
 
  سواالت مطروحه اداره بورس

 
الزم از مرحله تصويب شوراي اجرايي بورس تا مرحله صدور حكم و اخذ تعهد چه مدت زمان  -۱

 مدت مي باشد؟
 .. ماه طول مي كشد۳بستگي به دانشگاه محل تعهد دارد كه معموالً حداكثر 

 
 ؟مدت زمان قيد شده در حكم بورس به چه نحو محاسبه مي شود -۲

   حداكثر سقف كه سه --)   زمان شروع به تحصيل(م نوشته ميشود                  مدت زمان قبل از حكم سالي كه در حك
  سال و شش ماه در نظر گرفته ميشود 

  
  به چه نحو مي باشد؟مراحل بعد از موافقت در شوراي اجرايي بورس -۳

 دانشگاه ، بعد از  آن انجام گزينش از طريـق دانـشگاه و     مكاتبه با دانشگاهي كه اعالم نياز داده و اعالم موافقت در شورا به آن             
 صدور حكم و اخذ تعهد محضري از طريق دانشگاه محل تعهد

  
 براي تكميل پرونده و ارائه به شوراي بورس چه مداركي نياز مي باشد؟  -۴

  گواهي اشتغال به تحصيل +  فرم مشخصات فردي  +اعالم نياز از دانشگاه 
  
  اخذ بورس چه مدت مي باشد؟حداقل زمان ممكن براي -۵

 . سال از تحصيل باقي مانده باشد۲حداقل 
  
 ؟ نحوه محاسبه مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه چگونه مي باشد -۶

 .مقرري تحصيلي برمبناي حقوق پايه يك مربي هيات علمي است كه در هر استان متغير است
  
  سيه در حين تحصيل تكليف چيست؟  توسط دانشگاه به دانشجويان بوردر صورت ارائه عدم نياز  -۷

در صورت عدم نياز دانشگاه محل تعهد دانـشجو اعـالم نيـاز از دانـشگاه ديگـري آورده در شـوراي اجرايـي بـورس مطـرح و                             
  . گيري ميشود تصميم

  
 نحوه انتقال دانشجويان  از دانشگاه محل تعهد به دانشگاه ديگر به چه صورت مي باشد؟  -۸

 محل تعهد فردي به عنوان جانشين معرفي نمايند و بعد از آن در شوراي اجرايـي بـورس مطـرح و                      در صورت موافقت دانشگاه   
 .شودميتصميم گيري 

  
 بعد از اتمام تحصيل نحوه خريد تعهدات مذكور به چه صورت مي باشد؟  -۹

 .در صورت موافقت دانشگاه محل تعهد و موافقت شوراي اجرايي بورس مي توانند تعهدات خود را بخرند
  



  
مسئله عدم پرداخت به موقع مقرري تحصيلي از طرف دانشگاه به دانشجويان بورسيه چگونه  -۱۰

 بايد حل شود؟ 
   پيگيري قانوني در مورد عدم پرداخت -۲مكاتبه با دانشگاهها  -۱
  

 آيا دانشجوياني كه استخدام هستند مي توانند بورسيه شوند؟  -۱۱
  .دانشجوياني كه استخدام مي باشند نمي توانند بورسيه شوند و خالف آئين نامه بورس داخل مي باشد

  
 نحوه تمديد بورسيه دانشجويان به چه صورت مي باشد؟ -۱۲

مي توانند طي درخواستي به دانشگاه محل تعهد مدت )  سال۵/۴(با توجه به سنوات مجاز تحصيلي و سقف مجاز بورسيه 
  .دن را تمديد نمايباقيمانده بورس

  
 شرايط بعد از تبديل بورس خارج به داخل چگونه است؟ -۱۳

  آوردن اعالم نياز از يك دانشگاه و قبول پذيرش دانشجو و انعقاد قرارداد توسط وزارت متبوع 
  

 طريقه انعقاد قرارداد تبديل خارج به داخل چگونه است؟ -۱۴
فقت نامه همكاري آموزشي به دانشگاه مذكور فرستاده ميشود كه پس از بعد از موافقت دانشگاه مربوطه فرم نمونه قرارداد موا

  .شود ميچهارنسخه و ارسال آن به وزارت متبوع شهريه دانشجو در چهار قسط پرداختدر امضاء 
  

 در صورت انصراف دانشجويان بورسيه از ادامه تحصيل در دانشگاه محل تعهد تكليف چيست؟ -۱۵
و مقرري تحصيلي را يكجا به حساب وزارت ) شهريه(اي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي  برابر هزينه ه۴ تا بايد طبق سند
  .پرداخت نمايد

  
 آيا دانشجويان وزارت بهداشت مي توانند بورسيه وزارت علوم شوند؟ -۱۶

  .به صورت موردي در شوراي اجرايي بورس مطرح و تصميم گيري شود
  

 دانشگاه قبول شده و ماموريت آموزشي در مورد قطع حقوق كارمندان كه براي ادامه تحصيل در -۱۷
 نيز لغو گرديده و هيچ حقوقي دريافت نمي كنند تكليف چيست؟

 مطرح و مقرر گرديد موضوع از طريق معاونت هماهنگي و هيات امناء دانشگاهها ۱۲/۳/۸۷در شوراي اجرائي بورس مورخ 
  .پيگيري گردد

  
   مي شود؟ آيا بعد از اتمام بورس حقوق دستياري برقرار-۱۸

  .ام بورس حقوق دستياري برقرار نخواهد شدبعداز اتم
  

   پس از فراغت از تحصيل بورس داخل چند سال است؟ زمان تعهد خدمتمدت  -۱۹



  .دو برابر مدت تحصيل متعهد خدمت مي باشند
  

  زمان اعمال افزايش مقرري تحصيلي ساليانه دانشجويان بورسيه چه موقع مي باشد؟  -۲۰
  د مقرري  از دانشگاههاي محل تعهد در نيمسال دوم هر سال اعمال ميشوبعد از دريافت افزايش

  
  


