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یادي از آن شب به یاد ماندنی...

مروري بر مراسم افتتاحیه فعالیت بنیاد حامیان دانشکده فنی

ســـیزدهم تیرماه86, یک 

شـب بـه یادماندنی بــراي 

خانواده بـزرگ فنی بـود؛ 

شبـــی که جمع زیادي از 

فارغ التحـــصیالن موفق و 

دوسـتداران دانشـکده فنی، 

در فضایی صمیمانه گرد هم آمدند تا مراســم افتتاحــیه 

فعالیت بنیاد حامیان دانشکده فنی را برگزار کنند. بنیادي 

که بـا هدف اصلی اعتالي دانشــکده فنی و نیت  خیر و 

پیگیري و تدبیر جمعی از مدیران و فارغ التحـصیالن این 

دانشکده تاسیس شـده اسـت تا بـا جهت دهی امکانات، 

فرصت ها، کمک ها و آراء و ایده هاي دوســــتداران و 

یاریگران دانشـکده فنی، مهد مهندســی کشــور را در 

روزگار تنگناهاي بودجه دولتی و عمومی یاریگر باشد و 

با پشتیبانی و هدایت صحیح امکانات و فرصت هاي مالی، 

هم چنان دانشکده فنی را پیشرو نگه دارد.

در این شب بـه یاد ماندنی، رسـتوران مرکزي پردیس 2 

دانشکده هاي فنی، میزبان حدود 300 تن از مدیران موفق 

کشـور بـود که جملگی دانش آموختگان دانشـکده فنی 

بودند و آمده بودند تا با شرکت در این مـراسم، پشتیبانی 

خود را از تشکیل بـنیاد اعالم دارند. 

در کنار این جمع, حـضور بـرخی 

دوسـتداران دانشـکده فنی که خود 

فارغ التحـصیل این دانشــکده نیز 

نبودند، بر شکوه این محفل صمیمی 

افزوده بود.

در این مراسـم, که بـا اجراي صمیمی و زیبـاي ســهیل 

محمودي, شـاعر و هنرمند ممتاز کشـور، بـرگزار شـد، 

جمعی از مدیران و دوسـتداران دانشـکده فنی سـخنرانی 

کردند و در خصوص موضوع تشـــکیل بـــنیاد و افق 

پیش روي آن سخن گفتند. صحبت هاي  استاد دکتر الهی 

قمشه اي در مورد زیبایی کار و نیّت خیر نیز بخش دیگري 

از این مراسم را بخود اختصاص داد که سـخت مورد توجه 

حاضران قرار گرفت. مهندس سید عباس موسـوي رهپیما، 

بنیانگذار دانشـکده فنی فومن و از اعضاي هیات موسـس 

بنیاد نیز گزارشی از پیشرفت پروژه ساخت دانشـکده فنی 

فومن ارایه نمود که مورد استقبـال قــرار گرفت. از میان 

گفته ها و شنیده هاي مراسم، بـخش هایی از سـخنرانی هاي 

ایراد شده را بـه همراه اخبـاري از یکسـال فعالیت بـنیاد 

انتخاب کرده ایم که در این شماره می خوانید.



مایه افتخار ماست که امشب پذیراي جمعی از دوستداران و 

فارغ التحصیالن موفق و برجسته دانشـکده فنی هسـتیم. 73 

سال پیش که دانشگاه تهران و دانشکده فنی تاسـیس شـد، 

تنها مرکز آموزش عالی ایران، دانشـگاه تهران و در زمینه 

مهندسی، دانشکده فنی بـود. طبـیعی بـود که در آن زمان، 

حاکمیت تمام تالش و توان خود را صرف ایجاد دانشـکده 

فنی کند و با استقبال بهترین و با استعدادترین دانشـجویان 

هم روبرو شود. کم کم دانشگاه هاي دیگر، بعد از دانشـگاه 

تهران ساخته شد و توجه حاکمیت بـه دانشـکده فنی کمتر 

شد؛ منتها باز در این دوران، همچنان دانشـکده فنی پذیراي 

بهترین استعدادها بود.

بعد از انقالب اسالمی، سیاست دولت هاي وقت، بـر محـور 

محرومیت زدایی بود و شاید بیشترین اعتبارات عمرانی بـه 

سمت دانشگاه هاي محروم سـوق داده شـد و دانشـگاه هاي 

بزرگ تر، کمتر مورد توجه قرار گرفتند و دانشکده فنی هم 

از این امر مستثنا نبود؛ اما آن چه باعث شد که دانشکده فنی 

هم چنان در زمینه مهندسی پیشـگام باشـد، شـاید ارتبـاط 

دانشکده فنی بـا فارغ التحـصیالن، صنعت و پشتیبـانی این 

دوستان از دانشکده فنی بود؛ به گونه اي که امروز هنوز هم، 

دانشکده فنی پذیراي بـهترین اسـتعدادهاي دانشـجویی و 

اعضاي هیات علمی است.

امروز بیش  از 40 درصد فضاي دانشـکده فنی بـا اسـتفاده 

منابع مالی خارج از وزارت علوم ساخته شـده و بـیش از 50 

درصد تجهیزاتی هم که در اختیار فنی است، از منابـع خارج 

از حوزه وزارت علوم تهیه شده اسـت. این پشتیبـانی، تنها 

باعث توسعه و گسترش دانشکده فنی نبوده، بلکه مشارکت 

بیشتر پشتیبانان را به بـرنامه ریزي و پشتیبـانی فعالیت هاي 

پژوهشی و آموزشـی فنی بـه همراه داشـته اسـت. بـراي 

روشن تر شدن مطلب، چند نمونه را یادآور می شوم.

در دوره اي، حتی در دانشکده فنی آنطور که شـنیدم، رشـته 

متالورژي و مواد قـرار شـد تعطیل شـود، منتها پشتیبــانی 

صنعت باعث شد نه تنها تعطیل نشـود، بـلکه امروز شـاهد 

دپارتمان متالورژي و موادي در دانشکده باشیم که در سطح 

کشور و و شاید در سطح خاورمیانه، جزو یکی از بخش هاي 

تخصصی با استاندارد باال باشد. یا در بحـث نفت، دانشـکده 

فنی زمانی فاقد رشته هایی مثل مخازن، اکتشاف و باالدستی 

نفت بود، اما سرمایه گذاري وزارت نفت، باعث دانشکده به 

این سمت سوق داده شود و امروز بـه عنوان یکی از مراکز 

معتبر کشور در این زمینه مطرح باشـد. بـخش هاي دیگري  

نیز بود که مشارکت واحدها و سـازمان ها در شـکل گیري 

آنها نقــش موثر داشــت و این گونه همکاري ها،  نه تنها 

باعث شد که فنی جزو بهترین و معتبرترین دانشـکده هاي 

بیش از 40 درصد فضاي 

دانشکده فنی به واسطه 

منابع خارج از وزارت علوم 

ساخته شده و بیش از 50 

درصد تجهیزاتی هم که در 

اختیار فنی است، از منابع 

خارج از حوزه وزارت علوم 

تهیه شده است

بعد از انقالب اسالمی، 

بیشترین اعتبارات عمرانی 

به سمت دانشگاه هاي 

محروم سوق داده شد و 

دانشگاه هاي بزرگ، کمتر 

مورد توجه قرار گرفتند

مشارکت واحدها و 

سازمان ها در شکل گیري 

بخش هاي زیادي از 

دانشکده فنی، تاثیر 

مستقیم داشته است

خبرنامه داخلی بنیاد حامیان دانشکده فنی شماره اول ـ تابستان  1387



فنی مهندسی باشد، بـلکه 

بــــاعث شــــد که 

سیاســـت هاي علمی ـ 

پژوهشـی دانشـکده هم، 

در جهــت نیازهـــا و 

تقـــاضاهاي صنعت و 

واحـدهاي بهره بــردار 

سوق یابد.

