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دکتر محمود کمره ای، رييس دانشكده فني اعالم کرد

اولويت اصلي دانشكده فني
اتمام طرح بزرگ توسعه پرديس2  است

این  اولویت اصلي دانشکده  رئیس دانشکده فني، 
طرح  دوستداران،  و  یاریگران  کمک  جذب  براي  را 
بزرگ توسعه پردیس2 دانشکده های فني اعالم کرد.
دکتر محمود کمره اي با اشاره به اهمیت و ضرورت 
توسعه فضاي کالبدي دانشکده فني که زمینه اعتالي 
علمي و آموزشي آن را فراهم می کند، اعالم کرد با 
به  یافته  اختصاص  بودجه های  محدودیت  به  توجه 
الزم،  منابع  کفایت  عدم  و   2 پردیس  توسعه  طرح 
باقي  فازهاي  تکمیل  فني،  دانشکده  اصلي  اولویت 
راه،  این  در  و  است  پردیس2  توسعه  طرح  مانده 

کمک های یاریگران بسیار راهگشا خواهد بود.
تصویر  که  فني  دانشکده  پردیس2  توسعه  طرح 

نماي کلي آن در همین صفحه آمده است، شامل 2 
برج بلند، کتابخانه مرکزي دانشکده فني، پارکینگ 
مرکزي و سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 1600 نفر است 
اصلي  B( شامل ساختمان  )بلوک  آن  برج  که یک 
سال  مهرماه  کامپیوتر،  و  برق  مهندسي  دانشکده 
پروژه عظیم  این  ادامه ساخت  و  افتتاح شد  گذشته 

با جّدیت در حال انجام است.
از  بزرگي  بخش  طرح،  این  تکمیل  با  است  گفتني 
و  پژوهشي  آموزشي،  فضاهاي  محدودیت  مشکل، 

ستادي دانشکده فني مرتفع خواهد شد.

اين طرح،  تكميــل  با 
از  بزرگــي  بخــش 
محدوديت  مشكالت، 
آموزشــي،  فضاهاي 
پژوهشــي و ستادي 
مرتفع  فني  دانشكده 

خواهد شد 
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به دليل عملكرد قابل تقدير هيات مديره در دوره 
قبل، اعضاي هيات امناي بنياد، در جلسه خردادماه 
خود، به اتفاق آراء، اعضاي هيات مديره را براي 

يك دوره سه ساله ديگر ابقاء نمودند

با تصويب هيات امناي بنياد

اعضاي هيات مديره دوره قبل، در دوره جديد ابقاء شدند 
اعضاي هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده 
فني در دوره قبل، از سوي هیأت امناي بنیاد، 
به عنوان هیأت مدیره دوره جدید ابقاء شدند.

بنیاد، به دلیل عملکرد  به گزارش دبیرخانه 
قابل تقدیر هیات مدیره در دوره قبل، اعضاي 
هیات امناي بنیاد، در جلسه خردادماه خود، به 
اتفاق آراء، اعضاي هیات مدیره را براي یک 

دوره سه ساله دیگر ابقاء نمودند.
عضو   5 بنیاد،  مدیره  هیات  است  گفتني 
توسط  که  دارد  علی البدل  عضو  دو  و  اصلي 
می شوند.  انتخاب  بنیاد  امنای  هیأت  اعضای 
اعضای هیأت مدیره فعلی، به ترتیب عبارتند 
از: دکتر رضا فرجي دانا )رئیس هیات مدیره(، 
مهندس علي اصغر جالل زاده فرد)نایب رئیس(، 

افسانه  مهندس  مّهنا،  میرعلیرضا  مهندس 
عنوان  به  عطاردیان  محمد  مهندس  و  صدر 
اعضاي اصلي و مهندس سیدعباس موسوي 
به  هاشمي  جالل الدین  سید  دکتر  و  رهپیما 

عنوان اعضاي علی البدل.
هیأت مدیره بنیاد در هر دوره، به مدت سه 

سال فعالیت مي نماید.

