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 تعاريف

اجرا  ،هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت باالتر از سطح متوسطه كه در قالب دوره غيررسمي و یآموزش :)كالج( آموزش عالي آزاد

 كارشناسي و مانند كارداني،(بدون استفاده از عناوين رسمي دانشگاهي  ،ها گواهي گذراندن دوره آموختگان اين دوره به دانش شود و مي

 .شود اعطا مي) آنها يا معادلغيره 

 .تر است خلق ايده، مفهوم، طرح يا الگويی برای يک محصول، وسيله، فرآيند يا سيستم پيشرفته: اختراع

در قبال دريافت كاال و خدمات مورد  به ميزان معين براي دانشگاه عبارت است از اجازه ايجاد هزينه، بدهي يا تعهد: اعتبار مصوب

 .هاي مصوب استفاده جهت اجراي برنامه

مين ابخشي از اعتبارات است كه با توجه به امكانات مالي دولت در محدوده وصول درآمدها و ساير منابع ت :يافته اعتبارات تخصيص

 .گيرد ها قرار مي در اختيار دستگاه ،اعتبار

 .گردد ي ميبين هاي جاري دستگاه پيش مين هزينهاجزئي از بودجه عمومي دولت است كه براي ت: اعتبارات جاري

 .هاي ساخته شده در داخل عرصه دانشگاه ست از زير بناي ساختمانا عبارت: اعيان دانشگاه

های مختلف دانشگاهی با هدف  آزموني که برای سنجش توانايی علمی دانشجويان برگزيده در رشته :المپياد علمي دانشجويي كشور

هاي مناسب براي اعتالي  و شناسايی استعدادهاي درخشان و ايجاد فرصت تشويق و ترغيب آنها به مطالعه و تحقيق در دوران تحصيل

 .شود علمي آنان برگزار می

ها  عبارت است از كليه آثاري كه با تصويب كميته انتشارات دانشگاه، به صور مختلف، منتشر گردد و روي جلد آن :انتشارات دانشگاه

 .چاپ شده باشد) دانشگاه فردوسي مشهد(نشانه دانشگاه فردوسي مشهد، شماره ترتيب و عبارت 

 .کند ای علمی فعاليت می مند که به صورت خودجوش در زمينهاجتماعی از دانشجويان عالق: انجمن علمي دانشجويي

و بـا توجـه بـه    سسه كه در چارچوب ضوابط و مقـررات ايـن آيـين نامـه     است از قطع رابطه خدمتي عضو يا مؤعبارت : بازنشستگي

 .پذيرد ذيربط به موجب حكم رسمي صورت مي هاي بازنشستگي مقررات صندوق

هاي دولت، درآمدهاي  بيني كمك شود و حاوي پيش برنامه مالي مؤسسه است كه براي يك سال مالي تهيه مي: تفصيليبودجه 

 .باشد ها مي  ها براي انجام برنامه مين اعتبار و برآورد هزينهااختصاصي و ساير منابع ت

 .شود تعريف مي و كار درست بخشي كه به صورت انجام درست كار قي از كارائي و اثرتلفي: وري بهره
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 .باشد شدهنهادي پژوهشي که دست کم از سه گروه پژوهشي تشکيل  :پژوهشکده

و يا باال ها  هر فكر يا ايده نو كه بتواند منجر به ايجاد يك تغيير مثبت، بهبود روش، افزايش كيفيت و توليد، كاهش هزينه: پيشنهاد

 .بردن روحيه كاركنان گردد

های علمي  خارجی در زمينه -سندی که بر اساس توافقی دو يا چند جانبه ميان نهادهای علمی داخلی و يا داخلی: نامه علمي تفاهم

 .تنظيم شده است

 .شود تيمي كه به مسابقات ورزشي دانشجويي اعزام مي: تيم ورزشي فعال

 ماهانه  ت علمی، برابر ضوابط معين،اهای موظف، به عضو هي كه در برابر فعاليت وجهی: لميت عامزاياي اعضاي هي و حقوق

 .شود پرداخت مي

 .دهد ميقرار متقاضيان در اختيار  ،شرايط دارايبراي اسكان دانشجويان دانشگاه كه  كانيم: دانشجوييخوابگاه 

برابر  ،دانشگاه فردوسي مشهدداخل كشور به  آموزش عالي مؤسسهرا از يك  دكه محل تحصيل خودانشجويي  :دانشجوي انتقالي