اما وضعیـت امـروز مـا! 

امروز که خدمت شــما 

هستیم، رتبـه هاي بـرتر 

کنکور، قـــطعاً یکی از 

انتخاب هاي برترشان فنی 

است. هرسـاله آمار رتبـه هاي ورودي فنی، نشـانگر اقبـال 

دانش آموزان نخبه به این دانشکده است. در سطح قبـولی هاي 

المپیادهاي علمی و کنکور کارشناسـی ارشـد هم، افتخارات 

دانشجویان فنی واقعا چشمگیر و مایه مباهات در سطح کشور 

بی نظیر است. در سطح ارزیابی خود دانشکده، می دانید که در 

بین 500 دانشگاه برتر دنیا، اسمی از دانشگاه هاي ایران نبود و 

حتی تا 1300 هم نبود؛ اما بـر اسـاس رده بـنديISI، بـخش 

مهندسـی دانشـگاه تهران دارد بـه مجموعه 500 دانشــگاه 

مهندسـی بـرتر دنیا نزدیک می شـود. همه اینها، محــصول 

همکاري و البته به دلیل پشتیبانی فارغ التحـصیالن از توسـعه 

دانشکده است. اما چالش هایی هم هسـت که دانشـکده فنی 

امروز با آن رو به روست و براي حـفظ افتخارات خود، بـاید 

آنها را رفع کند. یکی از این چالش ها، این اســــــت که 

دانشگاه هاي معتبري در اطراف ما در حال تشکیل است. 

امروز، سـرمایه گذاري هاي سـنگینی در اطراف ما در حـال 

انجام اسـت و حـتی در کشــورهایی مثل امارات و قــطر، 

دانشگاه هاي امریکایی، شعبه هاي بسیار معتبر خود را تشکیل 

داده اند. این چالش، بسیار جدي است و ممکن است حـتی در 

مقطع کارشناسی هم مهاجرت نخبگان را در پی داشته باشد و 

نه تنها دانشجویان، که حتی دانش آموزان بـرتر را هم جذب 

کند. بحث دیگر، توسعه فناوري هاي جدید است که بسیار 

گرانقیمت هسـتند و سـرمایه گذاري هاي وسـیع و جدي را 

طلب می کنند و اگر دانشکده فنی بخواهد خود را به روز کند، 

در این باب، با وضع فعلی بودجه اي، امکان آن نیست.

نکته دیگر این اسـت که در دنیا،  این یک نرم جهانی اسـت 

که کمک دولت بــه دانشـــگاه ها، نهایتاً 30 تا 40 درصد 

هزینه هاي آنهاست، 30 %  بقیه، از طریق شهریه و مابقی بـه 

شکلDonation و درآمد ناشی از انجام تحقیقات و ارتباط با 

صنعت فراهم می شود. در خود دانشـکده فنی، بـودجه دولتی 

ما، حدود 50 % بودجه مورد نیاز پیش بینی شده است

این چالش هاي مهم و چالش هاي دیگر، حقیقتا جدي هسـتند 

و بــر روند فعالیت هاي دانشــکدده فنی، اثر می گذارند. ما 

ناچاریم که براي حفظ افتخارات دانشکده فنی، بیش از پیش، 

بـه منابـع خارج از وزارت علوم، تحقیقـات و فناوري اتکاء 

داشته باشیم تا بتوانیم جهت درست و روبه رشـد فعالیت هاي 

دانشکده فنی را پیگیري کنیم و در اعتالي آن بکوشیم.

اگر مایلیم که در جهان و در کشور، همچنان بهترین باشیم و 

رتبه هاي برتر را داشته باشیم، بـاید بـه دانشـکده فنی کمک 

کنیم و این بنیاد که امشب مراسم افتتاح آن است، جایی است 

بـراي هدایت این کمک ها، تا دانشــکده فنی که همیشــه 

سرآمد مهندسی کشور بوده، هم چنان قـوي و محـکم و بـه 

پشتوانه فارغ التحصیالن و دوسـتدارانش، راه افتخارآمیز خود 

را ادامه دهد.

 فناوري هاي جدید بسیار 

گرانقیمت هستند و 

سرمایه گذاري هاي وسیع و 

جدي را طلب می کنند و 

اگر دانشکده فنی بخواهد 

خود را به روز کند، در این 

باب، با وضع فعلی 

بودجه اي، امکان آن نیست

امروز، سرمایه گذاري هاي 

سنگینی در اطراف ما در 

حال انجام است و حتی در 

کشورهایی مثل امارات و 

قطر، دانشگاه هاي 

امریکایی، شعبه هاي بسیار 

معتبر خود را تشکیل داده اند

   ،ISI بر اساس رده بندي

بخش مهندسی دانشگاه 

تهران به مجموعه 500 

دانشگاه مهندسی برتر 

دنیا نزدیک می شود
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به سـهم خودم، حـضور عزیزان، مهندسـین فارغ التحـصیل و 

پیشکسوتان دانشکده فنی را در مراسم افتتاحیه بـنیاد حـامیان 

دانشکده فنی و این محفل گرامی می دارم و خوشامد می گویم. 

شب تولد حضرت زهرا سالم اهللا علیهاست و ما بـرگزاري این 

جلسـه را در این شـب، بــه فال نیک می گیریم و تبــریک 

می گوییم.

به تقویم امروز که نگاه می کردم، وقایعی در تقویم قـید شـده 

است که وقایع ملی و بین المللی است. هر کشور، هر شهر، هر 

شرکت و هر موسسـه اي، تاریخ هایی دارد که بـرایش یادآور 

خاطراتی است؛ مانند روز بنیان گذاري شرکت، روز استقـالل 

کشور و... از دید متواضعانه بنده، این روز هم، که جمع بزرگ 

عزیزان فارغ التحصیل فنی را براي افتتاح بـنیاد فنی  در این جا 

داریم، روز تاثیرگذاري اســت که در تاریخ دانشــکده فنی، 

انشاء ا... به یاد خواهد ماند. البـته نه تنها بـه خاطر اثري که در 

دانشکده فنی به جاي خواهد گذاشت، بلکه به خاطر اثر ملی اي 

که در کل کشـور و مجموعه آموزش عالی بــه جاي خواهد 

گذاشت.

براي این که چرایی تشکیل این بـنیاد را بـگویم، مختصرا بـه 

آنچه در دوره مدیریت خودم در دانشــکده فنی و دانشــگاه 

تهران به آن رسیدم، اشاره اي می کنم.

در مجموعه اي دانشگاهی مانند دانشکده فنی یا دانشگاه تهران، 

براي آنکه ما کیفیت چنین مجموعه اي را نگه داریم، همواره به 

کمک دوستداران و فارغ التحصیالن مجموعه وابسته بـوده ایم؛ 

اما دو معضل همواره بر سر راه ما بوده است: اول آن که مدیري 

که باید وقت خود را صرف برنامه ریزي براي بهبـود کیفیت 

می کرد، باید وقت زیادي را صرف تامین منابع براي بـرنامه ها 

می کرد. این در رقابـت فشـرده اي که در ســطح ملی داریم، 

معضل بزرگی بوده و هست. پس بـاید بـار زمان صرف شـده 

براي جمع آوري منابع را، به شکلی از دوش مدیران برداشت تا 

بیشتر به برنامه ریزي هاي آموزشی و پژوهشی بپردازند.

