به منظوراین 

ه با  .باشاد مین نیروی متخصا  مای  تأتربیت و و همچنین  ،مرتبطهای و رشته معماری م ط  کارشناسی ارشد رشته

مشایو    هاای مارتبط  و رشته معماری در رشته هر سا از کلیه دانشجویان جدید کارشناسی ارشد آبار همین منظور 

  .تا در این فراخوان شرکت نمایند وردآدعوت به عمل میداخلی و خارجی  هایبه تحصیل در دانشناه

 عمومی  شرایط.  4ماده 

 :داوطلبان بورس بایستی واجد شرایط زیر باشند

 .پایبندی و رعایت اصو  اخالبی و ش ونات اسالمی  -

 .ای آنتوانایی جسمی متناسر با رشته تحصیلی و ا زامات حرفه  -

 .دو تی و خصوصیها و یا نهادهای سازمان در (، براردادی و پیمانیاع  از رسمی)عد  استخدا    -
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برای مت اضایان مارد کاه خادمت نظاا  وظی اه را انجاا         ) در تاریخ درخواستما  تسا    31 مجاز سن  حداکثر -

 (.یابدسن افزایش میشرط این  تا حداکثر دو سا  برابر با میزان خدمت وظی ه عمومی ،اندداده

 اختصاصی شرایط .  5ماده 

ها و در هر یا از دانشناه خوانفرا سا  تحصیلیکارشناسی ارشد  تر  یابایست دانشجوی مت اضیان می  -

-های دو تی دوره روزانه و شبانه و پردیساع  از دانشناه) و فناوری تح ی ات ،وزرات علو موسسات مورد تایید 

 .باشند (پیا  نور ها و موسسات غیرانت اعی، آزاد،، دانشناهخودگردان های

     ، یط اختصاصی هر سا  باشنداکه مشمو  شردانشجویان مشیو  به تحصیل در خارج کشور در صورتی (1 تبصره

 .   توانند در فراخوان بورس تحصیلی آن سا  شرکت نمایندمی

خود را در همان رشته مورد درخواست ( کارشناسی و کاردانی)تر بایست تحصیالت م اط  پایینمت اضیان می  -

 .گذرانده باشند

-سا  اعال  می در فراخوان هرجه به شرایط اختصاصی حدابل نمرات دروس اصلی با تو میزان حدابل معد  و  -

 .شود

 بورس تحصیلی  امتیازاتتسهیالت و .  6ماده 

 :شونده به شرح ذیل می باشدتسهیالت و امتیازات آبار برای بورسیه

 .باشداز همین ماده می 1بند براساس که  ماهانه در طو  دوره حین تحصیل یپرداخت م رر(ا ف

 .باشداز همین ماده می 2بند براساس که  تحصیلی در طو  دوره حین تحصیلپرداخت کما هزینه  ( ب

 .باشداز همین ماده می 5، 4، 3های بند براساسکه همراه با ح و   حین تحصیلاشتیا  پاره وبت در دوره  ( ج

کاه   همراه با ح و ، دستمزد ومزایاا ( پس از فراغت از تحصیل)وبت در آبار در دوره تعهد بورس اشتیا  تما  ( د

 .باشداز همین ماده می 6براساس بند 

 .است اده از خدمات مشاوره تحصیلی آبار در دوره حین تحصیل ( ه

متوساط شاهریه    اسااس  شاود کاه ایان مبلا  بار     میزان م رری ماهیانه در فراخوان اختصاصی هر سا  اعال  می. 6-1

 . دگردمحاسبه و منظور میسا   راکز آموزز عا ی کشور در همانها و مارشد دانشناهکارشناسی مصوب م ط 

 :  است مصوب فراخوان هر سا  به شرح ذیل شونده براساس مبا  کما هزینه تحصیلی به بورسیه. 6-2

 (.سا یانه)کما هزینه خرید کتاب  -
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  .کما هزینه پایان نامه -