 .اده باشددتغيير  ضوابط معين،

دانشجويي كه با نظر خود، از ادامه تحصيل خودداري كند و يا به علت عدم ثبت نام و يا غيبت ناموجه، از ادامه : دانشجوي انصرافي

 .شود شناخته منصرفتحصيل 

 .ونت خانواده وي مشهد باشده محل سكدانشجويي ک: دانشجوي بومي

 .به تحصيل اشتغال دارددانشگاه فردوسي مشهد  در ،برابر ضوابط معين شود كه به فردي اطالق مي: دانشجوي جاري

شهيد، آزاده، (هاي ايثارگرانه خود و يا وابستگي نسبي يا سببي به ايثارگر  دانشجويي که به دليل فعاليت :شاهد و ايثارگردانشجوي 

 .شود از امتيازات خاصي براي ادامه تحصيل برخوردار مي) جانباز و مفقوداالثررزمنده، 

 .مشغول استبه تحصيل دانشگاه فردوسي مشهد  ر و د رده مليت و تابعيت غيرايراني داک دانشجويي ):خارجي( دانشجوي غيرايراني

 .سال تحصيلی نشده استشده دريک نيم  تعيين معدلدانشجويی که موفق به کسب حدنصاب : مشروطدانشجوي 

كسب  ١٧معدل باالي ) به جز حداكثر يك نيمسال(هاي تحصيلي  همه نيمسالدانشجويی که در ): مقطع كارشناسي(ممتاز دانشجوي 

 .كرده باشد

 .به تحصيل اشتغال دارد، كه به طور موقت در دانشگاه فردوسي مشهد ،آموزش عالي يک مؤسسه دانشجويی از: مهماندانشجوي 
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به تحصيل كه به طور موقت از ترم اول در دانشگاه فردوسي مشهد،  ،آموزش عالي يک مؤسسه دانشجويی از :مبنا مهمانجوي دانش

 .داشتغال دار

دست  آموزش عالي، امتياز الزم را به  مؤسساتفردي که براي ورود به دوره تحصيلي مشخص، در آزمون ورودي  :دانشجوي ورودي

 .آورده است

وابسته به يک مرکز آموزش عالي، دانشگاه و مستقل يا است که به صورت  رشته تحصيلي ٣ حداقلمتشکل از   آموزشي نهاد :دانشكده

 .دکن فعاليت مييا يک دستگاه اجرايي، 

عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون از محل فروش كاال و خدمات حاصل و براي مصارف خاص : درآمد اختصاصي

 .گردد منظور مي

تحصيل وري در دانشگاه ي آزمون سراسري، بدون پرداخت شهريه و به صورت حض شده  دوره تحصيلي که پذيرفته :روزانه ورهد

 .کند مي

وري در دانشگاه ي آزمون سراسري، با پرداخت شهريه و به صورت حض دوره تحصيلي که پذيرفته شده ):شبانه(نوبت دوم دوره 

 .کند تحصيل مي

هاي تحصيلي مختلف به اجرا  هاي درسي در دوره شناسي خاص، در قالب برنامه  ه آموزشي که با محتوا و روشبرنام: رشته تحصيلي

 .آيد در مي

کند و با انسجام بخشی  های مختلف استفاده می ها و محتواهای رشته که از روشبرنامه آموزشي  :اي رشته) بين(رشته تحصيلي ميان 

 .پردازد يا خلق مفاهيم جديد میها، به حل يک مسئله مشخص  ميان آن

شود و شامل دو نيمسال تحصيلي و احياناً يک  هاي تحصيلي که براي يک سال خورشيدي انجام مي بندي دوره زمان :سال تحصيلي

 .دوره تابستاني است

خود، تدارك   موعهمجهاي زير دانشگاهبراي كاركنان وزارت متبوع سفرهايي كه : سفرهاي رفاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  .بيند مي

هاي هر حوزه را به طور جداگانه مورد  ها و اهداف كمي و كيفي برنامه هايي كه ميزان تحقق سياست به مؤلفه: هاي اختصاصي شاخص

 .شود دهد، اطالق مي سنجش قرار مي

 : هاي ارزيابي شاخص

هاي  شده دانشگاه، نسبت به تاثير متوسطي كه دانشگاه مقاالت منتشر نسبت تاثير علمي برمبناي ضريب تاثير: شده مالاثر نر -
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 .ديگر در همان زمينه تحقيقاتي در دنيا داشتند