نکته دوم، این اسـت که در تماس هایی که بــا دوســتداران 

دانشکده داشتیم، همگی، بخصوص کسـانی که می خواسـتند 

مبالغ بزرگی را در طول زمان به فنی بدهند، نگران بودند که با 

تغییر مدیران دولتی، آیا تضمینی وجود دارد کـه هزینه کـرد 

مناسب آنها، ادامه پیدا کند.

این دو سوال، بنده را وقتی مدیر دانشـگاه بـودم بـه این نتیجه 

رساند که ما باید بنیادهاي غیرانتفاعی غیر دولتی که پشتیبانی 

مدیریت دولتی باشند داشته باشیم. بـنیادهاي فرهنگی بـه این 

شکل در ایران سابقه دارند، ولی شاید به شـکلی که در دنیا بـه 

این بنیادها، براي تامین منابـع آموزشـی و پژوهشـی در نظام 

آموزش عالی تکیه می شــود، در کشــور ما خیلی وارد عمل 

نشده اند.

در تماس هایی که با 

دوستداران دانشکده 

داشتیم، همگی، بخصوص 

کسانی که می خواستند 

مبالغ بزرگی را در طول 

زمان به فنی بدهند، نگران 

بودند که با تغییر مدیران 

دولتی، تضمینی وجود ندارد 

که هزینه کرد مناسب آنها، 

ادامه پیدا کند

تأسیس بنیاد، نه تنها بر 

دانشکده فنی اثر خواهد 

گذاشت، بلکه اثر اصلی 

آن، بر مجموعه آموزش 

عالی کشور خواهد بود

روز افتتاح بنیاد، روزي 

است که در تاریخ 

دانشکده فنی و تقویم 

رویدادهاي آن، به یاد 

خواهد ماند



دانشگاه استنفورد یک 

 Fund raising برنامه

براي سالجاري داشته که 

4/3  میلیارد دالر اعالم 

کرده و اعالم کرده در 

شروع 2/13 میلیارد دالر 

در فـاز �سـاکت� آن جـمع 

آوري شده است

بنیاد بنا دارد با جمع آوري 

منابع و مستقالت، سهام 

و کمک هاي نقدي بتواند 

بودجه قابل اعتنایی را 

براي حمایت از دانشکده 

فنی فراهم آورد

من بـــراي تقـــریب ذهن، 

نمونه هایی را که حاصل بررسی 

خودم است، با عدد و رقـم ذکر 

می کنم که چگونه دانشگاه هاي 

بزرگی که ما می شناسیم، براي 

حفظ کیفیت خودشان، به منابع 

جمع آوري شده از دوسـتداران 

وابسـته اند و نقـش بـنیادها در 

تامین منابـع چیسـت و چقـدر 

است.

در همان فاز ساکت اسـتنفورد، 

مثال �بنیاد دانشگاه استفورد، که 

بر اوقافی معادل 15/2 میلیارد دالر مبتنی اسـت و از عواید آن 

25 درصد مخارج ساالنه خود را تامین می کند، بـا وجود چنین 

پشتوانه اي، یک برنامه Fund raising براي سـالجاري داشـته 

که 4/3  میلیارد  دالر اعالم کرده و اعالم کرده در شـــروع 

2/13 میلیارد دالر در فاز �ساکت� آن جمع آوري شده اسـت و 

در حال جمع آوري بقیه آن است. در این گزارش آمده اسـت 

که اگر این هدف محقق شود، دانشگاه رقیب، یعنی بـرکلی را 

که رکورد 4/1 میلیارد  دالر را در کارنامه خود دارد را پشت 

ســر خواهد گذاشـــت. نمونه هاي raising Fund دیگر هم 

همین طور است: دانشـگاه کلمبـیا، 4 میلیارد  دالر، دانشـگاه 

ییل3 میلیارد دالر، دانشــگاه ویرجینیا 3 میلیارد دالر و... که 

بسـیاري از این Fundraising ها بـر دوش بنیادهاسـت. مثالً 

بـنیاد هیولت، مبـلغ400 میلیون دالر از کمک بـه دانشــگاه 

استفورد  را تقبل کرده است. بنیادهاي دیگر هم هست. �بـنیاد 

فورد� با یک سـرمایه 12 میلیارد دالري در این عرصه حـضور 

دارد. �بنیاد ویلسون� که بیشتر در علوم انسـانی فعال اسـت، بـا 

رقـمی کمتر و همین طور نمونه  هاي مشابـه آن. پس نکته این 

اسـت که این مقـوله که در ایران کامالً مغفول بـوده، از دید 

جهانی، کامالً جا افتاده و بسیار مورد توجه است.

دلیل این امر هم این است که هم موسسـات آموزش عالی بـر 

این بـنیادها تکیه دارند و هم کسـانی که می خواهند بــه این 

هدف، یعنی کمک به آموزش عالی کمک کنند و ارتقاء علم 

و فناوري را هدف می گیرند، این بنیادها را مـورد توجه قـرار 

می دهند، چون می دانند که مدیریت هاي دوره اي دولتی بر آنها 

حـاکم نیسـت و می توانند مطمئن باشـند که آنچه که بـه این 

مجموعه ها داده می شــــود، صرف همان هدف اولیه و اصلی 

می شود و به ثمر خواهد رسید.

بنیاد حامیان دانشکده فنی هم بر اساس همین ایده شکل گرفته و 

در این فاز شروع، بـنا دارد بـا جمع آوري منابـع از مسـتغالت، 

سهام، کمک هاي نقدي و... بتواند به طور سـاالنه یک بـودجه 

قابل اعتنایی را براي دادن بـورس بـه فارغ التحـصیالن ممتاز، 

پشتیبانی از توسعه فضاهاي کالبدي آموزشی و پژوهشی و سایر 

موارد مورد نیاز براي دانشکده فنی تامین کند؛ مثل همین مکانی 

که هم اکنون در دانشکده در حال ساخت اسـت بـه اسـم طرح 

توسعه پردیس 2 که  37 هزار مترمربع فضاي کالبدي اسـت و 

طبق برآورد، حداقل حدود 20 میلیارد تومان بـودجه نیاز دارد. 

در Fundraising  دانشگاه برکلی، شعار اصلی این بـود: �هدف 

اصلی، حفظ کیفیت برکلی است�. ما هم اگر به این هدف معتقد 

باشیم، بـه میزان الزم کمک خواهیم کرد؛ چون اگر بـه میزان 

الزم کمک نشــود، بــا اوضاع فعلی، بـــه زودي از گردونه 

دانشـگاه هاي خوب عقـب خواهیم افتاد و در آینده، ســرآمد 

نخواهیم بود. من بسیار امیدوارم که  انشاءا... در این شب، سنگ 

بنایی گذاشته و بنایی تاسیس شـود که همه ما در آینده بـه آن 

افتخار کنیم. فراموش نکنیم که بــاید نگاهمان این باشــد که 

هدف ما اعتالي کشور اسـت؛ پس آنانی که می خواهند بـراي 

سرفرازي ایران اسالمی کاري کنند قدم به پیش گذارند.
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در دانشکده فنی به ما آموخته اند که عاشق بشـریت و خدمت بـه 

آن باشـیم. ما صنعتگران و مهندســان، می دانیم که هیچ تردیدي 

نیســت که راه نجات میهن عزیزمان، صنعتی شــدن اســت. ما 

رسالت هاي بزرگ و سنگینی در پیش داریم واگر راهی پیدا کنیم 

که توسعه حاصل شود، فرداي خوبی خواهیم داشت.

البته خوب است توسعه و ترقـی کشـور را بـه عمر خود نبـینیم! 