ماورد   در مجاالت معتبار داخلای و خاارجی     ISC و  ISIکما هزینه پذیرز و ناپ م ایت علمی پ وهشی،  -

 (.بار در طو  مدت است اده از بورسیا)تایید وزرات علو  تح ی ات و فناوری 

باا ارائاه گاواهی ح اور در سامینار       (ارائه م ا ه به صاورت شا اهی  )هزینه شرکت در سمینارهای داخلی  کما -

 .(بار در طو  مدت است اده از بورسیا)

 .(ورسبار در طو  مدت است اده از بیا)کما هزینه س ر علمی  -

باار در طاو  مادت    یاا )،(، رایانه شخصی و غیرهنرپ، ناشامل دوربین)رید تجهیزات تخصصی کما هزینه خ -

 .(است اده از بورس

دوره حاین   .اسات خادمت حاین تحصایل    وبات  در دوره حین تحصیل موظف باه اشاتیا  پااره    شونده بورسیه 6-3

 فعا یات  . تشاریل شاده اسات    دت زماان تحصایل  بسته به مخدمت حین تحصیل   شش ماهه دوره 5یا  4از  تحصیل

دوره ارشیابی حین تایید  پس از اتما  شش ماهه نخست و. باشدبدون ح و  مینخست خدمت حین تحصیل ه ورد

 رادو  خدمت حین تحصایل  دروه فعا یت تواند ، وی میآبار ونده توسط دفتر پ وهش و نوآوریشبورسیه تحصیل

 ،مرحلاه نخسات   موف یت در ارزیابیدر صورت عد  . کند طی همین ماده 5ب  بند ط دستمزد پایههمراه با ح و  و 

خادمت حاین   شاونده در دو دوره  ننانچاه بورسایه  . گاردد مای  تمدید تا شش ماه دینر بدون ح و  مرحله ارزیابی

 .با وی برخورد خواهد شد 7 از ماده 9 بندبا  مطاب  موف  نباشد، تحصیل 

ساعت در مجموع شش مااه   551و حدابل   ساعت در ه ته22حدابل ین تحصیل خدمت حزمان  کاری دوره  6-4

 ی معاونت اداری، ما ی و سارمایه کمتر یا بیشتر درطو  ه ته منوط به دریافت مجوز از کار امران ساعات .می باشد

 .گرددکسر نمیخدمت حین تحصیل دوره تعطیالت رسمی از ساعات کار .باشدمی  انسانی

خدمت حین تحصایل  دوره  2انی که خارج از شهر مشهد تحصیل می کنند این امران را دارند که دانشجوی :تبصره

ساعت مجموعاا  در شارکت ح اور داشاته      1111بدین صورت که در مدت یرسا  به میزان . را با ه  تل ی  نمایند

اشات و در صاورت   ساعت ح ور در شرکت دوره ارزشیابی حین تحصیل خواهند د 551 یرن بعد از اتما  . باشند

ساعت تا  551تایید بورسیه شونده توسط دفتر پ وهش و نوآوری آبار ماب ی ساعت ح ور بورسیه شونده به میزان 

 .گرددهمین ماده محاسبه می 5پایان دوره یرسا ه طب  بند 

بناد    با به شرط موف یت در مرحله ارزیابی مطابخدمت حین تحصیل شونده در دوره ح و  و دستمزد بورسیه 6-5

 :گرددو به شرح ذیل محاسبه می باشداز همین ماده می 3
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 . {(پایه همان سا ) پایه ماهانهح و  و دستمزد ÷  ساعت کارکرد م ید ماهانه} ×تعداد ساعت کارکرد در ماه 

خادمت حاین   پاس از پایاان دوره    تاا حاداکثر ده روز   یاا ه تاه  خدمت حین تحصایل  زمان دوره ارزشیابی   6-6

خادمت حاین   گازارز پیشارفت دوره   هاای مرباوط باه     بایست فر  مدت بورسیه شونده می ناست  و در ای تحصیل

