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با صرف بالغ بر پانزده میلیارد تومان هزینه توسط یک فارغ التحصیل دانشکده فنی

دانشکده فنی فومن به بهره برداری رسید
صفحه 10

از محل کمک های یاریگران بنیاد و با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان

طرح توسعه دانشکده فنی
به سرعت در حال پیشرفت است 

صفحات 8 و 9

در این شماره می خوانید:

دانشکده فنی در صدر دانشگاه های مهندسی ایران ��

فعالیت بنیاد، عام المنفعه دانشگاهی شناخته شد ��

ثبت بنیاد در مراجع بین المللی در دست اقدام  است  ��

جایزه بنیاد به دانشجویان نخبه دانشکده فنی اعطاء شد ��

فارغ التحصیالن سال ٤٦ برای دانشکده فنی فومن خوابگاه می سازند��
فارغ التحصیالن سال 47 مسئول پیگیری ساخت خوابگاه دوم فومن شدند��

و ... ��

رییس دانشکده فنی:
اتحاد و همکاری ویژه ای بین بنیاد، کانون و دانشکده فنی برقرار شده است
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معرفی و جلب اعتماد یاریگران
حاصل دو سال و نیم تالش بنیاد

 
برگرفته از گفت و گوی دکتر رضا فرجی دانا، مدیرعامل بنیاد 

با نشریه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی

بنیاد حامیان دانش��کده فنی، در اس��فند 1385 به ثبت رسید، در جلسه عمومی 13 
تیرماه 86 تش��کیل ش��د و فعالیت هایش را به صورت رس��می آغاز کرد و ش��هریورماه 

همان سال، با استقرار در دفتر فعلی، عمال فعالیت رسمی خود را اجرایی نمود. 
داستان بنیاد حامیان دانش��کده فنی تا امروز، داستان تشکیل، پاگیری و قوام یافتن 
یک سازمان با فعالیت خاص است. درست است که این تشکیالت هم باید برای همه 
روال هایی که الزمه کارش اس��ت، آیین نامه بنویس��د، دس��تورالعمل تهیه کند، هیات 
امناء و هیات مدیره داش��ته باش��د و به یک روال تعریف ش��ده و مش��خص برای انجام 
فعالیت هایش برسد؛ اما بیشترین سعِی ما در این دو سال و اندی کار، عالوه بر تمهید 
ای��ن مقدمات الزم دیوان��ی و اداری، تالش برای شناس��اندن بنیاد ب��ه خانواده بزرگ 

دانشکده فنی بوده است. 
در دنی��ا، اس��اس موفقی��ت بنیادها، به دو چیز وابس��ته اس��ت: »شناس��اندن خود به 
یاریگ��ران« و »اعتماد س��ازی«. باید گروه هدف بنیادها، که در این جا به طور مش��خص 
دانش آموختگان و دوس��ت داران دانش��کده فنی هستند، به بنیاد اعتماد کنند و مطمئن 
شوند این تشکیالت تازه تاسیس، که در ابتدا اسمش هم برایشان بیگانه است، کاری 
انجام می دهد که آنها دوس��ت دارند آن را انجام دهند یا در انجام آن سهیم باشند. باید 
اعتم��اد کنند که این بنیاد، برای اعتالی به قول مرح��وم دکتر قالیبافیان »خانه پدری« 

کار می کند.
در این دو س��ال و اندی تالش، که کمترین س��هم آن متعلق ب��ه اینجانب به عنوان 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره است، بیشترین سعی ما، ایجاد همین »حس اعتماد« 

خبرنامه داخلی بنیاد حامیان دانشكده فنی
شماره 3 ـ زمستان 1388

مدیر مسئول:
دکتر رضا فرجی دانا

سردبیر:
محمدرضا تقی دخت
تحریریه و امور اجرایی:

زهرا غفاری، معصومه توفیق حق، نفیسه حاج حسین زاده

امور فنی:
هفت رنگ گرافیک

)محسن پورحسین(

نشانی:
 تهران، خیابان طالقانی، بین وصال و قدس،

 ساختمان 111، طبقه 3
بنیاد حامیان دانشکده فنی

تلفن و نمابر:
8895 3244 � 8895 3187

www.fannifoundation.org.ir
Email: info@fannifoundation.org.ir

"$,, ®1Fh﹞b ď ª³i ¶`1¬m ď¿°﹁ ¶]﹊l±0\ ®1Â﹞1W \1Â°? ¿¨[0\ ·﹞1±a>[

︋︀ ︮︣ف ︋︀﹜︼ ︋︣ ︎︀﹡︤ده ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ﹨ ︳︨﹢︑ ﹤﹠︤﹉ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ دا﹡︪﹊︡ه ﹁﹠﹩

︣ه ︋︣داری ر︨﹫︡  ︋﹤ دا﹡︪﹊︡ه ﹁﹠﹩ ﹁﹢﹝﹟︋ 
"! ·V﹀q

﹠︕ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن  ︎︣  ︋︼﹛︀ ︀ ﹨︤﹠﹥ ای︋  ﹠﹫︀د و︋  از ﹝﹏ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ︀ر﹍︣ان︋ 

︵︣ح ︑﹢︨︺﹥ دا﹡︪﹊︡ه ﹁﹠﹩
﹫︪︣﹁️ ا︨️  ︣︻️ در ︀ل︎   ︨﹤︋

- ² , D1V﹀q

č]Â±0³[ ¿﹞ ¶`1¬m ¯Ã0 `\

®0aÃ0 ¿i]°¼﹞ ¾1½ ¶1﹍l±0\ `]q `\ ¿°﹁ ¶]﹊l±0\  
]m ·F[1°m ¿½1﹍l±0\ ·︺﹀°¬©0 ª1︻ ċ\1Â°? EÂ©1︺﹁  

 Ei0  ª0]﹇0 Ei\ `\ ¿¨¨¬©0 ̄ Â? ︹O0a﹞ `\ \1Â°? E>K  

]m /1x︻0 ¿°﹁ ¶]﹊l±0\ ·>Z± ®1Ã³Nl±0\ ·? \1Â°? ¶cÃ1O  
 ]±b1i ¿﹞ ¶1﹍?0³[ ¯﹞³﹁ ¿°﹁ ¶]﹊l±0\ ¾0a? &* 1لi ®﹑ÂpVF©0 1`غ﹁
 ]±]m ¯﹞³﹁ ª²\ ¶1﹍?0³[ E[1i ¾aÂ﹍ÂC ³لÆh﹞ %+ 1لi ®﹑ÂpVF©0 1`غ﹁

ĊĊĊ ²  

č¿°﹁ ¶]﹊l±0\ gÂÃ`
Ei0 ¶]m `0a﹇a? ¿°﹁ ¶]﹊l±0\ ² ®³±1﹋ ċ\1Â°? ¯Â? ¾0 ¶eÃ² ¾`1﹊¬½ ² \1VG0