اکنون در مراسم تاسیس بنیادي هستیم که قـرار اسـت بـعد از ما 

پایدار بماند. دیگران کشـتند و خوردیم وما می کاریم تا دیگران 

بخورند. ما رسالت بزرگ و عظیمی داریم. من روزي به دلیلی بـه 

دانشگاه �جان هاپکینز� مراجعه کردم. مرحوم دکتر عباس چمران، 

که همشاگردي من  و برادرمصطفی چمران بود، را دیدم. ایشـان 

معاون رییس بخش برق �جان هاپکینز� بود و مرا برد و تمام دانشگاه 

را به من نشان داد. در بازدید، بخش هاي مختلفی را نشان می داد که 

اسامی افراد مختلفی روي آنها بود و می گفت این ها اسامی کسانی 

است که هر کدام آمده اند این بخش هاي بزرگ را براي دانشکده 

مهندسی ساخته اند و ذکر می کرد که دانشگاه دیگر کمک قبول 

نمی کند، چون نمی تواند خرج کند.

منشاء  این ایده این جاست که آمریکا از زمان هاي دور طرحی به 

نام land grand college بوده است کـه زمین در گـرو تأسـیس 

دانشگاه بـوده و ابتدا از دانـشکده هـاي کشاورزي شـروع شده 

و بعد در بخش هاي دیگر توسعه یافته است. مـن توفیق داشـته ام 

دانشگاه �جان هاپکینز� دیگر کمک قبول نمی کند، چون به لحاظ توسعه اشباع شده است
گزیده اي از سخنان مهندس محسن خلیلی عراقی در مراسم افتتاحیه بنیاد 

که در حوالی سال 1960 از دانشـگاه میشـیگان دیدن کنم و 

حدود 12 تا 13 سـال قبـل هم مجددا بـراي فارغ التحـصیلی 

فرزندم آنجا بروم. فاصله بـودجه دانشـگاه میشـیگان در این 

مدت از 500 میلیون دالر به 6 میلیارد دالر رسیده بود و این را 

شهردار �دیترویت� اعالم می کرد.

دنیاي موفق، از طریق �توسعه دانش� موفق شده و ما هم بـراي 

توفیق کشور، باید صنعتی شـویم و راهی هم جز این نداریم؛ 

بنابراین راهی را که اساتید دانشـمند ما در دانشـکده فنی در 

قالب بنیاد پیش بینی کرده اند، راه توسعه و ترقی است. ممکن 

است در شرایطی این کار شروع شـود که ما امکانات عظیمی 

نداشته باشیم، ولی آنچه مسلّم است این است که این زیر بنایی 

خواهد شد براي توفیقات بیشتر و صنعتی کشور.

روش هاي کمک به بنیاد هم زیاد اسـت؛ اما بـه نظر من، اگر 

روشـی را بـتوان پیدا کرد که ماهیانه خدماتی را بـه صورت 

مستمر به بنیاد ارایه داد، بودجه اي را ایجاد خواهد کرد که در 

مجموع اثر بسیار خوبی خواهد داشت. امیدوارم خداوند بـه ما 

توفیق دهد که به هر شـیوه اي که می توانیم بـه بـنیاد کمک 

کنیم. مرحوم دکتر قالیبـافیان، جمله اي دارد که خیلی خوب 

و موثر اســت. می گوید: مهندســین همه امکانات جهان را 

می سازند و خادمان بدون قید و شرط جامعه هستند. پس بیایید 

در خدمت به بنیاد، به جامعه خدمت بیشتري بکنیم.

در مراسم تاسیس 

بنیادي هستیم که قرار 

است بعد از ما پایدار 

بماند. دیگران کشتند و 

ما خوردیم، ما می کاریم 

تا دیگران بخورند

روش هاي کمک به بنیاد 

زیاد است اما اگر بتوان 

روشی را پیدا کرد که 

ماهیانه خدماتی را به 

صورت مستمر به بنیاد 

ارایه داد، بودجه اي ایجاد 

می شود که اثر بسیار 

خوبی خواهد داشت



سال ها پیش، فرزند من از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شده بود. بعد 

که سرکار رفت، اولین حقوقش را که گرفت، خیلی خوشحـال بـود. 

گفتم چرا؟ گفت نصف حقوقم را دادم به بنیاد استنفورد و این آرزویی 

بود که سالهاست داشتم.

پسرم می گفت: براي من، این که از استنفورد فارغ التحـصیل شـده ام، 

اینقدر مایه افتخار نیست که پدرم از فنی فارغ التحصیل شده است ومی پرسـیدکه : �شـما بـراي دانشـکده فنی چه کرده اید و چه 

می کنید�. امروز بسیار خوشحالم که این بنیاد تاسیس شده و امیدوارم با کمک ما و شما، امکانات این بنیاد و دانشکده فنی توسـعه 

پیدا کند و در اختیار فارغ التحصیالن قرار گیرد. هر چه قدر این بنیاد قوي شود، به نفع ماست و ما را قوي تر می کند.

در گزارش ها و سـخنان آقـاي دکتر نیلی و آقــاي دکتر فرجی دانا، نکته 

مهمی بود؛ این که علی رغم محدودیت شدید امکانات، دانشـکده فنی را 

نه تنها زنده نگه داشته اند، بلکه باعث شـده اند دانشـکده توسـعه یافته و 

بویژه در مسیر خوبی هم، این توسعه هدایت شود. این گزارش بـه نوعی 

خیال ما را راحـت کرد که دانشـکده فنی هم چنان سرپاســت و در وضع 

خوبـی اسـت. در عین حـال، من احسـاس می کنم که بـاید بـه مدیران 

دانشکده فنی در مسیر این توسعه کمک کرد. 

ما باید به بنیاد به عنوان یک اتفاق نگاه کنیم! بـاید توجه کنیم که اتفاق 

مهمی براي فارغ التحصیالن فنی افتاده و آن تاســیس بـنیاد حـامـیان 

دانشکده فنی است. ممکن است جریان توسعه دانشکده فنی، به هـر 

دانشکده فنی، نباید مورد بی مهري ما، که فارغ التحصیالن آن هستیم، قرار گیرد

ما نباید نسبت به امور گزیده اي از سخنان مهندس محمدرضا انصاري در مراسم افتتاحیه بنیاد

دانشکده فنی بی توجه 

باشیم، همانطور که ما، مال 

این وطنیم، مال این 

دانشکده هم هستیم

فرزند من می گفت:

شما به عنوان 

فارغ التحصیل دانشکده 

فنی، براي آن چه کرده اید و 

چه می کنید؟!

دلیل مظلوم یا محروم واقع شود، مورد بی توجهی یا بی مهري قـرار 

گیرد، اما نباید مورد بی مهري ما، که فارغ التحصیالن آن هسـتیم، 

قرار گیرد. ما نباید نسبـت بـه امور دانشـکده بـی توجه باشـیم. 

همین طور که ما مال این وطنیم، مال این دانشـکده هم هســتیم و 

همان طور که اگر دستمان را بـه هم بـدهیم، کشـورمان کشـور 

می شود، اگر دست به دست هم بدهیم، دانشکده مان هم دانشـکده 

ـ که هست البته و سرپا هم هسـت ـ.؛ اما بـا حـمایت ما  می شود 

خیلی می تواند بهتر باشد و بستگی دارد بـه اینکه ما چقـدر بـاهم 

باشیم. پس امیدواریم براي بنیاد کاري کنیم  که بتوانیم 20 سـال 

دیگر به آن افتخار و مباهات کنیم.
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کمک دو میلیارد تومانی یک خیّر به طرح توسعه پردیس 2 دانشکده  فنی

یک خیّر دانشگاهی، آمادگی خود را براي ساخت بخشی از طرح توسعه پردیس 2، به ارزش دو میلیارد تومان اعالم کرد.