پا وهش و ناوآوری در مادت    پاس از آن دفتار   . را براساس فعا یتهای خاود در طاو  دوره ترمیال نمایاد    تحصیل 

 به را حداکثر ده روز نتیجه ارزیابی 

گوناه ح او ، دساتمزد و    شاونده های   بورسیهخدمت حین تحصیل دوره ارزشیابی در. بورسیه شونده ابالغ می کند

  .کندمزایا دریافت نمی

سااعت در ه تاه    44به میزان ( تابستان)در بازه زمانی بین نی  سا  دو  و سو  تحصیلی  می تواند شوندهبورسیه 6-7

 .  خواهد شداعما ازهمین ماده 4بندباشد و ح و  و دستمزد نیز مطاب  با با آبار همراری داشته 

خادمت   در صورت وبوع هر ات ا  غیر مترببه و تعطیلی شرکت ،  میزان زمان وب اه پایش آماده ناه در دوره     6-8

 ، شارکت آباار عاالوه بار آن روزهاایی کاه توساط       .و نه در دوره تعهد بورس محسوب نمی گاردد حین تحصیل 

 .  مشمو  این بند می شودنیز گردد  تعطیل اعال  می

شااوندگان براساااس جاادو  ذیاال تعیااین                    ماهیانااه دوره تعهااد بااورس باارای هاار یااا از بورساایهزان ح ااومیاا 6-9

دات ای معماری پیش از زمان بورس باشد پس از ارائاه مساتن  ننانچه بورسیه شده دارای ساب ه کار حرفه) .گرددمی

ح او ،  ب ه کاار باه صاورت ضاریر افزایشای در      ، این ساما ی و سرمایه انسانی، بانونی و بنا به نظر معاونت اداری

 :(دستمزد هر سا  تاثیرگذار خواهد بود

 مزایا+  (1×  ح و  ودستمزد پایه همان سا )   :سا  او 

 مزایا +  (1/1×  ح و  ودستمزد پایه همان سا )   :سا  دو 

 مزایا + ( 25/1× ح و  ودستمزد پایه همان سا  )   :سا  سو 

 مزایا +  (45/1× ح و  ودستمزد پایه همان سا  )                          :سا  نهار 

 مزایا +  (75/1× ح و  ودستمزد پایه همان سا  )  :سا  پنج 

  مزایا + (2× ح و  ودستمزد پایه همان سا  )  :سا  شش 

 :باشدمزایا شامل موارد ذیل می

 بیمه -1

 ح  مسرن ماهیانه -2

 (خواربار)ح  بن ن دی -3
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 پایان خدمتسنوات ماهیانه  -4

 عیدی و پاداز ماهیانه -5

 ح  اوید -6

-زماان . کناد و مزایا دریافات نمای   ، دستمزدگونه ح و شونده هی در زمان تعلی  دوره تعهد بورس، بورسیه 6-11

خادمت حاین   همچناین در دوره حاین    .بیاان شاده اسات    7از مااده  5و 4بنادهای  های تعلی  دوره تعهد باورس در  

 . کنددریافت نمی  9-6ی مندرج در بندمزایاگونه شونده هی  ، بورسیهتحصیل 

 شونده یهتعهدات بورس.  7ماده 

 :باشدبه شرح ذیل می بورستعهد  وشونده در دو دوره حین تحصیل تعهدات بورسیه

 :شامل دوره حین تحصیل .7-1

ارائه میان تر  تاا پایاان    برایه شونده یبورس .ارائه گزارز پیشرفت تحصیلی دردو م ط  میان تر  و پایان تر  ( ا ف

ایان گازارز شارح کلای و       .دارد فرصات پایان تر  حداکثر تا پایان ماه او  تر  بعاد  ارائه  ماه سو  هرتر  و برای 

  .مبسوط دروس عملی و ت وری و کلیه ابدامات بورسیه شونده در حین تحصیل وی در دانشناه است