سخن اولخبرنامه داخلی بنیاد حامیان دانشكده فنی   شماره سوم / زمستان 288

بوده اس��ت و هر فعالیتی را که نام ببری��م، از نتایج همین 
اعتماد س��ازی اس��ت. البت��ه راه گذر برای رس��یدن به این 
اعتم��اد و ایج��اد آن در یاریگ��ران، شناس��اندن بنی��اد به 
یاریگران اس��ت. ما اگر بتوانیم در میان قریب به 27 هزار 
دانش آموخته دانش��کده فنی، از ابت��دا تاکنون، خودمان را 
ب��ه عنوان یک بنیاد در ان��دازه ی  بنیادهایی که در خارج از 
کشور برای دانش��گاه ها امکانات توسعه ای یا مالی فراهم 
می کنند، بشناس��انیم، کار دیگری نباید انجام بدهیم. اگر 
فارغ التحصیالن دانشکده فنی بنیاد را به خوبی بشناسند 

و به آن اعتماد کنند، عمده کار ما انجام شده است. 
فارغ التحصیالن بس��یاری از دانشگاه های دنیا، کمک 
ب��ه بنیاد دانش��گاه را بر خود فرض می دانن��د. پدر یکی از 
دانش آموختگان اس��تنفورد می گفت که پسرش به محض 
دریاف��ت اولین حق��وق بع��د از فارغ التحصیل��ی، آن را به 
حس��اب بنیاد اس��تنفورد واریز کرده ب��ود و  توجیهش هم 
ای��ن بود که چون آنها هزینه کردن��د که ما درس بخوانیم، 
ح��اال ما باید پش��تیبانی کنیم. اگر این ب��اور، به طور کامل 
در دانش آموخت��گان ایجاد ش��ود، بنیاد دیگ��ر دغدغه ای 
نخواهد داشت. به هر صورت عمده فعالیت های ما صرف 
این اعتمادس��ازی و شناساندن بنیاد به دانش آموختگان و 
دوس��تداران شده اس��ت و این کار نتایج مبارکی هم داشته 

است. 
برای شناس��اندن بنیاد به جمع دانش آموختگان، اواخر 
سال گذشته، مجموعه ای شامل خبرنامه بنیاد، بروشوری 
برای معرفی بنیاد، بروش��وری برای معرف��ی پروژه هایی 
ک��ه بنیاد پش��تیبانی می کند، یک فرم کم��ک و نامه ای به 
اس��م فرد، برای تمام افرادی که در بانک اطالعات کانون 
مهندسین مشخصات و آدرس داشتند ارسال کردیم. وب 
س��ایت بنیاد را از همان س��ال اول فع��ال کردیم و همواره 
آن را ب��ه روز نگه داش��تیم تا مراجعه کنن��دگان، از طریق 

آن، آخرین اطالعات را دریافت کنند. در مراس��م عمومی 
دانشکده فنی، بنیاد را معرفی کردیم و مکاتبات و مراوداتی 
هم با س��ازمان ها و نهادهای مرتبط با کار بنیاد داش��تیم تا 

نوعی معرفی بنیاد باشد.
از  زی��ادی  جم��ع  ک��ه  بگویی��م  می توانی��م  اکن��ون 
دانش آموخت��گان دانش��کده فنی، بنیاد را ب��ه طور خاص 
می شناس��ند و از اهداف آن آگاه��ی دارند؛ اما این آغاز راه 
است. باید گستره این اطالع رسانی از شکل اطالع رسانی 
عموم��ی به اطالع رس��انی موث��ر تبدیل ش��ود. در همین 
راس��تا، از س��ال گذش��ته، برنامه نشس��ت های دوره ای با 
دانش آموختگان س��ال های خاص را در برنامه کاری بنیاد 
گذاشته ایم و بناست که با یاری و همراهی مسئولین کانون 
مهندس��ین فارغ التحصی��ل، هر م��اه ب��ا دانش آموختگان 
یک س��ال خاص دانش��کده فنی، جلس��ات دوره ای برای 
شناس��اندن فعالیت ه��ای وی��ژه بنیاد داش��ته باش��یم. دو 
نشست از این سلسله نشست ها برگزار شده است که بسیار 
اثربخ��ش و خ��وب بوده و ثمره آن، ع��الوه بر کمک های 
خ��اص فردی، تعهد س��اخت دو خوابگاه برای دانش��کده 
فنی فومن با هزینه ای قریب 3 میلیارد تومان بوده اس��ت. 
گمان روشن ما این است که ادامه این نشست ها، حتما به 

ثمرات مبارک تری برای بنیاد خواهد انجامید.
ما برنامه ریزی آهس��ته و پیوس��ته ای داری��م, برنامه ای 
که واقعا برنامه اس��ت. همه برنامه ها نقطه وقوعی دارند، 
ول��ی نتایجش��ان در ط��ول زم��ان و در نقاط بع��د محقق 
می ش��ود. رش��ته اصل��ی تس��بیح ای��ن برنام��ه، هم چنان 
اعتمادس��ازی اس��ت. اعتمادس��ازی ب��ه س��اختاری ک��ه 
کمک های دریافتی را در جای درس��ت هزینه می کند، در 
فکر اعتالی دانش��کده فنی اس��ت و دغدغه اش، دغدغه 
اصلی تک تک دانش آموختگان است. به موازات این کار، 
بخش های دیگر برنامه هم به لحاظ اجرایی پیش می رود 
و با کمک های ف��راوان یاریگران، کارهای بزرگی در حال 
انجام توسط بنیاد است  که گزارش بخش هایی از آن را در 

همین خبرنامه خواهید خواند.
امید ما این اس��ت که هر دانش آموخته دانش��کده فنی، 
به پاس س��ال هایی ک��ه در این دانش��کده درس خوانده و 
امکاناتی که از آن بهره برده اس��ت، خ��ود را موظف بداند 
دانشکده فنی را یاری دهد و امید بزرگ تر ما این است که 
مطمئن باش��د بنیاد حامیان دانش��کده فنی، که بر بستری 
غیردولتی و اعتمادساز توسط جمعی از یاریگران و مدیران 
شناخته شده دانشکده بنیان گذاشته شده است، بهترین راه 

برای تحقق خواست اوست.
در بنی��اد، ما یک ش��عار اصلی داریم ک��ه آن را در اینجا  

تکرار می کنم:
»سرمایه بنیاد، کمک یاریگران نیست، اعتماد یاریگران است«.