به گزارش دبیرخانه بنیاد، دکتر عباس مصلّی نژاد، خیّر بزرگ دانشـگاهی و عضو هیات علمی دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی 

دانشگاه تهران، اعالم آمادگی کرد که مبلغ فوق را با نظارت بنیاد، در طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی هزینه کند. دکتر مصلّی 

نژاد که در عرصه امور خیریه دانشگاهی، چهره شناخته شده اي است, پیش از این نیز به ساخت چندین خوابـگاه بـراي دانشـگاه 

تهران اقدام نموده است و هم اکنون نیز با توجه به عدم اختصاص بـودجه دولتی بـه طرح توسـعه پردیس 2، اعالم آمادگی کرده 

است که بخشی از این طرح را بـا بـودجه خود احـداث نماید. گفتنی اسـت دکتر مصلّی نژاد، کلیه دارایی خود را از طریق �بـنیاد 

فرهنگی مصلّی نژاد� به انجام امور خیریه علمی اختصاص داده است.

گشایش دفتر مرکزي بنیاد حامیان دانشکده فنی

دفتر مرکزي بنیاد حامیان دانشکده فنی، مهرماه سـال 86 رسـماً گشـایش یافت. دفتر 

مرکزي بـنیاد، که بـا تالش مدیر عامل بـنیاد و پشتیبـانی دانشــکده فنی در یکی از 

ساختمان هاي در اختیار دانشکده فنی استقرار یافته است، طی دوماه عملیات عمرانی و 

بهسازي، آماده و تجهیز شده و هم اکنون بـه عنوان دفتر مرکزي بـنیاد مورد اسـتفاده 

می باشد. این دفتر که در دو واحد اداري مجزا و حدود 250 متر مربـع فضا آماده شـده 

است، شامل سـالن جلسـات و واحـدهاي مدیریتی و اجرایی اسـت و هزینه تجهیز و 

نوسازي آن، با کمک اهدایی دانشکده فنی و کانون مهندسین فارغ التحـصیل صورت 

گرفته است. همچنین بخشی از هزینه هاي تجهیزاتی این دفتر، با کمک مستقیم یکی از 

یاریگران بنیاد که مبلغی را به صورت خاص براي این امر اختصاص داده بود پوشش داده شده است. دفتر مرکزي بنیاد، هم اکنون 

از کلیه امکانات مورد نیاز، از جمله سرور پشتیبان سایت و نیز خط اینترنت متصل به شبکه فیبر نوري برخوردار می باشد.

دفتر مرکزي بنیاد در خیابان طالقانی، بـین وصال و قـدس، شـماره 111، طبقـه سـوم واقـع اسـت و بـا تلفن هاي 88953187 و 

88953244 پاسخ گوي دوستداران دانشکده فنی است.

نخستین کمک یاریگران خارج از کشور بنیاد، زمستان 86 توسط بنیاد واصل شد. به گزارش دبیرخانه بنیاد، بـا توجه بـه فراخوان 

اعالم شده و نیز افتتاح پورتال اینترنتی بنیاد، که در آن اهداف و وظایف بنیاد قید شده است، یک فارغ التحصیل دانشـکده فنی که 

ساکن فرانسه است، نخستین کمک ارزي را به حساب اعالم شده بنیاد حـواله نمود. این گزارش اضافه می کند فارغ از اینکه مبـلغ 

این کمک چه مقدار است، نکته مهم این است که بنیاد فنی توانسته است در کمتر از یک سال، خود را بـه حلقـه پر جمعیت فارغ 

التحصیالن خارج از کشـور دانشـکده فنی پیوند بـزند و دریافت این کمک، نشـانه این اسـت که بـنیاد در معرفی خود بـه فارغ 

التحصیالن خارج از کشور، گام اول را برداشته است. گفتنی است بنیاد درصدد است با گشایش حساب ارزي فعال، نسبت بـه رفع 

مشکل واریز کمک هاي فارغ التحصیالن دانشکده فنی در خارج از کشـور اقـدام نماید تا کمک هاي این مجموعه موثر را نیز بـه 

عنوان پشتیبان دانشکده فنی دریافت نماید.

دریافت نخستین کمک بنیاد از سوي یاریگران خارج از کشور

دکتر عباس مصلّی نژاد از 

طریق بنیاد دو میلیارد 

تومان به طرح توسعه 

پردیس 2 دانشکده فنی 

کمک می کند

بنیاد فنی در طول یکسال 

توانست خود را به حلقه 

فارغ التحصیالن خارج 

کشور پیوند بزند



کمک شش میلیارد ریالی بنیاد به طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی

بنیاد حامیان دانشکده فنی، از طریق جذب کمک هاي حامیان دانشکده، تاکنون شش میلیارد 

ریال به طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی کمک نموده است. به گفته مدیرعامل بنیاد، پس 

از آغاز فعالیت بنیاد، عالوه بر دریافت کمک هایی براي اهداف عام بـنیاد، بـه طور خاص، 

طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی نیز به حامیان معرفی شد که از این طریق، تا کنون، بیش 

از شش میلیارد ریال بـودجه بـه صورت اختصاصی جهت کمک بـه این پروژه جذب و در 

اختیار دانشکده فنی قرار گرفته اسـت. طرح توسـعه پردیس 2 دانشـکده فنی، بـا بـرآورد 

بودجه اي بالغ بر سیصد میلیارد ریال در پنج فاز عملیاتی، که فاز اول آن در حال ساخت است 

آغاز شده و با توجه به عدم تخصیص بودجه دولتی به آن، قرار است تمامی اعتبارات آن از طریق کمک هاي یاریگران و حامیان 

دانشکده فنی تامین شود. گفتنی است بودجه ذکر شده، غیر از اختصاص بودجه هاي کلی است که براي این طرح از سـوي بـنیاد 

جذب شده است و نمونه آن، پذیرش ساخت بخشی از پروژه با هزینه بیست میلیارد ریال از سوي یک خیّر دانشگاهی است.

در نخستین سال فعالیت بنیاد, اعطا شد:

جایزه ویژه بنیاد به ورودي هاي برتر آزمون سراسري

ورودي هاي برتر دانشکده فنی، جایزه ویژه بنیاد را در نخستین سال فعالیت بـنیاد دریافت کردند. بـه گزارش دبـیرخانه بـنیاد، 

دانشجویان حایز رتبه هاي 1 تا 100 آزمون سراسري که در سال تحصیلی گذشته، دانشـکده فنی را بـراي تحـصیل انتخاب کرده 

بودند، جایزه ویژه خود را که پرداخت ماهیانه یک میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی است، دریافت نمودند.

این گزارش می افزاید بر طبق مصوبه هیات مدیره بنیاد، هر یک از حایزین رتبه هاي 1 تا 100 آزمون سراسري که دانشکده فنی را 

براي تحصیل انتخاب نماید، به شرط باقی بودن شرایط دانشجوي نمونه، تا پایان دوره تحـصیل، ماهیانه مبـلغ یک میلیون ریال از 

بنیاد فنی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می نماید.

رتبه هاي 1 تا 100 کنکور 

سراسري که در دانشکده 

فنی پذیرفته شوند، تا 

پایان تحصیل، از بنیاد 

کمک هزینه تحصیلی 

ماهانه می گیرند

با هدف کم کردن دغدغه مالی دانشجویان دانشکده فنی

اعطاي کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد نیازمند از سوي بنیاد فنی

بنیاد حامیان دانشکده فنی، از ابتداي سال تحـصیلی88-87، بـه کلیه دانشـجویان مسـتعد نیازمند دانشـکده فنی، کمک هزینه 

تحصیلی اعطاء می کند. به گزارش دبیرخانه بنیاد, با هدف کم کردن دغدغه دانشجویان مستعد، اما نیازمند دانشـکده فنی و بـا 

پیگیري هاي صورت گرفته از سـوي هیات مدیره و مدیرعامل بـنیاد و جذب و اختصاص بـودجه اي ویژه اعطاي کمک هزینه 

تحصیلی به این دانشجویان، از ابتداي سال تحـصیلی جدید, کلیه دانشـجویانی که این شـرایط را دارند, بـا هماهنگی و معرفی 

معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، از کمک هزینه تحصیلی بنیاد در قالب وام هاي شرافتی برخوردار خواهند شد.