باه    6-6 در بناد  فرایند آن مدت زمان دوره ارزشیابی که ردخدمت حین تحصیل ارائه گزارز پیشرفت دوره ( ب

ه شاونده سانجش در حاوزه    یدر این گزارز  پیشارفت کمای و کی ای بورسا    .صورت مبسوط شرح داده شده است

 .های وابسته  سنجیده می شود حوزه علو  مرتبط با طراحی، حوزه فنی و مهارت طراحی و مهارتهای مرتبط ،

در  پانج  ویاا احاراز رتباه او  تاا      هر تر  تحصیلی و در مجماوع کال دوره تحصایلی   عا ی در  ارزشیابیکسر (ج

 (درجه عا ی بر اساس ضوابط و م ررات وزارت علو  و تح ی ات و فناوری) .ورودی کارشناسی ارشد

 .ها و نیازهای طراحی و پ وهشی آبار در حین تحصیلضرورت توجه به او ویت(د

  .تح ی ات و فناوری ،نامه ان باطی وزارت علو رات تحصیلی مندرج در آیینپایبندی به کلیه ضوابط و م ر(ه 

هاای دو تای و   در کلیاه موسساات و شارکت    ح اوبی  یاا صاورت ح ی ای    باه  وبتوبت و نیمهعد  اشتیا  تما ( و

 .خصوصی

 .4-6بر اساس بند  و رعایت ضوابط مربوط به آندر آبار وبت در دوره حین تحصیل انجا  فعا یت پاره(ز

-آیاین از هماین   8 مادهدرجه علمی کارشناسی ارشد در مدت زمان م رر مندرج در  ذاتما  دوره تحصیلی و اخ(ح

دانشاجوی برتار ورودی دانشاناه     5شاونده در باین   منظور از ارزشایابی عاا ی رتباه بورسایه    ) .با ارزشیابی عا ینامه 

 .(باشدمی مربوطه
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 :شامل دوره تعهد بورس .7-2

 .وبت در آبار به میزان دو برابر دوره حین تحصیل در واحد سازمانی ابالغیتما   اشتیا( ا ف

هاای دو تای و   صاورت ح ی ای و ح اوبی در کلیاه موسساات و شارکت       باه  وبتوبت و نیمهعد  اشتیا  تما  ( ب

 .خصوصی

این  .باشدلی میهای بورس تحصیه هزینهبه میزان سه برابر کلی تعهد مح ری سپردن موظف به شوندهبورسیه . 7-3

 :گرددمی های ذیل مستهلادرصد شونده بر اساسمبل  در هر سا  بنا به وضعیت بورسیه

 های بورس تحصیلیسه برابر کل هزینه:        دوره حین تحصیل

 های بورس تحصیلیاز مجموع سه برابر کل هزینه%  95  :سا  او         : دوره تعهد بورس

 های بورس تحصیلیاز مجموع سه برابر کل هزینه%  91          :سا  دو          

 های بورس تحصیلیاز مجموع سه برابر کل هزینه%  81              :سا  سو          

 های بورس تحصیلیاز مجموع سه برابر کل هزینه%  65  :سا  نهار          

 بورس تحصیلیهای از مجموع سه برابر کل هزینه%  45  :سا  پنج          

 های بورس تحصیلیاز مجموع سه برابر کل هزینه%  21  :سا  شش          

دوره تعهاد وی باه   ه داشاته باشاد،   خدمت نظاا  وظی ا   انجا  در دوره تعهد بورس نیاز بهشونده ننانچه بورسیه 7-4

  .دهددوره تعهد بورس خود را ادامه میبعد از پایان آن، و  تعلی  مدت معین

مرخصای زایماان،   : مانناد )های بلناد مادت   مرخصی شونده در دوره تعهد بورس نیاز بهصورتی که بورسیه در 7-5

مراجا  ذی  مرخصی مذکور مطاب  با دساتورا عمل اعالمای هماان ساا  توساط      ، داشته باشد...( مرخصی پزشری و