شناساندن  بــــرای 
بنیـــاد بــــه جمـــع 
دانـش آمـوختـــگان، 
اواخــر سـال گذشـته، 
مجموعــه ای شـــامل 
بنیـــاد،  خبــرنـامــه 
معرفی  برای  بروشوری 
بنیـاد، بروشـوری برای 
معرفـی پروژه هایـی که 
بنیاد پشـتیبانی می کند، 
یک فرم کمک و نامه ای 
بـرای  فـرد،  اسـم  بـه 
در  کـه  افـرادی  تمـام 
کانون  اطالعـات  بانـک 
مهندسـین مشـخصات 
و آدرس داشـتند ارسال 

کردیم.
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با کسب رتبه 112 در بین دانشگاه های جهان

دانشکده فنی
در صدر 

دانشگاه های 
مهندسی ایران 

 

دانش��کده فنی دانش��گاه تهران، در س��الگرد هفتاد 
و پنجمین س��ال تاسیس خود، توانس��ت در رتبه 112 
دانش��گاه های مهندسی جهان و در صدر دانشگاه های 

مهندسی ایران قرار گیرد.
QS بر اساس گزارش ساالنه موسسه 

)The world’s leading Network for top 
Careers and Education(
که هرس��اله فهرس��تی از معتبرترین دانش��گاه های 
جهان را در رشته های مختلف منتشر می نماید، بخش 
مهندس��ی وIT دانش��گاه تهران توانس��ت در رنکینگ 
س��ال 2009، رتبه 112 جهان را کس��ب نماید. پس از 
دانش��کده فنی، دانش��گاه ش��ریف رتبه 145 را در این 

رتبه بندی بین المللی کسب نموده است.
گزارش س��االنه موسس��ه QS، همچنین مش��خص 
می سازد که بخش مهندسی دانشگاه تهران )دانشکده 
فنی( نس��بت به سال 2007, 25 رتبه و نسبت به سال 
2008، 47 رتب��ه در رنکینگ بین المللی ارتقاء داش��ته 

است که تغییر مهم و قابل توجهی به شمار می آید. 
افتخار قرار گرفتن یک دانش��گاه ایرانی در رتبه زیر 
200 دانشگاه های جهان، نشان می دهد که  هم چنان 
دانش��کده فن��ی به لح��اظ کیفیت آموزش��ی در جایگاه 
برجس��ته ای ق��رار دارد. این در حالی اس��ت که تنها در 
کش��وری مانند چین، بی��ش از 2000 دانش��گاه وجود 

دارد. 

دانشـکده فنی دانشـگاه تهران، در سـالگرد 
هفتاد و پنجمین سـال تاسـیس خود، توانست 
در رتبه 112 دانشگاه های مهندسی جهان و در 

صدر دانشگاه های مهندسی ایران قرار گیرد.
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با ماموریت یافتن مهندس میرعلیرضا مهنا از سوی هیات مدیره بنیاد:

ثبت بنیاد در مراجع بین المللی در دست اقدام  است 

با ثبت رسمی نوع فعالیت در مراجع مربوط

 فعالیت بنیاد، عام المنفعه دانشگاهی شناخته شد

ثبت بنیاد به عنوان یک موسسه عام المنفعه در مراجع 
بین المللی مانند س��ازمان ملل، از برنامه های در دس��ت 

اقدام بنیاد است. 
به گزارش دبیرخانه بنیاد، بر اساس مصوبه هیات امناء 
و هیات مدیره بنیاد، مقرر ش��ده اس��ت بنی��اد، به عنوان 
یک موسس��ه عام المنفع��ه، در مراج��ع بین المللی مانند 
س��ازمان ملل متحد ثبت شود که این کار در دست انجام 

است.
ای��ن گ��زارش می افزاید که ب��ر اس��اس مصوبه هیات 

مدی��ره بنیاد، به آقای مهن��دس میرعلیرضا مهنا، عضو 
هیات امنای بنیاد، ماموریت داده ش��ده است تا مقدمات 
ثبت بین الملل��ی بنیاد را در مراج��ع ذیربط فراهم نماید و 
بنی��اد بتواند به عنوان یک عام المنفعه بین المللی فعالیت 

نماید.
امی��د می رود با ثب��ت بنیاد به عنوان ی��ک عام المنفعه 
کم��ک  س��رراه  ب��ر  موج��ود  مش��کالت  بین الملل��ی، 
دانش آموخت��گان و دوس��تداران خارج از کش��ور به بنیاد 

مرتفع گردد. 

ب��ه دلیل نوع فعالی��ت عام المنفعه 
بنی��اد و با ثبت رس��می ن��وع فعالیت 
بنیاد در قالب عام النفعه، بنیاد رس��ما 
به صورت یک موسس��ه عام المنفعه 

دانشگاهی شناخته شد.
 به گ��زارش دبیرخانه بنیاد، با این 
اقدام، ک��ه به عنوان گام��ی مهم در 
ام��ور س��ازمانی بنیاد مطرح اس��ت، 
بنی��اد هوی��ت خ��ود را در قالب یک 
موسس��ه عام المنفعه دانش��گاهی به 

ثبت رسانده است.

ب��ا توج��ه به اینک��ه بنی��اد فعالیت 
انج��ام  عام المنفع��ه  و  غیرانتفاع��ی 
می دهد، پیشنهاد معافیت دایم بنیاد 
از پرداخت مالی��ات نیز، همزمان در 
سازمان امور مالیاتی در جریان است 
و امید می رود به زودی، بنیاد از سوی 
س��ازمان امور مالیاتی نی��ز به عنوان 
ی��ک موسس��ه عام المنفعه رس��می 
کش��ور به رسمیت ش��ناخته شده و با 
تعیی��ن ناظر مالیات��ی، معافیت دایم 

مالیاتی بنیاد هم محقق شود.

ب��ه عالوه، با تحقق این موضوع، 
یاریگ��ران نی��ز می توانند کمک های 
خود به بنیاد را با اس��تفاده از قانون، 
از ش��مول مالیات خارج نم��وده و از 
درآمد مش��مول مالیات خ��ود خارج 

نمایند.
گفتنی اس��ت تاکن��ون نی��ز بنیاد، 
ب��ا توجه به ن��وع فعالیت خ��ود، و با 
اس��تفاده از مش��اور ه های مال��ی، از 
معافیت موقت مالیاتی استفاده کرده 

است. 
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با هدف رفع دغدغه دانشجویان نیازمند دانشکده فنی تاسیس شده است:

صندوق قرض الحسنه فنی یار
به منظ��ور حمایت از دانش��جویان 
مس��تعد نیازمند دانش��کده فنی، بنیاد 
فن��ی اق��دام ب��ه تاس��یس 1صندوق 
قرض الحسنه فنی یار1 نموده است و 
از طریق این صندوق، کمک هایی را 
که صرفا به همین منظور جذب نموده 
اس��ت، در قالب وام های ش��رافتی به 
این دانش��جویان پرداخ��ت می نماید 
ت��ا از دغدغه ه��ا و تنگناه��ای مال��ی 
ک��ه ممکن اس��ت مانعی ب��رای ادامه 

تحصیل مطلوب آنها باشد، بکاهد.

وام شرافتی

طبق دس��تورالعمل ای��ن وام ها، که 
به تصویب هیات مدیره بنیاد رس��یده 

اس��ت، منظور از وام ش��رافتی، وامی 
اس��ت ک��ه ب��ه عن��وان کم��ک هزینه 
تحصیلی و به صورت قرض الحسنه 
در پایان هرماه به دانشجوی مربوط، 
که دانشجوی مستعد نیازمند دانشکده 
فنی اس��ت، پرداخت می ش��ود و وام 
گیرنده، ش��رافتَا متعهد می شود مبالغ 
دریافتی در طول دوره دانش��جویی را 
پس از فراغ��ت از تحصیل به ترتیبی 

که مقرر است، به صندوق بازگرداند.