خبر تكميلي:
در نخستین جلسه هیأت مدیره بنیاد در دوره جدید، مسئولین هیأت مدیره در سمت هاي خود ابقاء 
شدند. دکتر رضا فرجي دانا مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، مهندس علي اصغر جالل زاده فرد نایب رئیس 

و مهندس محمد عطاردیان بعنوان خزانه دار بنیاد در سمت هاي خود ابقاء شدند.
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دانشکده  حامیان  بنیاد  امناي  هیات  جلسه  ششمین 
این جلسه که  برگزار شد. در  امسال  ماه  فني، خرداد 
به ریاست دکتر محمدرضا عارف و با حضور اعضاي 
اصلي و علي البدل هیأت امنا برگزار شد، ضمن بررسي 
استماع  و  مدیره  هیات   89 سال  عملکرد  گزارش 
گزارش بازرسي قانوني، برنامه پیشنهادي هیات مدیره 
و  بررسي  پیشنهادي  بودجه  نیز  و   1390 سال  براي 
به تصویب رسید. در این جلسه هم چنین ترازنامه و 
 89 سال  در  مدیره  هیات  عملکرد  مالي  صورت هاي 
مورد بررسي قرار گرفت و به تصویب رسید. از جمله 

جلسه، شاخص هاي  این  در  بررسي شده  دیگر  موارد 
عملکردهاي بنیاد در سال 1389 بود که در 21 عنوان 
مورد بررسي قرار گرفت. این شاخص ها که هر ساله 
پایش دراز  نوعي  تهیه مي شود ،  توسط هیات مدیره 
مدت اهداف و عملکرد بنیاد در سال هاي مختلف است 
بر  عملکرد  سنجش  بحث،  مورد  سال  بر  عالوه  که 

اساس فعالیت سال هاي قبل را هم در نظر دارد. 
در این جلسه هم چنین بازرسي قانوني بنیاد براي سال 

1390 انتخاب شد.

برای بررسی و تصويب بودجه و برنامه سال 90

ششمين جلسه هيأت امنای بنياد 
خرداد ماه 90 برگزار شد

خبر
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جوایز رتبه هاي برتر ورودي دانشکده فني، همزمان با مراسم هفتادمین دوره دانش آموختگي دانشکده 
فني که در روز چهارشنبه 18 اسفندماه 89 در دانشکده فني برگزار شد، به حایزین رتبه هاي برتر اعطاء شد.
بر اساس مصوبه هیات امناي بنیاد، کلیه رتبه های 1 تا 100 آزمون سراسري که دانشکده فني را براي 
تحصیل انتخاب نمایند، ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تا پایان تحصیل خود از بنیاد حامیان 

دانشکده فني به عنوان جایزه و کمک هزینه تحصیلي دریافت مي نمایند.

همزمان با مراسم هفتادمين دوره دانش آموختگي دانشكده فني

جوايز رتبه هاي برتر ورودي دانشكده فني از سوي بنياد اعطاء شد

جلسه کمیته فني ساخت خوابگاه دانشکده فني فومن، از آغاز شروع این پروژه به صورت مرتب هر دو هفته 
یکبار در محل بنیاد تشکیل و مسایل مرتبط به ساخت این خوابگاه را مورد بررسي و تصمیم گیري قرار داده 

است.
به گزارش دبیرخانه بنیاد، پس از آغاز ساخت پروژه خوابگاه دختران دانشکده فني فومن توسط بنیاد و با توجه 
به اهمیت و ضرورت اعمال دقت هاي الزم و برنامه ریزي براي ساخت خوابگاهي در استانداردهاي مورد وثوق، 
کمیته اي به نام کمیته فني ساخت خوابگاه فومن با حضور پیمانکار مربوطه، رئیس و مسئولین دانشکده فني 
فومن و مدیر عامل بنیاد، به صورت مرتب هر ماه دو بار تشکیل جلسه داده و در خصوص مسایل مرتبط به 

ساخت این خوابگاه بررسي و تصمیم گیري نموده است.
خوابگاه دختران دانشکده فني فومن که با حمایت بنیاد در حال ساخت است، قرار است در مهرماه سال جاري 

به بهره برداري برسد.