-تعهد بورس خود را ادامه مای و بعد از پایان آن دوره  تعلی  گردیده ویو دوره تعهد بورس  گردداعما  میربط 

نمایاد و  شونده در این مدت توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه گردیده و ح و  و مزایا دریافات مای  بورسیه .دهد

 .نمایدآبار در صورت تأیید سازمان تأمین اجتماعی با مرخصی مذکور مواف ت می

و اجارای تعهادات خاویش باه آباار معرفای       متعهد است که یا ن ر ضامن معتبر جهت ت مین شونده بورسیه 7-6

چاه  نماید و ننانز سوی ایشان را ام ا های ارائه شده اظهر س تهتوسط آبار،  وی صالحیتاحراز که پس از  ،نماید

پرداخات   از شاونده بورسایه  و ها و خسارات وارده به شرکت گردیاد د یلی برارداد منجر به فسخ و اخذ هزینه به هر

مطا باه و   هاا و خساارات خاود را از ناامبرده    تواند هزینهآبار می ،یا به هر د یلی پاسخنو نبود آنها استنراف نمود و

 .وصو  نماید
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حین دوره شونده در کل مبا   دریافتی بورسیه سه برابر است یا برگ نا به مبل  متعهدفو  ا ذکر ضامن  7-7

 .نمایدم ا شت نا مذکور را اشونده پتحصیل به آبار تحویل دهد و بورسیه

شونده پس از اتما  م ط  ارشد و یا حاین دوره تعهاد باورس در دوره دکتاری معمااری بباو        ننانچه بورسیه 7-8

باا شارایط ماورد     ،تواند در حین دوره تعهد بورس خودمی مواف ت آبارشود، پس از بررسی موضوع و در صورت 

 .ببو  آبار به تحصیل در م ط  دکترا ابدا  نماید

، و ناه در دوره  ناه در دوره حاین تحصایل    شونده در انجا  هر یا از تعهدات بورسورتی که بورسیهدر ص 7-9

درجات جریمه بورسیه شاونده خااطی شاامل    . شودبر حسر نوع تعهد با وی برخورد می اهما  نماید،تعهد بورس 

  .باشدیملی بورس تحصی (3-7بند ) اخطار ش اهی، اخطار کتبی، توبیخ، تعلی  و فسخ برارداد

آبار ح  فساخ باراداد را خواهاد     ،به هر د یلی بادر به انجا  تعهدات خود نباشد شوندهکه بورسیهدر صورتی 7-11

 .  خواهد بود( 3-7بند)های بورس تحصیلیهزینه ملز  به پرداخت شوندهصورت بورسیهداشت که در این

گونه مس و یتی نسبت به هی  بورسیه شده، پایان برسد ت بورس مت اضی بهننانچه به هر د یلی آبار یز  دانس 7-11

ع  از ماا ی، ح اوبی   اگونه اعتراض و ادعایی رهو ح  شته های انجا  شده نداباز پرداخت خسارت یا جبران هزینه

 .نمایدوکی ری را از خود سلر و سابط می

 . گرددتعهد ضامن ملیی می دوره تعهد بورس،حین تحصیل و یا  دوره در شوندهبورسیهدر صورت فوت  7-12

 .ا زامی است( افراد مجرد)و پدرهمسر  (اشتیا  به کار) نامه مح ریرضایت ،خان  شوندهبورسیهبرای  7-13

منر با مواف ت آبار و ننانچاه بار خاالف    . ر رشته تحصیلی خود را نداردیعنوان ح  تییشونده به هی بورسیه 7-14

 .از همین ماده با وی رفتار خواهد شد  3این رفتار نمایند مطاب  با بند 

 .باشدمنع ده با ایشان می مواف ت نامهطب  در دوره حین تحصیل شونده وبت بورسیهزمان شروع فعا یت پاره 7-15

 بورس و تعهد  حین تحصیلهای دوره مدت زمان.  8ماده 

، کاه ایان مادت بار اسااس      ا سا  2تار  تحصایلی معااد      4کثر حین تحصیل عبارت است از حدادوره مدت زمان 