معرفی وام گیرندگان

ومعرف��ی  ش��رایط  تایی��د  مرج��ع 
اف��راد  عن��وان  ب��ه  دانش��جویان 
واجدالش��رایط دریافت وام، دانشکده 

فنی اس��ت و بنی��اد مس��تقیما با هیچ 
دانش��کده یا دانش��جویی از دانشکده 
فنی، ارتباط ن��دارد. دوره بازپرداخت 
این وام ها، عموما چهار س��ال پس از 
فراغ��ت از تحصیل فرد دریافت کننده 

است. 
بر طبق دستورالعمل، دانشکده فنی 
در پایان هر سال تحصیلی، گزارشی 
از عملکرد صن��دوق را در اعطای وام 
به دانش��جویان،جهت ارایه به هیات 

امنای بنیاد تهیه و ارسال می نماید.
صن��دوق قرض الحس��نه فنی ی��ار، 
دانش��جوی  نف��ر   124 هم اکن��ون 
پوش��ش  تح��ت  را  فن��ی  دانش��کده 

پرداخت این وام دارد.

خبر خوش برای دانشجویان دختر دانشکده فنی:

پروژه خوابگاه دختران سعادت آباد
سال آینده به بهره برداری می رسد 

دخت��ران  خواب��گاه 
که  فن��ی،  دانش��کده 
بال��غ  زیربنای��ی  ب��ا 
ب��ر2928 مت��ر مربع، 
مهن��دس  س��وی  از 
هدای��ت الل�ه دهش، 
یاریگر برجسته بنیاد، 
س��عادت  بل��وار  در 
ح��ال  آباد ته��ران در 

احداث است، سال آینده به بهره برداری می رسد.
ای��ن خوابگاه که ج��زو پروژه های بنیاد فنی اس��ت، با 
همت این یاریگر برجس��ته بنیاد در حال س��اخت است و 
امید می رود برای س��ال آینده تحصیلی، به بهره برداری 

برسد.
مهندس دهش، عالوه بر ساخت این خوابگاه و انجام 

کم��ک قاب��ل توجه نق��دی به 
بنیاد، بخش��ی از سهام شرکت 
س��اراول را نی��ز از طریق بنیاد 
به دانش��کده فنی اهداء نموده 

است.
اح��داث  اس��ت  گفتن��ی 
حمای��ت  ب��ا  ک��ه  واحدهای��ی 
و  دانش��کده  دوس��تداران 
یاریگران بنیاد ساخته می شود، 
حاوی پیامی مهم و قوت دهنده به مس��ئولین دانش��کده 
اس��ت ک��ه اح��داث پروژه ه��ای بزرگ ب��رای دانش��کده 
فن��ی، صرفا موکول به تصمیم و بودجه دولت نیس��ت و 
دانش آموختگان، یاریگران و دوس��تداران دانش��کده، با 
پش��تیبانی های خود، اعتالی دانشکده فنی در این باب 

را نیز تضمین می نمایند. 

احداث واحدهایی که با حمایت دوستداران 
دانشـکده و یاریگران بنیاد ساخته می شود، 
حاوی پیامی مهم و قوت دهنده به مسـئولین 
پروژه هـای  احـداث  کـه  اسـت  دانشـکده 
بزرگ برای دانشـکده فنی، صرفـا موکول به 

بودجه های دولتی نیست 
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ضیافت افط��ار یاریگران بنیاد حامیان دانش��کده فنی، 
روز بیست و پنجم رمضان )2٤ شهریور ماه( در رستوران 
مرک��زی پردیس یک دانش��کده فنی برگزار ش��د. در این 
مراس��م که جمع��ی از یاریگ��ران بنیاد به هم��راه اعضای 
هیأت امنا، هیأت مدیره بنیاد، رئیس و مسئولین دانشکده 
فنی حضور داش��تند، میهمانان پ��س از ضیافت افطار، در 
جلس��ه ای در س��الن ش��ورای پردیس، به بررسی مسایل 

بنیاد پرداختند.
در این جلسه، پس از معارفه حاضرین، دکتر رضا فرجی 
دانا، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بنیاد، در گزارش��ی 
رئوس عملکرد و کارهای مهم صورت گرفته بنیاد در طول 
دو سال گذش��ته را بیان کردند، س��پس مهندس موسوی 
رهپیما گزارش��ی از ساخت و بهره برداری از دانشکده فنی 
فوم��ن ارایه دادند و س��پس برخ��ی از یاریگ��ران به بیان 

نظرات و مسایل خود پرداختند.
در جم��ع یاریگران ابتدا مهندس محم��د باقر گلبن، در 
س��خنانی نس��بت به نحوه هزینه ک��ردن دارایی های بنیاد 
پرسش��ی را مطرح کرد ک��ه دکتر فرجی دانا نیز،در پاس��خ 
به ایش��ان، عملکرد بنیاد را در گزارش��ی با سر فصل های 
اهداف بنیاد مندرج در اساس��نامه تبیی��ن نمود و گفت: در 

بنی��اد، غی��ر از کمکهایی ک��ه به طرح توس��عه پردیس2 و 
کمک به دانش��جویان مس��تعد نیازمند می شود و مستقیمًا 
ص��رف همین اه��داف بنیاد می گ��ردد، بقی��ه کمک ها در 
حسابهای بنیاد تجمیع می ش��ود و از طریق سپرده گذاری 
با نرخ ب��اال، عواید آنها صرف اهداف بنیاد بر طبق برنامه 
مص��وب می ش��ود. غیر از ای��ن، از مح��ل کمک ها، طرح 
توس��عه پردیس2 ب��ا زیربنای ح��دود 38 ه��زار متر مربع 
در حال س��اخت اس��ت که کلی��ه هزینه ه��ای آن از طریق 

کمک های یاریگران تأمین می شود. 
پ��س از توضیح��ات دکت��ر فرج��ی دان��ا، دکت��ر ام��ام 
جمعه زاده، یاریگر دیگر بنیاد از سرمایه گذاری های کالن 
بنیاد پرس��ش کرد ک��ه مدیر عامل بنی��اد در این خصوص 
توضیح داد که هس��ته مش��اورین اقتصادی برای بررس��ی 
زمینه های س��رمایه گذاری های کالن در حال تش��کیل و 
جزو برنامه های مصوب س��ال 88 بنیاد اس��ت. با تشکیل 
این هس��ته مش��اور و مدیریت ریسک س��رمایه گذاری ها، 
انش��اءالل�ه بنیاد وارد عرصه های کالن ه��م که صرفًا نیاز 
به وجه نقد ندارد و اعتباری اس��ت خواهد شد. ضمن آنکه 
بنیاد راهی را ب��رای طرح های اقتصادی دانش بنیان آغاز 
کرده اس��ت که به تأس��یس ش��رکت های مه��م اقتصادی 

در بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان و در دانشکده فنی

ضیافت افطار بنیاد با حضور یاریگران برگزار شد
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دان��ش بنیان خواهد انجامید و در صورت موفقیت عواید 
قاب��ل توجهی از لحاظ مالی و اعتباری برای بنیاد خواهد 