بنابر این گزارش، مبلغ این کمک هزینه، هنوز به تصویب هیات مدیره بنیاد نرسیده است، اما تالش خواهد شد مبلغ آن در حد 

کفایت امور دانشجویان باشد و دانشجویان پس از پایان دوره تحصیل، مبلغ دریافتی را به بنیاد باز خواهند گرداند.
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از ابتداي سال تحصیلی 

جدید، بنیاد به کلیه 

دانشجویان مستعد نیازمند 

دانشکده فنی، کمک هزینه 

تحصیلی در قالب وام 

شرافتی می دهد
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در راستاي فعال سازي گروه داوطلبان دانشجویی بنیاد

اساسنامه فعالیت �شاخه دانشجویی بنیاد� تدوین شد

اساسنامه فعالیت �شاخه دانشجویی بنیاد فنی� تدوین شد. به گزارش دبیرخانه بـنیاد، بـا عنایت بـه این که از آغاز فعالیت بـنیاد 

حامیان دانشکده فنی، در شرح اهداف و فعالیت هاي آن، تاسیس دفتري به عنوان شاخه دانشجویی بنیاد که فعالیت هاي بنیاد را 

با استفاده از ظرفیت هاي خلّاق دانشجویی ساماندهی کند، دیده شده بود، اساسنامه فعالیت شاخه دانشجویی بـنیاد تدوین شـده 

است و به زودي براي تصویب به هیات مدیره بنیاد ارایه خواهد شد. این گزارش می افزاید: شاخه دانشـجویی بـنیاد، بـا انجام 

انتخابات از میان دانشجویان کلیه مقـاطع دانشـکده فنی، عضو گیري خواهد کرد و وظیفه آن حـمایت از فعالیتهاي بـنیاد بـا 

استفاده از ظرفیت هاي دانشجویی دانشکده فنی خواهد بود.

بخش زیادي از کمک هاي تعهد شده به بنیاد، هنوز دریافت نشده است

بخش زیادي از کمک هاي تعهد شده توسط یاریگران بنیاد، هنوز دریافت نشده است. به گزارش دبیرخانه بـنیاد,   متاسـفانه 

بخش قابل توجهی از کمک هاي تعهد شده یاریگران در جلسه افتتاحیه فعالیت هاي بـنیاد، بـا وجود پیگیري هاي فراوان هنوز 

دریافت نشده است.

گفتنی است فعالیت بنیاد به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی که هدف اصلی آن، پشتیبانی از اهداف دانشکده فنی است، بستگی 

مستقیم به کمک هاي یاریگران دارد و چنانچه این کمک ها بر اساس تعهداتی که اعالم می شود دریافت نگردد، حرکت بنیاد 

دچار وقفه خواهد شد. دبیرخانه بنیاد اظهار امیدواري کرده است با دریافت کمک هاي تعهد شده و کمک هاي جدید، حرکت 

رو به رشد بنیاد ادامه پیدا کند و با تقویت بنیه مالی بنیاد، فعالیت هاي آن به صورت جدي تر پیگیري شود.

با تصویب اساسنامه، 

شاخه داوطلبان دانشجویی 

به زودي فعال می شود

کمک هاي تعهد شده، 

مبالغی است که می تواند 

حرکت رو به رشد بنیاد 

تحول جدي ایجاد کند

به زودي با همکاري گروه تاریخ دانشگاه تهران آغاز می شود:

تحقیق و نگارش تاریخ دانشکده فنی در بنیاد

بنیاد حـامیان دانشـکده فنی در نظر دارد بـا همکاري گروه تاریخ دانشـگاه تهران، تاریخ 

دانشکده فنی را در یک طرح پژوهشی تدوین و منتشر نماید. به گزارش دبیرخانه بنیاد، در 

جلسه اي که در اردیبهشت ماه به همین منظور و بـا حـضور اسـاتید گروه تاریخ دانشـگاه 

برگزار شد، مقرر شد مقدمات طرح تحقیق و نگارش تاریخ دانشکده فنی فراهم شـود و این 

طرح در قالب یک طرح پژوهشی، توسط بنیاد به اجرا درآید.

شایان ذکر است دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان مهد مهندسی کشور و قدمت بیش از 

هفتاد سال, با آنکه بسـتر و مبـناي بسـیاري از حـرکت هاي علمی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی کشور بوده است و شـخصیت هاي ناموري را بـه تاریخ ایران عرضه داشـته اسـت، 

تاکنون تاریخ آن به صورت مدون و علمی بررسی و نگاشته نشده است و طرح مذکور بـر 

اساس این خالء طراحی و پیشنهاد شده است.
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بمدت چهار روز و به دو صورت دستی و الکترونیکی انجام شد

برگزاري موفق انتخابات هیات امناي بنیاد در اسفند 86

انتخابات هیات امناي بنیاد حامیان دانشکده فنی، به مدت 4 روز از اول تا 4 اسفند 86 به دو صورت دسـتی و 

الکترونیکی (اینترنتی) به صورت موفقیت آمیز برگزار شد. به گزارش دبیرخانه بنیاد، انتخابات دستی بنیاد 

با راي حضوري فارغ التحصیالن در روز اول اسفند و همزمان با جشن سالیانه کانون مهندسین فارغ التحصیل 

دانشکده فنی در محل سالن شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد و انتخابات الکترونیکی نیز از سـاعت 21 

روز اول اسفند تا ساعت 21 روز چهارم اسفند به صورت اینترنتی و از طریق پورتال بنیاد برگزار گردید.

در این انتخابات که 15 نفر نامزد عضو داشتند، فارغ التحصیالن دانشکده فنی، به 5 نفر از نامزدها، بـه عنوان 

اعضاي منتخب هیات امناء راي دادند که به ترتیب آقـایان: دکتر محـمدرضا عارف، مهندس بـیژن نامدار 

زنگنه، مهندس میرعلیرضامهنّا، دکتر محـمد هادي نژادحسـینیان و مهندس علی اکبـر معین فر توانســتند 

بیشترین آراء را کسب و به عنوان اعضاي اصلی به هیات امناء دوره اول بـنیاد بـپیوندند. هم چنین آقـایان: 

مهندس محمدرضا انصاري، مهندس حبیب ا... بیطرف و مهندس طهماسب مظاهري نیز توانستند بـا کسـب 

آراء بعدي، به عنوان اعضاي علی البدل انتخاب شوند.

بر اساس گزارش دبیرخانه بنیاد، میزان شرکت حضوري و الکترونیکی فارغ التحصیالن در انتخابات، تقریباً برابر بـود که نشـانه 

برقراري ارتباط بنیاد با فارغ التحصیالن از طریق پورتال اینترنتی است.

هم چنین این گزارش می افزاید: براي برگزاري انتخابات بیش از ده جلسـه هیات امناء و هیات مدیره و جلسـات مشـورتی دیگر 

برگزار شد و عالوه بر تدوین آیین نامه اجرایی برگزاري انتخابات در هیات امناي بنیاد، نرم افزار انتخابات الکترونیکی نیز توسـط 

واحد انفورماتیک بنیاد تهیه و بانک اطالعاتی جامع فارغ التحـصیالن فنی نیز که ترکیبـی از سـه بـانک اطالعاتی موجود بـود، 

آماده سازي و براي انتخاب مورد استفاده قرار گرفت.