 اده اسكوپوسبر مبناي بانك دشده  تعداد مقاالت علمي منتشر: خروجي -

باشد كه  مقدار اين شاخص بين صفر تا يك مي. دهنده توزيع موضوعي خروجي علمي دانشگاه است نشان: شاخص تخصص -

اين شاخص مطابق شاخص جيني در اقتصاد . هاي دانشگاه است دهنده پراكندگي يا تمركز موضوعي خروجي ه ترتيب نشانب

 .گردد محاسبه مي

در هر زمينه ) باالي جدول% ٢٥(در مجالت برتر  درصد مقاالت با ارجاع بسيار باال: بهترين مجالت% ٢٥ميزان انتشار در  -

 تحقيقاتي

 در هر زمينه تحقيقاتي) باالي جدول% ١٠(ت علمي با ارجاع بسيار باال درصد مقاال: نرخ تعالي -

 هاي تحقيقاتي سسات وابسته از دو يا چند كشور در پروژهتعداد مقاالت مشترك با مؤ: المللي هاي بين همكاري -

هاي مربوط به  صمانند شاخ. شود هاي دانشگاه مشترك است، اطالق مي هايي كه در تمام حوزه به شاخص: عموميهاي  شاخص

 ...).منابع انساني، اصالح ساختارها و (محورهاي مديريتي 

بيني شـده در قـوانين و مقـررات     در اين حالت كليه مزاياي پيش. وضع مستخدمي است كه در شغل معيني انجام وظيفه نمايد :شاغل 

 .باشد ميگيرد و مستخدم نيز مكلف به انجام كليه تكاليف مقرر  مربوط به مستخدم تعلق مي

تشکلی از نمايندگان دانشجويان که با هدف تقويت حضور و مشاركت دانشجويان در فرآيند : شوراي صنفي دانشجويان

 .کند ريزي و نظارت بر امور صنفي و رفاهي دانشجويان فعاليت می گيري، برنامه تصميم

سال گذشته آن نشريه، در  ٢ال قبل، به تعداد مقاالت س ٢ت است از نسبت تعداد استنادها به يك نشريه علمي در رعبا: ضريب تاثير

 .المللي هاي بين يا يكي از نمايه ISIيك سال مشخص، براساس گزارش نمايه 

 .شود نامه مصوب انجام مي طرحدر چارچوب  که پژوهشي علمي هاي مشخص اي از مطالعات و فعاليت مجموعه :پژوهشيطرح 

 .شود اجرا مي ،كه با استفاده از منابع مالي خارج دانشگاه گردد وهشي اطالق ميبه طرح پژ :برون دانشگاهي پژوهشي طرح

 .است  هنوز خاتمه نيافته كهگردد  اطالق مي مصوبي به طرح پژوهشي :جاري پژوهشي طرح

 .شود كه با استفاده از منابع مالي دانشگاه اجرا مي گردد به طرح پژوهشي اطالق مي :درون دانشگاهي پژوهشي طرح

مفاد نامه و  ، در چارچوب تصويبآن  به  عمليات مربوط مطالعات و كهگردد  به طرح پژوهشي اطالق مي :خاتمه يافتهپژوهشي رح ط

 .مراجع ذيربط رسيده است ييداتو به  يافته پايان ،قرارداد
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گيرد و مجوز  ييد قرار اورد تم ،گردد كه پس از بررسي و ارزيابي در مراجع ذيربط به طرح پژوهشي اطالق مي: طرح پژوهشي مصوب

 .اجراي آن به مجري طرح داده شود

 ست از مقدار زمين قابل استفاده جهت ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز دانشگاها عبارت: عرصه دانشگاه

به ، برابر ضوابط معين، آموزش عالي مؤسساتکه صالحيت وي براي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در  فردي: ت علمياعضو هي

 .صادر شده باشد )رسمي و يا پيماني(علمي  تااستخدامي هيبراي وي حکم تصويب رسيده و 

به موجب مقررات مندرج در  ،تواند براي انجام امور پژوهشي و يا آموزشي و براي مدت معين دانشگاه مي: ت علمي پيمانياعضو هي

نامـه يـاد شـده بـه      ن داوطلبان واجد شرايط با رعايت مقررات آئينت علمي، اشخاص مورد نياز خود را از مياانامه استخدامي هي آيين