 .متوسط سنوات تحصیلی مصوب وزارت علو ، تح ی ات و فناوری جهت دوره کارشناسی ارشد تعیین شده است

شاونده کاه پایاان دوره تحصایل     تعهد بورس عبارت است از دو برابر دوره حین تحصایل بورسایه   دوره مدت زمان

 (.رسا ه نهاییدفاع از )برابر است با روز اخذ مدرک کارشناسی ارشد
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حاداکثر سانوات مجااز تحصایلی م طا        مبنای بار  تح ی اات و فنااوری    ،براساس مصوبات وزارت علاو   (1 بصرهت

 آباار  جلار رضاایت   شاونده و با درخواست بورسایه  به میزان یا تر   حین تحصیل دوره تمدید، کارشناسی ارشد

 .است پذیرامران

. شاود شونده محاسبه و منظور میتر  یا کارشناسی ارشد بورسیه شروع دوره بورس تحصیلی از ابتدای( 2تبصره 

 .شونده، پس از ع د برارداد بورس به وی پرداخت میشودهای نخست تر  یا پیش از انتخاب بورسیهم رری ماه

زماان باا انجاا  مراحال فراخاوان و یاا پاذیرز،        در صورت اشتیا  به کار در دوران ابتدایی تحصیل، ه ( 3تبصره 

 .گردداعما  می شوندهبورسیه دوره حین تحصیل از زمان ترک کار مدت

 بورس تحصیلیظرفیت .  1ماده 

به اطالع عمو   در فراخوان اختصاصی هر سا سا  تحصیلی  هر این پذیرز به صورت سا یانه و در ابتدایظرفیت 

به عنوان افراد ذخیره اعال   را تا یا برابر ظرفیت پذیرز در هر سا  تحصیلی آبار ننینه  .رسددانشجویان می

 .کندمی

 معیار های انتخاب دانشجویان بورسیه. 91ماده 

براساس  ارزیابیکه این  ،کندارزیابی می، فردی حوزه تخصصی، عمومیسه  در آبار مت اضیان بورس تحصیلی را

 .پذیردانجا  می مت اضیهای فردی ای و توانمندی، حرفهسواب  کمی و کی ی دانشجویی

 بورس تحصیلی منتخبین یند مراحل اجرایی گزینشآفر.  99ماده 

 .نا  از مت اضیان واجد شرایطاعال  فراخوان بورس تحصیلی و ثبت: مرحله او 

 .ارزیابی او یه مت اضیان: مرحله دو 

 .منتخر مت اضیانمصاحبه آزمون و  دعوت به: مرحله سو 

 . د برارداد بورس تحصیلیشوندگان و عاعال  نتایج بورسیه: مرحله نهار 

حصیلی صورت گیرد به هر دوره بورس ت کی ی در مراحل ارزیابی مت اضیان یاننانچه تیییر کمی  (1 تبصره

 . شودصاصی در فراخوان بورس آن سا  اعال  میتاخطور

ال  شده اع اطالعات واب  خالف، برارداد بورس انع اد ننانچه در هر یا از مراحل پذیرز یا پس از (2 تبصره

 ، حر  شود و در صورت صدور حر  بورسیهی، مراحل طی شده کان    یرن تل ی متوسط مت اضی محرز شود
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تواند عالوه بر اخذ خسارات ما ی وارده از ناحیه وی موضوع را از طری  گردد و آبار میصادره  یو و بال اثر می

 .ب ایی کی ری در جهت مجازات وی پینیری نماید  مراج

 به تصویب هیئت مدیره شررتت  19/16/16تبصره در مورخه   7 و بند 25 ماده و 99 نامه شاملآیین ینا

     شروندگان زز  ازجررا    و از تاریخ مذتور مفاد آن برای آبرار و بورسریه   همهندسان مشاور آبار رسید

 .باشدمی