داشت.
در ادامه جلس��ه، مهن��دس آنا آخون��دی دیگر یاریگر 
بنیاد، در س�ؤالی از نحوه ارتباط با جمع فارغ التحصیالن 
پرش��مار فنی س��ؤال ک��رد و اینک��ه آیا تاکن��ون کاری در 
خص��وص ارتباط گیری با این افراد انجام ش��ده اس��ت یا 
نه؟ که دکتر فرجی دانا در پاسخ به برنامه گسترده ارتباط 
ب��ا فارغ التحصیالن فنی از طریق ارس��ال بیش از 7هزار 
بسته معرفی بنیاد برای این افراد در سال گذشته و فعال 
ش��دن س��ایت و سیس��تم ارتباط از طریق س��ایت اشاره 

نمود. 
مهندس گلبن، مجدداً در س��ؤالی از نح��وه ثبت بنیاد 
و پرداخ��ت مالیات بردرآمد به دولت اش��اره کرد که مدیر 
عام��ل بنیاد ضم��ن اعالم اینک��ه بنیاد در س��ال 138٥ 
ب��ه صورت رس��می بعنوان ی��ک موسس��ه غیرانتفاعی، 
غیردولت��ی، عام المنفع��ه و غیرسیاس��ی در اداره ثب��ت 
ش��رکت ها ثبت ش��ده است، اش��اره کرد که بنیاد به دلیل 
نوع فعالیت، تاکنون مالیاتی پرداخت نکرده و انشاءالل�ه 
ب��ا مذاکراتی ک��ه صورت گرفته، به عنوان یک موسس��ه 
عام المنفعه، مش��مول پرداخت مالیات هم نخواهد بود و 
یاریگران می توانند با اطمینان کامل، کمک های خود را 

به بنیاد اهدا نمایند.

عضو هیات امنای بنیاد فنی
بهترین معاون پژوهشی

دانشگاه تهران شد
دکتر محمد رحیمیان، عضو هیات امنای بنیاد و استاد دانشکده مهندسی عمران 

دانشکده  فنی، بهترین معاون پژوهشی دانشگاه در سال های اخیر شناخته شد.
به گ��زارش روابط عمومی بنیاد، بنابر ارزیابی های صورت گرفته در حوزه معاونت 
پژوهش��ی دانشگاه تهران، دکتر رحیمیان به دلیل اقدامات برجسته و خدمات قابل 
توجهی که در دوره معاونت پژوهش��ی دانشگاه تهران داش��ته اند، از میان معاونین 
پژوهش��ی دانشگاه در س��ال های اخیر، به عنوان بهترین معاون پژوهشی دانشگاه 

انتخاب شده اند که نشانگر حجم خدمات و اقدامات ارزنده ایشان بوده است. 
گفتنی است دکتر محمد رحیمیان، به مدت دو دوره از سال های 13٦1 تا 13٦٤ 
و 137٦تا 138٤ معاون پژوهش��ی دانش��گاه تهران بوده اند و از نخستین دوره، در 

هیات امنای بنیاد عضویت داشته اند.

خبر  کوتاه

سه درصد از سود سهام قابل تقسیم 
طرح »پرندینه اوت لت«

در حال صلح به بنیاد است

برای تحقق کمک های مس��تمر به بنیاد، س��ه درصد از سود س��هام قابل تقسیم 
طرح »پرندینه اوت لت« در حال صلح به بنیاد است. 

به گزارش دبیرخانه بنیاد، س��ه درصد از سهام این طرح که به عنوان یک منطقه 
نمونه گردش��گری در جنوب تهران، با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی و وزارت 
جهاد کشاورزی در انجام است، با موافقت مهندس منصور بدیعی، مدیرعامل آن، 

در حال صلح به بنیاد فنی است. 
گفتنی است منطقه نمونه گردشگری »پرندینه اوت لت«، به عنوان اولین اوت لت 
کش��ور، در زمینی به مس��احت بیش از 300 هکتار بنا خواهد شد و زیربنایی بالغ بر 

یک میلیون متر مربع خواهد داشت.  



پروژهخبرنامه داخلی بنیاد حامیان دانشكده فنی   شماره دوم / زمستان 888

از محل کمک های یاریگران بنیاد و با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان
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از محل کمک های یاریگران بنیاد و با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان

از محل کمک های یاریگران بنیاد و با هزینه بالغ بر 
پنج میلیارد تومان

ط��رح توس��عه دانش��کده فنی ب��ه س��رعت در حال 
پیشرفت است 

طرح توسعه دانشکده فنی در پردیس 2، که از جمله 
طرح های مصوب بنیاد اس��ت، با پش��تیبانی یاریگران 
و از مح��ل کمک ه��ای دریافت��ی، به س��رعت در حال 

پیشرفت است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد، این طرح مشتمل بر 
ساخت 2 برج و 2 ساختمان پشتیبانی کننده است. برج 
11 طبقه ش��مالی از این مجموعه، به لحاظ ساختمان 
تکمیل ش��ده اس��ت و در مراحل نازک کاری است. این 
برج به طرح توسعه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
دانش��کده فن��ی به مت��راژ تقریب��ی 13500 مت��ر مربع 
اختص��اص پیدا کرده اس��ت. برج جنوب��ی نیز که برجی 
است برای توسعه تشکیالت دانشکده فنی، گروه های 
پژوهش��ی آن و احداث کتابخانه و س��ایت کامپیوتری، 

بعد از اتمام ساخت برج شمالی آغاز خواهد شد.
ع��الوه ب��ر ای��ن، در طرح بزرگ توس��عه دانش��کده 
فن��ی، یک کتابخانه بزرگ با ظرفی��ت دوهزار و پانصد 
تا س��ه هزار نفر و یک آمفی تئاتر هزار و دویس��ت نفره 

احداث خواهد شد 
س��اخت این طرح بزرگ، از موفقیت های درخش��ان 
بنیاد است و امید می رود فاز اول آن که مراحل نازک کاری 

را می گذراند تا مهرماه آینده آماده بهره برداری باشد.
ای��ن طرح با زیربنایی بالغ ب��ر 43500 متر مربع، در 
پردی��س 2 دانش��کده فنی واق��ع در امیرآب��اد، در حال 
ساخت است. برخی از فضاهایی که با اتمام این طرح به 

دانشکده فنی اضافه خواهد شد، به این شرح است:
� توس��عه فض��ای آموزش��ی و پژوهشی)دانش��کده 

مهندسی برق و کامپیوتر(/  حدود 13680 متر مربع 
� ساختمان مرکزی/ حدود 14120 متر مربع 

� آمف��ی تئات��ر و فضاهای جانب��ی آن / حدود ٥000 
متر مربع

� کتابخانه مرکزی / حدود ٤700 متر مربع
گفتن��ی اس��ت کل بودج��ه ای��ن ط��رح، از طری��ق 
کمک های یاریگران و دوستداران دانشکده فنی تامین 

شده است.

طرح توسعه 
دانشکده فنی
به سرعت در 
حال پیشرفت 

است 
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با صرف بالغ بر پانزده میلیارد تومان هزینه توسط یک فارغ التحصیل دانشکده فنی

دانشکده فنی فومن به بهره برداری رسید

دانش��کده فنی فومن، وابسته به دانشکده فنی دانشگاه 

ته��ران، هفتم آب��ان 1388 با حضور جمعی از مس��ئولین 

محلی، رییس و معاونین دانش��کده فنی، معاون آموزشی 

دانش��گاه تهران وبرخی اعضای هیات امنای بنیاد فنی و 

کانون مهندسین، رسما فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. 