 .صورت پيماني تمام وقت استخدام كند

سال خدمت تمام وقـت و   ٥سال و تا حداكثر  ٢ت علمي پيماني پس از طي حداقل ااعضاي هي :ت علمي رسمي آزمايشياعضو هي

ـ     ييد صالحيتاپس از ت ،كسب امتيازات الزم ت اهاي علمي و عمومي به استناد مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري بـه عضـو هي

 .دهند علمي رسمي آزمايشي تغيير وضعيت مي

در صورت ارتقا  ،سال ٥و حداكثر  ٢رسمي آزمايشي پس از گذشت حداقل ت علمي ااعضاي هي: ت علمي رسمي قطعياعضو هي

 .دهد ت علمي رسمي قطعي تغيير وضعيت مياعمومي به عضو هي ييد صالحيتابه مرتبه باالتر و ت

درخواست انجام  ،دارندگان مدارك دكتري تخصصي كه پس از فراغت از تحصيل: )خدمت وظيفه( ت علمي طرح سربازياعضو هي

ييـد  اكـل قـوا و ت   دارند، پس از كسب مجوز الزم از سـتاد فرمانـدهي    ت علمي در دانشگاهاخدمت سربازي خود را به عنوان عضو هي

ت علمي مشمول طرح سربازي، خدمت نظام وظيفـه خـود را در دانشـگاه سـپري     اتوانند به عنوان عضو هي هاي عمومي مي صالحيت

 .سال خدمت نمايند ٤تا  ٣نمايند و موظفند بين 

ـ   ت علمیاهي عضو :ت علمي نمونهاعضو هي ه همتايـان، از سـوی   است که به لحاظ کسب امتيازهای علمی و عمومی بيشتر نسـبت ب

 .شود نهادهای آموزش عالی و يا پژوهشی مربوط برگزيده مي

رسانده است و برابر ضوابط معين، دانشنامه به پايان  هاي تحصيلي را با موفقيت فردي که يکي از دوره ):آموخته دانش(التحصيل  فارغ

 .کند تحصيلي دريافت مي

 .دبر به منظور انجام تحقيقات به سر مي ،خارج از كشوريا متقاضي در داخل و  ت علميادوره زماني كه عضو هي :مطالعاتي فرصت

 .گيرد ساختمانهايي است كه كار اداري در آن انجام ميشامل  :فضاهاي اداري
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خصصي ، كتابخانه تر اداريهاي اساتيد، دفات ها، اتاق ها، كارگاه ها، آزمايشگاه فضاي آموزشي هر گروه شامل كالس: فضاهاي آموزشي

 .باشد و مركز رايانه و راهروها و فضاهاي ارتباطي مي

 .باشد ها مي شامل پژوهشكده :فضاهاي پژوهشي

 

، خوابگاه دانشجويان )پسران و دختران(مركزي و آشپزخانه، خوابگاه دانشجويان  غذاخوريشامل  :فضاهاي رفاهي و خدماتي

 .باشد مي، منازل سازماني اساتيد و مهمانسراي اساتيد )هلينامت(

 

 .باشد شامل مسجد، بخش فرهنگي و نمازخانه مي :فضاهاي فرهنگي

 

 .باشد و آمفي تئاتر مي كتابخانه مركزيهاي ورزشي سرپوشيده و استخر،  شامل سالن :آموزشي فضاهاي كمك

م بخشيدن به تخصصی که از طريق تمرکز و انسجا -پژوهشی برخوردار از برتری در يک رشته علمی -نهادی علمی: قطب علمي

های خود در آن زمينه، پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط برای توليد دانش، نوآوری و دستيابی به کيفيت برتر علمی در سطح ملی،  فعاليت

 .کند المللی و پاسخگويی به نيازهای مربوط تالش می ای يا بين منطقه

 .باشند مي افراد شاغل غير هيات علمي در دانشگاه: كاركنان

 . كه محتواي آن حاصل فكر و انديشه شخص پديد آورنده باشد تاليفي اثر: تاليف شدههاي  ابكت

 .برگرفته شده باشد ،اثري كه محتواي آن از اثري كه قبالً به زبان ديگري منتشر شده است: هاي ترجمه شده كتاب

و  باشد و مقايسه و مقابله آنها با يكديگر هاي خطي معتبر موجود گردآوري نسخه اثري كه حاصل: هاي تصحيح و نقد شده كتاب