گفتنی است گزارش نهایی برگزاري انتخابات پس از تایید هیات بازرسی انتخابات به تایید هیات امناي بنیاد نیز رسید.

انتخابات حضوري، همزمان با جشن سالیانه کانون مهندسین فارغ التحصیل 

چهارشنبه اول اسفند 1386ـ تاالر شهید چمران دانشکده فنی

 www.fannifoundation.org انتخابات الکترونیکی، از طریق سایت

از ساعت 21 چهارشنبه اول اسفند 86 (20 فوریه 2008) تا ساعت 21 شنبه چهارم اسفند 1386 (23 فوریه 2008)

انتخاب هیات مدیره و بازرسین جدید بنیاد

اعضاي هیات مدیره و بازرسین جدید بنیاد حامیان دانشکده فنی انتخاب و معرفی شدند. به گزارش دبـیرخانه بـنیاد، در نخسـتین 

جلسه هیات امناي دوره اول بنیاد که در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 87 برگزار شد، ضمن تشکر از اعضاي هیات مدیره سابق، 

اعضاي هیات مدیره جدید معرفی شدند. این گزارش می افزاید: آقـایان: دکتر رضا فرجی دانا، مهندس محـمد عطاردیان، مهندس 

میرعلیرضا مهنّا، مهندس علی اصغر جالل زاده فرد و خانم مهندس افسـانه صدر بـه عنوان پنج عضو اصلی هیات مدیره بـه ترتیب 

تعداد آراء و آقایان: مهندس سید عباس موسوي رهپیما، و دکتر سید جالل الدین هاشمی به عنوانی اعضاي علی البدل هیات مدیره 

بنیاد براي یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

در خصوص انتخاب بازرس نیز, آقاي مهندس مصطفی کتیرایی به عنوان بازرس اصلی و آقـاي مهندس هرمز ناصرنیا بـه عنوان 

اعضاي علی البدل براي یک دوره یک ساله انتخاب شدند. دبیرخانه بنیاد هم چنین می افزاید پس از انتخاب اعضاي هیات مدیره در 

جلسه هیات امناء، بر اساس ماده 16 اساسنامه بنیاد، اعضاي هیات مدیره در جلسه مورخ بیست و یک اردیبهشت ماه 87 خود، بـه 

اتفاق آراء آقاي دکتر رضا فرجی دانا را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل، آقـاي مهندس علی اصغر جالل زاده فرد را بـه 

عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقاي مهندس محمد عطاردیان را به عنوان خزانه دار انتخاب نمودند.

هم چنین به استناد ماده 5 آیین نامه داخلی هیات مدیره, مصوب هیات امناي بنیاد، آقاي محمدرضا تقی دخت به عنوان دبـیر هیات 

مدیره بنیاد تعیین شد.

دکتر رضا فرجی دانا، 

مدیرعامل و رییس هیأت 

مدیره، مهندس علی 

اصغر جالل زاده فرد، نایب 

رییس و مهندس محمد 

عطاردیان خزانه دار بنیاد 

شدند
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نخستین جلسه از دور اول هیات امناي بنیاد حامیان دانشکده فنی، با حضور کلیه اعضاي ثابت و منتخب عصر روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 

در دفتر مرکزي بنیاد برگزار گردید.

در این جلسه که عالوه بر 6 عضو ثابت هیات امناء، 5 عضو منتخب در انتخابات دوم اسفند 86 نیز حضور داشتند، پس از قـرائت قـرآن و ارایه 

گزارش از سوي مدیر عامل بنیاد، انتخابات داخلی هیات امناء برگزار و آقـایان دکتر محـمدرضا عارف بـه عنوان رییس هیات امناء، مهندس 

بیژن نامدار زنگنه به عنوان نایب رییس و دکتر رضا فرجی دانا به عنوان دبیر هیات امناي بنیاد انتخاب شـدند. سـپس آیین نامه داخلی جلسـات 

هیات مدیره بنیاد به تصویب رسید و پس از آن، اعضاي هیات مدیره و بازرسین بنیاد بـا راي گیري انتخاب شـدند. ارایه گزارشـی از عملکرد 

مالی بنیاد در سال 86 و بحث وبررسی پیرامون رئوس برنامه هاي بنیاد در سال 87 از دیگر مباحث این جلسه بود.

مهندس بیژن نامدار زنگنه، 

نایب رییس و دکتر رضا 

فرجی دانا، دبیر هیأت امناي 

بنیاد شدند

تصویب برنامه پیشنهادي سال 1387 بنیاد در هیات امناء

برنامه پیشنهادي هیات مدیره بنیاد براي فعالیت بنیاد در سال 87، به تصویب هیات امناي بنیاد رسید و نهایی شد. به گزارش دبیرخانه بـنیاد، بـا 

توجه به گذشت یک سال از فعالیت بنیاد و لزوم داشتن برنامه عملیاتی مصوب، برنامه بنیاد در سال 87، براي ارایه بـه هیات امناء تهیه شـد و در 

جلسه مورخ 87/4/22 هیات امناء به تصویب رسید. این برنامه که محور حرکت و فعالیت بنیاد در سال 87 خواهد بود، در چهار سـرفصل عمده 

تدوین شده است که به ترتیب عبارتند از: �تقویت نظام تشکیالتی بنیاد� ، �تقویت و توسعه فعالیت هاي مرتبط بـه جمع آوري کمک هاي مردمی�، 

�تشکیل بخش اقتصادي بنیاد براي انجام سرمایه گذاري مطمئن� و �تالش براي ارتقاي کیفی دانشکده فنی در ابعاد آموزشی، پژوهشی و مدیریتی 

بر اساس برنامه هاي مورد توافق  با دانشکده�.

شایان ذکر است که برنامه حاضر، اولین برنامه تدوین شده بنیاد است و امید می رود با تصویب این برنامه، فعالیت هاي بنیاد با قـوت و قـدرت 

بیشتري ادامه پیدا کند.

برگزاري 4 جلسه هیات امناي بنیاد در سال اول فعالیت

هیات امناي بنیاد حامیان دانشکده فنی, در سال اول فعالیت خود چهار جلسه داشته است. به گزارش دبـیرخانه بـنیاد، هیات امناي بـنیاد از آغاز 

فعالیت بنیاد تا کنون، 4 جلسه برگزار نموده و سیاست ها و راهبردهاي کالن بنیاد را بررسی و تدوین و تصویب نموده است.

جلسات هیات امناي بنیاد، پیش از انتخابات تکمیلی اعضاء، دو جلسه در بهمن و اسفند گذشته و پس از انتخابات با حضور کلیه اعضاء، دو جلسه 

در اردیبهشت و تیر 87 بوده است. جلسات سال اول هیات امناي بنیاد، 20 مصوبه قانونی داشته است که هیات مدیره بـنیاد، موظف بـه انجام آن 

در راستاي اهداف بنیاد شده است.

گفتنی است در اساسنامه بنیاد، جلسات هیات امناء، هر سال یکبار دیده شده است، اما به دلیل اهمیت شـکل دهی فعالیت هاي بـنیاد و تقـویم و 

تقویت ساختار آن در سال اول, تعداد این جلسات, به چهار جلسه رسیده است.