دانش��کده فنی فوم��ن، در زمینی به مس��احت بیش از 

70000 مت��ر مربع و زیربنای 10 هزار متر مربع، به همت 

مهندس س��ید عباس موسوی ره پیما، دانش آموخته سال 

1341 دانش��کده فنی، در سال 1384 وقف دانشکده فنی 

شد. 

عملیات ساخت این واحد آموزشی دانشگاهی، در سال 

1388 به پایان رسید و در تابستان همین سال، به صورت 

رسمی به دانشگاه تهران تحویل داده شد و از مهرماه سال 

1388 با پذیرش 60 دانشجو در دو رشته مهندسی شیمی 

و مهندسی صنایع، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.  

دانش��کده فنی فومن در سال آینده، عالوه بر دو رشته 

فعلی، رش��ته های مهندس��ی فن��اوری اطالع��ات)IT(و 

مهندسی نفت را در مقطع کارشناسی و رشته MBA را در 

مقطع کارشناسی ارشد دایر خواهد نمود. 

گفتن��ی اس��ت ب��رای س��اخت و راه ان��دازی ای��ن واحد 

آموزش��ی، بالغ بر پانزده  میلیارد تومان هزینه ش��ده است 

و فارغ التحصی��الن آن، در کلی��ه ش��رایط آموزش��ی مانند 

دانشکده فنی هستند ومدرک دانشکده فنی را نیز دریافت 

می نمایند.

سـاخت  برای 
و راه اندازی این 
آموزشی،  واحد 
بالـغ بـر پانزده  
میلیـارد تومـان 
شـده  هزینـه 

است
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تأسـیس  فکـر 
فومن  فنی  دانشـکده 
را از 15 سـال پیـش 
در سر داشتم تا اینکه 
7 سـال قبـل مصمـم 
بـه انتخاب این مکان 
و  دانشـکده  بـرای 

ساخت آن شدم

 لطفًا برا ی شروع گفتگو، 
خـود را بـه صورت کامـل معرفی 

فرمایید.
مهن��دس موس��وی. س��ید عباس 
موس��وی رهپیما هس��تم و در س��ال 
1317 درشهرس��تان فوم��ن متول��د 
ش��دم. در آن زمان، فومن تا سیکل 
اول مدرسه داش��ت و پدرم با هزینه 
خ��ود س��یکل دوم دبیرس��تان فومن 
را بن��ا نهاد. بعد از تحصیل مدرس��ه، 
من برای شش��م ریاضی وارد مدرسه 
مروی تهران شدم و در همان سال در 
رشته مهندسی شیمی نفت پذیرفته 
شدم. به محض قبولی در کنکور، به 
تلگراف خانه رفت��م و تلگرافی برای 
پدرم فرس��تادم و قبول ش��دنم را به 
او خب��ر دادم. خوب به خاطر دارم که 
در پایان متن تلگراف نوش��ته بودم: 
»امض��اء مهندس موس��وی رهپیما«، 
که این امر پدرم را خیلی خوش��حال 
کرده بود و تا مدت ه��ا، این تلگراف 
را ن��زد خود نگه داش��ته ب��ود. به هر 

ح��ال در س��ال 1341 از دانش��کده 
فنی فارغ التحصیل ش��دم وتا س��ال 
1355 به عنوان م��درس در خدمت 
دانش��کده فنی بودم. در سال 1343 
کار تولیدی کوچکی را شروع کردم و 
هم اکن��ون 12 واحد تولیدی با بیش 

از 1400 نفر پرسنل دارم.

 بـرای مـا بفرماییـد کـه 
چطور به فکر سـاخت دانشـکده 
فنی فومن افتادید و از چه سـالی 

این طرح به مرحله اجرا درآمد؟
مهندس موس��وی. فکر تأس��یس 
دانش��کده فنی فومن را از 15 س��ال 
پیش در سر داش��تم تا اینکه 7 سال 
قبل مصم��م به انتخ��اب این مکان 
برای دانش��کده و س��اخت آن ش��دم 
که درنهایت با پش��ت س��ر گذاش��تن 
تمامی مشکالت، از قبیل خریداری 
کردن زمین دانش��کده از مردم بومی 
و همین طورمشکالت اقتصادی، به 
لطف خداوند مّنان امسال کار ساخت 
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در تیرماه به پایان رسید ودانشکده طی مراسمی تحویل 
دانشگاه تهران شد. 

 بفرمایید دانشکده به چه نحوی به دانشگاه 
تهران اعطاء شـد و دانشـکده به چه صورت اداره 

می شود.
مهندس موسوی: دانشکده فنی فومن را وقف دانشگاه 
تهران کردم و طبق وقفنامه دانش��کده به وسیله شورای 
تولیت اداره می ش��ود. اعضای دایمی این ش��ورا رییس 
دانشکده فنی، رییس دانش��کده فنی فومن، یک نفر از 
اساتید دانشکده فنی و سه نفر از خانواده موسوی رهپیما 
)در حال حاضر عباس، س��پهر و سپند موسوی رهپیما( 
به هم��راه یک عض��و منصوص آقای دکتر س��ید جالل 
 الدین هاش��می می باشند. خواس��تار آن بودم که حتمًا از 
اعضای خانواده رهپیما درش��ورا حضور داش��ته باشند تا 
بتوانم در کلیه تصمیم   گیری های دانش��کده شرکت کنم 
ت��ا این که از کیفیت دانش��کده به دلیل پیوس��تن به یک 
نهاد دولتی کاسته نشود و در باالترین سطح استاندارد به 

فعالیت های خود ادامه دهد.

 دانشکده در چه مسـاحتی بنا شده است و 
ظرفیت پذیرش دانشجو چقدر می باشد؟

مهندس موس��وی. دانش��کده فنی فومن در زمینی به 
مس��احت هفت هکتار که کلیه این زمین  ها را با دشواری 
فراوان از اش��خاص خریداری ک��رده ام در بهترین نقطه 
فومن قرار دارد. ساختمان های آموزشی اداری و رفاهی 
دانش��کده که در حال حاضر بال��غ بر یازده هزار متر مربع 
اس��ت. در دو طبقه س��اخته شده اس��ت. متراژ دانشکده 
یازده هزار متر مربع اس��ت که در دو طبقه احداث ش��ده 
اس��ت. کالس ها در طبقه اول، مدیریت و قسمت های 
آموزش��ی واداری در طبقه دوم مستقر هستند. دانشکده 
در ح��ال حاضر گنجای��ش 1000-1200 نف��ر را دارد که 
قابل توسعه به سه هزار نفر نیز هست؛ اما برای رساندن 
ظرفیت به س��ه ه��زار نفر، باید یک س��اختمان دیگر به 
منظور انتقال بخش اداری دانشکده به آنجا ساخته شود 
تا از طبقه دوم دانش��کده نیز برای برگزاری کالس  های 

درس استفاده کرد.
 