 .شود صحيحي از آن استخراج  متن

آوري و تنظيم مطالب آثار اشخاص يا منابع ديگر حاصل  اثري كه محتواي آن از جمع :شده) تدوين و تنظيم(هاي گردآوري  كتاب

 .شده باشد

کنندگان به منظور تبادل  ص است که با تعامل شرکتای با موضوع مشخ های حرفه آموزشی برای تقويت مهارت: كارگاه آموزشي

 .شود کنندگان برگزار می های مجری و شرکت ها، تجارب و ديدگاه انديشه

هاي فرهنگي  اجتماع خودجوش دانشجويي كه با هدف پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خالقيت: كانون فرهنگي دانشجويي

هاي متعالي اسالمي  هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي در جهت نيل به ارزش شها و تال دانشجويان، سامان بخشي به خواسته

 .شود تشكيل مي  در دانشگاه

باشند، به عنوان  جر ميات علمي فاقد مسكن كه مستات امنا ماهيانه مبلغي به اعضاي هيابراساس مصوبه هي :هزينه مسكن كمك

 .شود هزينه مسكن پرداخت مي كمك
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با هدف ترويج و تشويق ) ها ها، معاونت دفتر رياست دانشكده(اي است كه در كليه واحدهاي دانشگاه  كميته: بودكميته اصلي به

 .هاي جاري تشكيل شده است هاي بهبود در كنار فعاليت فعاليت

 .کند رسيدگی می دانشگاهي دانشجويان در اخالقو  به تخلفات عمومي، آموزشي، اداريکه هيأتي : كميته انضباطي

بينی  های آموزشی پيش نامه دگی به مشكالت آموزشي دانشجويان که در آيينبراي رسيشورايی : كميسيون موارد خاص دانشجويي

 .نشده است

با ارائه دسـتاوردهاي علمـي و تحقيقـاتي و در چـارچوب مقـاالت بـه        ،افراد به صورت مشترک ،در آن همايشی که :کنفرانس علمی

 .پردازند بررسی موضوع علمی خاصی می

کيد بر آموزش به توليد، ات علمی است که با تامتشکل از تعدادی عضو هي ترين واحد سازمانی دانشگاه، نيادیب :گروه آموزشي

 .پردازد ترويج، توزيع و انتشار علم در يک حوزه تخصصی می

کيد بر ات علمي است که با تاهي ضوع تعداديترين واحد سازماني علمي تحقيقاتي، متشکل از  بنياديكوچكترين و  :پژوهشيگروه 

 .پردازد پژوهش به توليد، ترويج، توزيع و انتشار علم در يک حوزه تخصصي مي

گروه تحصيلي شامل  .گون باشند سنخ و هم شود که از نظر موضوع هم هاي تحصيلي گفته مي اي از رشته به مجموعه: گروه تحصيلي

 .باشد مي و هنر و دامپزشکي، فني و مهندسياورزي علوم انساني، علوم پايه، كشگروه هاي 

به ايران دانشگاه، فردی با تابعيت غيرايرانی و برخوردار از دانش نظری و يا مهارت فنی که برای همکاری با : متخصص خارجي

 .شود دعوت می

 .يابد ، انتشار ميذيربط با مجوز مراجع ،اي پژوهشي که به صورت دوره مقاالت علمي ةدربرگيرنداي  نشريه :پژوهشيمجله علمي 

 .يابد با مجوز مراجع ذيربط، انتشار مي ،اي ترويجي که به صورت دورهمقاالت علمي  هدربرگيرنداي  نشريه: ترويجيمجله علمي 

شود و شامل  شده، در دانشگاه صادر مي هاي تحصيلي تعريف دانشنامه يا سندي است كه پس از گذراندن دوره: مدرك تحصيلي

 .باشد ب مدرك، مرجع صادركننده، مشخصات رشته تحصيلي و تاريخ اخذ آن ميمشخصات صاح

به ترتيب  وشود  تعيين مي ت علميااعضاي هيها و دانش  ، مهارتبه مدرك تحصيليرتبه علمي دانشگاهي که با توجه  :مرتبه علمي

 .عبارتند از مربي آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد

 .است ر دانشگاهد) ياورانه(نی برای ارائه خدمات بهداشت روانی مکا: مركز مشاوره

مستخدم پيماني داراي . شود براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي ،به طور موقت ،كسي كه به موجب قرارداد: مستخدم پيماني