این تعداد جلسه به دلیل 

حجم کاري زیاد بنیاد در 

سال اول بوده است

برنامه سال 87 بنیاد 4 

سرفصل عمده دارد و اولین 

برنامه مصوب بنیاد است
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با هدف تحقق بخشی از برنامه بنیاد

برگزاري چهار نوبت مراسم Fundraising در سال 87

بنیاد حامیان دانشکده فنی در سال 1387، چهار نوبت مراسم Fundraising برگزار می کند. بر اساس مصوبه هیات مدیره بـنیاد و در راسـتاي 

انجام بخشی از برنامه مصوب سال 87 بنیاد، چهار نوبت مراسم Fundraising در سال 87 برگزار خواهد شد که هر یک مناسبتی خاص خواهد 

داشت. این مراسم در تاریخ هاي 20 شهریور مطابق با 9 رمضان، 20 آبان مصادف با میالد حضرت امام رضا(ع)، 4 دیماه و 14 اسفند ماه برگزار 

خواهد شد. گفتنی است بنیاد در سال گذشته تنها یک مراسم Fundraising داشت که در 13 تیرماه 86 برگزار شد.

 تدوین و تصویب بودجه سال 1387 بنیاد

بودجه سال 1387 بنیاد، تدوین و در جلسه 847/4/22 به تصویب هیات امناي بنیاد رسید. بـه گزارش دبـیرخانه بـنیاد، پس از ارایه گزارش وضعیت 

مالی بنیاد در سال 86 و تصویب ترازنامه و عملکرد مالی بنیاد در سال گذشته و با عطف توجه به برنامه مصوب سال 87 بنیاد، بودجه سال 1387 بنیاد با 

نگاه به فعالیت هاي سال گذشته و اهداف اصلی و فرعی بنیاد، توسط هیات مدیره تدوین و به منظور تصویب بـه هیات امناي بـنیاد ارایه شـد. گفتنی 

است بودجه سال 87 بنیاد در دو بخش �درآمدها� و �هزینه ها�  و پنج فصل هزینه اي مجزا با عناوین �هزینه هاي پرسـنلی�، �هزینه هاي اداري� ، �هزینه هاي 

اجراي ماموریت هاي اصلی بنیاد� ، �هـزینه هاي پشتیبانی مـامـوریت هاي اصلی بنیاد� و�هـزینه هاي سرمایه گذاري� تدوین شده است و در تدوین آن 

تالش شده است کلیه اهداف و ماموریت هاي بنیاد مندرج در برنامه مصوب سال 87 دیده شود.

ترازنامه علمکرد مالی سال 86 بنیاد تصویب و منتشر شد. به گزارش دبیرخانه بنیاد ، این ترازنامه که بر اساس عملکرد مالی سال 86 بنیاد تدوین شـده 

بود، پس از بررسی و ارایه گزارش بازرس قانونی بنیاد به هیات امناء، در جلسه اردیبهشت 87 هیات امناي بنیاد، بررسی و با توجه بـه عدم مغایرت بـا 

عملکرد مالی بنیاد در سال مذکور، به تصویب هیات امناء رسید. هم چنین بنا بر تصمیم هیات مدیره بنیاد و به منظور شفاف سازي علمکرد مالی بنیاد، 

این ترازنامه، در پورتال اینترنتی بنیاد منتشر شد و براي اعضاء قابل مالحظه و دسترسی می باشد.

تصویب و انتشار ترازنامه عملکرد مالی سال 86 بنیاد 

در تدوین بودجه، تالش 

شده است اهداف و 

ماموریت هاي بنیاد به 

صورت کامل دیده شود

20 شهریور، 20 آبان، 4 

دي و 14 اسفند تاریخ هاي 

پیشنهادي برگزاري مراسم 

خواهد بود

ترازنامه عملکرد بنیاد در 

سایت براي رؤیت اعضا 

قابل دسترسی است

7جلسه، 27 مصوبه

 نمایه فعالیت هیات مدیره سابق بنیاد

هیات مدیره سابق بنیاد حامیان دانشکده فنی, که با تشکیل هیات امناي کامل، جاي خود را بـه هیات مدیره جدید داد، در سـال اول فعالیت بـنیاد, 7 

جلسه رسمی کاري و 27 مصوبه داشت. به گزارش دبیرخانه بنیاد، اعضاي هیات مدیره سابق بنیاد، به طور معمول، امور جاري و فعالیت هاي مدیریتی 

بنیاد را بررسی و کلیات آن را مورد تصویب قرار می دادند که در این راستا، در سال گذشته، جلسات هیات مدیره در ماه هاي اردیبهشت، تیر، مرداد، 

مهر، آذر، دي و نیز فروردین سال 87 برگزار شد و طی این جلسات، مسایل مطرح بررسی و راجع به آنها تصمیم گیري شد.

گفتنی است اعضاي سابق هیات مدیره بنیاد، آقایان: دکتر محمد رحیمیان، مهندس سیدعباس موسوي رهپیما، دکتر محمود نیلی احمدآبادي، مهندس 

محمد عطاردیان، دکتر محمد هادي نژاد حسینیان و دکتر رضا فرجی دانا بودند که برخی در هیات مدیره جدید نیز حضور دارند.

بر طبق اساسنامه بنیاد, پس از هیات امناء, هیات مدیره دومین نهاد تصمیم گیري در مورد فعالیت هاي بنیاد است و اعضاي آن، بـا نظر و راي اعضاي 

هیات امناي بنیاد، انتخاب می شوند.

در صورت موافقت بانک مرکزي و توسط بنیاد

صندوق قرض الحسنه فنی یار تاسیس می شود

هیات امناي بنیاد حـامیان دانشـکده فنی, کلیات طرح تاسـیس صندوق قرض الحسـنه وابسـته بـه بـنیاد, بـا عنوان �صندوق 

قرض الحسنه فنی یار� را به تصویب رساند. به گزارش دبیرخانه بنیاد, هیات امناء, در آخرین جلسه خود, بـه هیات مدیره مجوز 

داد تا به منظور ایجاد تشکیالت مناسب براي اعطاي وام هاي قرض الحسنه به دانشجویان مستعدّ نیازمند، موضوع بند 3ـ3 بودجه 

مصوب، مکاتبات الزم را براي اخذ مجوز تاسیس �صندوق قـرض الحسـنه فنی یار� بـا بـانک مرکزي انجام دهد و در صورت 

موافقت اصولی آن بانک, مقدمات قانونی کار را انجام داده و اساسـنامه صندوق را جهت طی تشـریفات اداري، تدوین و بـه 

هیات امناء ارایه نماید. 

اعضاي هیأت مدیره سال 

اول فعالیت بنیاد، امور 

جاري و اصلی بنیاد را 

بررسی و برنامه ریزي 

کردند

هیأت امناي بنیاد در 

جلسه اخیر خود، تاسیس 

این صندوق را تصویب 

کرد



بنیاد حـامیان دانشـکده فنی، یک سـاله شـد. سـیزدهم تیرماه سـال 

پیش، مراسم افتتاحیه بنیاد در پردیس شماره 2 دانشـکده  بـرگزار 

شد و حـاال از آن اتفاق و آن شـب بـه یاد ماندنی، بـیش از یکسـال 

گذشــته اســت. بــنیاد فنی، در این یکســـال فعالیت، اما, خوب 

درخشـیده و جایگاه خوبـی را در میان دانش آموختگان دانشـکده 

فنی پیدا کرده اســت, جایگاهی که در آینده اي نزدیک، بســـی 

رفیع تر از حــال، در ذهن و قــلب هر دانش آموخته و دوســـتدار 

دانشکده فنی جاي خواهد داشت و این نهال را که امروز یک ساله 

است، به درختی پر برگ و بار بدل خواهد کرد تا سایه خود را بـر 

دانشـکده فنی بگسـتراند و مهد مهندسـی کشــور را، پر افتخار از 

گذشـته، همراهی کند. نخسـتین شـماره خبـرنامه بـنیاد، ویژه نامه 

جشـن تولد یک سـالگی بـنیاد نیز هســت؛ نمایه اي از آنچه در این 

یک سال بر بنیاد و در بنیاد گذشته است... 
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