 آقـای مهنـدس چه مقـدار هزینه سـاخت 
دانشـکده شـد و آیا دولـت نیز شـما را در این امر 

یاری کرد؟
مهندس موسوی. بالغ بر 47 سال کار کرده ام و اندوخته 
تمامی این س��ال  ها را با کمال میل در اختیار دانش��کده 
فنی فومن و کش��ورم قرار دادم. بالغ بر 15 میلیارد تومان 
هزینه س��اخت دانشکده شده اس��ت که دولت حتی یک 
ری��ال هم برای س��اخت آن کم��ک نکرده اس��ت. آقای 
احمدی نژاد در سفر استانی که به استان گیالن داشتند، 

از بنده نیز دعوت ش��ده بود که در آن جلسه شرکت کردم 
و مشکالت را مطرح کردم. در همان زمان دکتر زاهدی، 
وزیر علوم وقت و دکتر جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی 
از پروژه در حال احداث دانشکده بازدید کردند. در همان 

بالغ بر 47 سـال کار کـرده ام و اندوخته تمامی این 

سـال  ها را با کمال میل در اختیار دانشـکده فنی فومن 

و کشـورم قرار دادم. بالغ بـر 15 میلیارد تومان هزینه 

ساخت دانشکده شده اسـت که دولت حتی یک ریال 

هم برای ساخت آن کمک نکرده است
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جلسه مصوب ش��د که دویست میلیون تومان به ساخت 
دانش��کده کمک کنند که بتوانند در س��ال آینده آن را در 
ردیف بودجه قرار دهند. متأس��فانه نه تنها در آن س��ال، 
بلکه در س��ال بعد نیز این امر ص��ورت نگرفت. به دلیل 
اینکه دانش��کده فومن، دانش��کده نوپایی است نیازمند 
این اس��ت که از س��وی دولت حمایت ش��ود که امیدوارم 

این امر هرچه سریعتر انجام پذیرد.

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، 
در خاتمه اگر مطلبی هست بفرمایید؟

مهندس موس��وی. باید عرض کنم که در حال حاضر 
بزرگترین مشکل دانشکده فنی، نداشتن خوابگاه است. 
ب��ا این که امس��ال با رهن ک��ردن آپارتم��ان هایی برای 

دانش��جویان این امر مرتفع ش��ده اس��ت، اما باید برای 
سال های آتی فکر جدی در این زمینه شود. خوشبختانه 
در مراس��می که از س��وی بنیاد حامی��ان و با حضور فارغ 
التحصیالن س��ال 46 دانشکده برگزار شد، این عزیزان 
تقبل کردند که یکی از این خوابگاه ها را برای دانش��کده 
فومن بس��ازند که کارهای نقشه کشی آن به اتمام رسیده 
اس��ت وخاک زمین م��ورد نظر برای آزمایش��ات الزم به 
آزمایش��گاه فرستاده شده است که امیدوارم با یاری بنیاد 
حامیان دانش��کده فن��ی، خوابگاه های م��ورد نیاز دیگر 
نیز س��اخته ش��ود. از ش��ما و به خصوص از بنیاد حامیان 
دانش��کده فنی که ی��ک حرکت فوق العاده بوده اس��ت، 

کمال تشکر و سپاس را دارم.
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برای تقدیر و پشتیبانی از دانشجویان نخبه دانشکده فنی و برای دومین سال متوالی:

جایزه دانشجویان نخبه دانشکده فنی اعطاء شد
برای دومین س��ال متوالی، جایزه 
دانش��جویان نخبه دانش��کده فنی، 
در مراسم ش��صت و هشتمین دوره 
دانش آموختگی دانش��کده فنی، به 
رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 

در سال تحصیلی اعطاء شد.
در این مراس��م، که با حضور بیش 
از یک هزار نف��ر از دانش آموختگان 
و خانواده های آنان در س��الن شهید 
چمران دانش��کده فنی برگزار ش��د، 

ضم��ن تقدی��ر از دانش��جویان نخبه 
دانش��کده فن��ی، جایزه وی��ژه بنیاد 
ب��ه  تحصیل��ی  هزین��ه  کم��ک  ک��ه 
میزان ماهیان��ه ی��ک میلی��ون ریال 
است، به این دانش��جویان پرداخت 

شد.
گفتنی اس��ت ب��ر اس��اس مصوبه 
هیات مدیره بنیاد، کلیه دانشجویانی 
ک��ه حایز رتبه های 1 ت��ا 100 کنکور 
سراسری در رش��ته فنی و مهندسی 

ب��رای  را  فن��ی  دانش��کده  و  ش��وند 
ادام��ه تحصی��ل برگزینند، ت��ا پایان 
دوره تحصی��ل خ��ود، ب��ه ص��ورت 
ثاب��ت، ماهیانه این جایزه را دریافت 

می نمایند.
ای��ن جایزه ب��ه ص��ورت مرتب از 
آغ��از س��ال تحصیل��ی 1386، ب��ه 
دانشجویان نخبه ورودی اعطا شده 

و همچنان استمرار دارد.

خبر  تکمیلی
بر اس��اس مصوب��ه هیات مدیره بنیاد، میزان جایزه دانش��جویان نخب��ه، از مهرماه 88، به ی��ک میلیون و پانصد 
هزاریال افزایش یافته است و کلیه دریافت کنندگان این جایزه، از سال تحصیلی جاری، جایزه خود را با این افزایش 

دریافت کرده و خواهند کرد.
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با سرپرستی و نمایندگی مهندس ناصر معدلی و مهندس منصور بدیعی:

فارغ التحصیالن سال ٤٦
برای دانشکده فنی فومن خوابگاه می سازند

 13٤٦ س��ال  التحصی��الن  ف��ارغ 
دانشکده فنی، به سرپرستی مهندس 
ناص��ر معدل��ی و نمایندگ��ی مهندس 
منص��ور بدیعی، برای دانش��کده فنی 

فومن خوابگاه می سازند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد، در 
مراس��م ضیافت افطار یاریگران بنیاد 
که روز ش��نبه چهاردهم ش��هریورماه 
در دانش��کده فن��ی برگزار ش��د، فارغ 
13٤٦ دانش��کده  س��ال  التحصیالن 
فنی، س��اخت یک خوابگاه با ظرفیت 
1٥0 ت��ا 180 نف��ر را برای دانش��کده 

فنی فومن تقبل کردند.
در ای��ن مراس��م مق��رر ش��د ف��ارغ 
التحصی��الن ب��ا نمایندگ��ی مهندس 
منصور بدیعی و سرپرس��تی مهندس 

معدلی، س��اخت یکی از خوابگاه های 
ضروری دانش��کده فنی فوم��ن را بر 
عهده گیرن��د و مقدمات اجرایی آن را 

فراهم آورند.
گفتنی اس��ت دانشکده فنی فومن، 
که ب��ه هم��ت مهندس س��ید عباس 
موس��وی رهپیما و با هزینه ای بالغ بر 
یکص��د و پنجاه میلیارد ریال س��اخته 
شده اس��ت، با وجود پذیرش دانشجو 
در س��ال ج��اری، ب��ا مش��کل فقدان 
 10 حداق��ل  و  روبروس��ت  خواب��گاه 
ب��اب خوابگاه با ظرفی��ت 1٥0تا 180 
نفر نی��از دارد که س��اخت یکی از این 
فارغ التحصیالن  توس��ط  خوابگاه ها، 
س��ال ٤٦ دانش��کده فنی تقبل ش��ده 

است.