 .پست سازماني است
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 .استخدام شده باشد شگاهازماني دانهاي س در يكي از پست ،كسي كه به موجب حكم رسمي: مستخدم رسمي

كار، بدون اشغال پست  موقتاً براي مدت معين و كار مشخص، بر اساس قانون ،كسي كه به موجب قرارداد: اي مستخدم روزمزد بيمه

 .شود استخدام مي

 .شود كسي كه به موجب قرارداد موقتاً براي مدت معين و كار مشخص، بدون اشغال پست استخدام مي: مستخدم قراردادي

 .شود های الزم آموزشی، ارتباطی و روانشناختی به دانشجو ارائه می فرآيندی که از طريق آن راهنمايی: مشاوره دانشجويي

 .رسند اي كه در مجالت در حال اخذ اعتبار به چاپ مي مقاله: مقاله علمي

ر يكي از نشريات شده و د  د پژوهشي ارائهاي مبتني بر تحقيقات و مستندات علمي که در آن نتايج جدي نوشته: مقاله علمي پژوهشي

 .گردد پژوهشي منتشر مي داراي مجوز علمي

ر يكي از نشريات داراي پردازد و د اي از علوم در ميان جامعه علمي مربوط مي اي که به ترويج زمينه نوشته :ترويجي مقاله علمي

 .گردد ترويجي منتشر مي مجوز علمي

 المللي هاي اطالعات علمي معتبر بين در فهرست پايگاهعلمي مندرج  نشرياتجوز انتشار در يکي از اي که م مقاله :شده نمايهمقاله 

 .کرده باشد کسب

گذراند و به دريافت دانشنامه دوره  درسي را مي واحدهاياز  معينيدانشجو تعداد  ،فرآيندي آموزشي که طي آن :مقطع تحصيلي

 .شود نائل مي) و دکتري تخصصي اي حرفه کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري(

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هنري، ادبي و  ای چاپی و يا الکترونيکی با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه رسانه: نشريه دانشگاهي

 .شود مي منتشرت علمي، برابر ضوابط معين، اورزشي که توسط دانشجويان و اعضاي هي

 .هفته آموزش است ١٧ی تحصيلی که در برگيرنده واحد زمان: نيمسال تحصيلي

 .شود التدريس ناميده مي حق ،ت علميامازاد بر واحدهاي تدريس موظف اعضاي هي: التدريس واحد حق

هايی که برای فراگيری دانشجو در يک درس، در طول يک نيمسال تحصيلی يا زمان معادل آن،  مقدار مفاهيم يا مهارت: واحد درسي

 .شود ه میدر نظر گرفت

 .شود پرداخت مي دانشجو خدمات درمانيهای  مين هزينهاوامی که برای کمک به ت :وام بيمه خدمات درماني دانشجويي

 .شود پرداخت مي های تحصيلی دانشجو مين هزينهاوامی که برای کمک به ت: وام تحصيلي دانشجويي
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 .شود پرداخت مي، برابر ضوابط معيندانشگاهی، های  وامی که به قهرمانان ورزش: وام دانشجويان قهرمان ورزشي

 .شود پرداخت مي، برابر ضوابط معين، دانشجويان ممتاز و نمونهوامی که به : وام دانشجويان ممتاز

پرداخت  وی تحصيلي شهريهمين بخشي از اتدر جهت  ي دوره نوبت دوم،وامی که برای کمک به دانشجو: وام شهريه دانشجويي

 .شود مي

 .شود پرداخت مي به وی اضطراری دانشجو در مواردهاي  هزينهمين بخشی از اوامی که برای ت: ي دانشجوييوام ضرور

 .شود پرداخت مي های مسکن دانشجو مين هزينهاوامی که برای کمک به ت: وام مسكن دانشجويي

 .شود نامه آن از طريق وزارت متبوع صادر مي وام مسكني است كه موافقت: وام مسكن وزارتي

برداري،  ، ارسال جهت تكميل، بهره)گيرد در اولويت قرار نمي(هاي فاقد نوآوري  عبارت است از هر يك از حالت: وضعيت پيشنهاد

 .بررسي اجرايي شدن و قابل اجرا

سـات  هـا و مؤس  المللی و يـا دانشـگاه   ای و بين فعاليت علمی مشترک با نهادهای تخصصی و علمی منطقه: المللي همكاري علمي بين

 .آموزش عالی يا تحقيقاتي ديگر کشورها است