در نخستین نشست از سلسله نشست های بنیاد با دانش آموختگان دانشکده فنی

فارغ التحصیالن سال 1346 فنی در فضایی صمیمانه گرد هم آمدند
گردهمایی یاریگران بنیاد، همراه با ضیافت افطار، با 
حضور جمعی از فارغ التحصیالن س��ال 13٤٦ دانشکده 

فنی، روز شنبه 1٤ شهریورماه 1388 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد، در این گردهمایی که  
در سالن شورای دانشکده فنی برگزار شد، ابتدا دکتر رضا 
فرجی دانا، مدیر عامل و رییس هیات مدیره بنیاد، ضمن 
خیر مقدم به حاضران، در سخنانی اهداف تشکیل جلسه 
را بیان کرد. س��پس مهندس محمدآب��ادی کمره، عضو 
ش��ورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی به معرفی حاضران پرداخت و س��پس مراسم افطار 
برگزار ش��د. پس از مراس��م افطار، فیلمی کوتاه در مورد 
ساخت و تحویل دانشکده فنی فومن به دانشگاه تهران 
به نمایش درآمد و س��پس مهندس سید عباس موسوی 
رهپیم��ا، واق��ف و بنیانگذار دانش��کده فن��ی فومن، در 
س��خنانی نحوه آغازبه کار و س��اخت این دانش��کده را تا 

تحویل رسمی به دانشگاه تهران تشریح کرد.
پس از س��خنان مهندس موس��وی رهپیما، مش��کل 
خواب��گاه دانش��کده فن��ی فوم��ن مط��رح ش��د و ف��ارغ 
التحصیالن سال 13٤٦ دانشکده فنی، ساخت یک باب 
خوابگاه با ظرفیت 1٥0تا180 نفر را برای این دانش��کده 

تقبل کردند.
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 رییس دانشکده فنی
 در نشست 

دانش آموختگان 1347:

اتحاد و 
همکاری 

ویژه ای بین 
بنیاد، کانون و 
دانشکده فنی 
برقرار شده 

است

رییس دانش��کده فنی در 
دانش آموخت��گان  نشس��ت 
س��ال 1347 دانشکده فنی 
گف��ت: اتح��اد و هم��کاری 
ویژه ای بی��ن بنیاد، کانون و 
دانش��کده فنی برقرار ش��ده 
اس��ت که در تاریخ دانشکده 
فنی بی مانند است و باید از 

آن بهره الزم را برد.
دکت��ر محم��ود کمره ای، 
ریی��س دانش��کده فن��ی ب��ا 
بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
مالحظه ای  قاب��ل  وضعیت 
وج��ود  فن��ی  دانش��کده  در 
در  چ��ه  مدی��ران  و  دارد 
دانشکده فنی, چه در کانون 
فارغ التحصی��ل  مهندس��ین 
و چ��ه بنی��اد فن��ی، همگی 
خواه��ان ی��ک امر هس��تند 
و آن چی��زی ج��ز ارتق��اء و 
فن��ی  دانش��کده  اعت��الی 
نیس��ت. پس همان طور که 
فاصله ای  می شود  مالحظه 
بین کانون، بنیاد و دانشکده 
فنی وجود ندارد و این اتفاق 
مبارکی اس��ت که باید از آن 
برای رش��د و اعتالی هرچه  
بیش��تر دانش��کده فنی بهره 

الزم را برد. 
دکتر کم��ره ای خطاب به 
حاضران گفت: قدم هایی که 
ما و شما درحال حاضر برای 
دانش��کده فن��ی برمی داریم 
آت��ی موجب  در س��ال های 
تش��کر فارغ التحصی��الن و 
دانش��جویان خواهد ش��د و 
امی��دوارم دانش��جویان آتی 
از کمک ه��ا و نیات خیر این 
ارزش��مند  همکاری ه��ای 

بهره مند شوند.

با حضور جمعی از فارغ التحصیالن

دومین نشست بنیاد
با دانش آموختگان سال 47 دانشکده فنی برگزار شد

گردهمایی فارغ التحصیالن سال 
1347 دانشکده فنی، روز چهارشنبه 
11 آذرم��اه در دانش��کده فنی برگزار 

شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد، 
در این مراس��م ک��ه جمع��ی از فارغ 
التحصیالن سال 47 دانشکده فنی، 
اعضای هی��أت مدیره بنیاد و رییس 
و هیأت رئیسه دانشکده فنی حضور 

داش��تند، پس از معارف��ه حاضرین، 
دکت��ر رضا فرج��ی دان��ا, مدیر عامل 
وریی��س هی��أت مدیره بنی��اد ضمن 
خیرمق��دم ب��ه حاضرین، س��خنانی 
را ایراد کرد. س��پس فیلمی کوتاه در 
خصوص ساخت و تحویل دانشکده 
فن��ی فوم��ن ب��ه دانش��گاه ته��ران 
نمایش داده ش��د و س��پس مهندس 
موس��وی رهپیما بنیانگذار دانشکده 

فن��ی فوم��ن، در س��خنانی،ن حوه 
آغاز به کار و س��اخت این دانش��کده 
را ت��ا تحوی��ل رس��می به دانش��گاه 
تهران تش��ریح کرد. پس از ایش��ان 
هم، دکتر کمره ای رییس دانش��کده 
فنی در س��خنانی تشکر ویژه خود را 
ازاقدامات و تالش همکاران بنیاد و 

یاریگران ابراز داشت. 

با تعیین نماینده از سوی فارغ التحصیالن  در دومین نشست بنیاد

فارغ التحصیالن سال 47 دانشکده فنی
مسئول پیگیری ساخت خوابگاه دوم فومن شدند

ف��ارغ التحصی��الن س��ال 1347، 
در پای��ان گردهمایی خ��ود، با معرفی 
آقای��ان مهندس افطس��ی، مهندس 
بنی نوع، مهندس ب��رادران ابراهیمی 
و دکت��ر بانکی ب��ه عن��وان رابط فارغ 
التحصی��الن س��ال 1347 ب��ا بنیاد، 
ی��ک  س��اخت  پیگی��ری  مس��ئولیت 
خوابگاه را برای دانش��کده فنی فومن 

تقبل نمودند.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنیاد 
فنی، در جلس��ه ای نیز ک��ه با حضور 
رابطین این فارغ التحصیالن در بنیاد 
فنی برگزار شد، مقرر گردید مسئولیت 
فارغ التحصیالن  کم��ک  جم��ع آوری 
س��ایر س��ال ها، با این گروه باشد تا با 
کمک و یاری همه فارغ التحصیالن، 

خوابگاه دوم مورد نیاز دانش��کده فنی 
فومن هم ساخته شود.

ه��م چنی��ن مقرر ش��ده اس��ت این 
خواب��گاه نیز با پیگیری گ��روه رابط و 
پ��س از تامین اعتب��ار الزم، همزمان 
با خوابگاه اول در س��ال آینده به بهره 

برداری برسد. 
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