از نيمه دوم سال 89 تا کنون

جلسه كميته فني ساخت خوابگاه فومن هر دو هفته يكبار تشكيل شده است

 100 تا   1 رتبه های  كلیه 
آزمون سراسري در رشته 
فني  دانشکده  كه  ریاضی 
انتخاب  تحصیل  براي  را 
كنند، تا پایان تحصیل هر 
و  میلیون  یك  مبلغ  ماه 
بنیاد  پانصد هزار ریال از 

دریافت می نمایند
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با  که  فومن  فني  دانشکده  خوابگاه  نخستین 
و  پژوهشي  و  آموزشي  فعالیت های  هدف گسترش 
بنیاد  توسط  گیالن،  استان  فومن  شهر  در  فناوري 
حامیان دانشکده فنی در حال ساخت است و طبق 
مهرماه  که  است  مقرر  گرفته،  صورت  برنامه ریزی 

امسال به بهره برداری برسد.
از  پردیس  چهارمین  فومن،  فني  دانشکده 
به  که  است  تهران  دانشگاه  فني  دانشکده های 
لحاظ علمي و اداری زیر نظر دانشکده فني است و 
دانشجویان آن از طریق آزمون سراسري جذب این 

دانشکده می شوند.
این  رفاهي  و  اداري  آموزشي  ساختمان های 
دانشکده که در حال حاضر بالغ بر 11 هزار متر مربع 
کالس های  است.  شده  ساخته  طبقه  دو  در  است، 
قسمت های  و  مدیریت  و  اول  طبقه  در  آموزشی 
آموزشي- اداري این دانشکده در طبقه دوم مستقر 

هستند.
است  تهران  دانشگاه  وقف  فومن  فني  دانشکده 
تولیت  شوراي  وسیله  به  دانشکده  وقفنامه  طبق  و 

اداره  می شود.
حال  در  دانشکده،  این  دایر  تحصیلي  رشته های 
حاضر دو رشته مهندسي صنایع و مهندسي شیمي 
برنامه ریزي هاي  با  اما  است؛  کارشناسي  مقطع  در 
می رود  انتظار  موجود،  موانع  رفع  و  گرفته  صورت 
شیمي،  مهندسي  رشته هاي  در  دانشجو   1200 تا 
فناوري  مهندسي  صنایع،  مهندسي  نفت،  مهندسي 
بیوتکنولوژي،  مهندسي  برق،  مهندسي  اطالعات، 
مقاطع  در  مدیریت  و  زیست  محیط  مهندسي 
مشغول  آن  در  ارشد  کارشناسي  و  کارشناسي 

تحصیل گردند.
فني  دانشکده  توسعه  برنامه های  به  توجه  با 
افزایش  و  دانشجویي  خوابگاه های  احداث  فومن، 
دانشکده  این  ضروري  نیازهاي  از  رفاهي  امکانات 
در حال حاضر است و احداث و تجهیز آزمایشگاه ها 
آموزشي  کمک  و  پژوهشي  و  آموزشي  امکانات  و 
دانشجویان اعم از سالن اجتماعات و ... در اولویت 

بعدی است.
فقدان  و  دانشکده  این  کار  رسمي  آغاز  به  توجه  با 
خوابگاه، ضروری ترین نیاز این دانشکده، احداث خوابگاه 
خصوص  )به  تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  براي 
دختران( بود که هم اکنون در ساختمان هاي استیجاري 

در سطح شهر فومن مستقر هستند.
دختران  خوابگاه  که  دانشکده  این  خوابگاه  نخستین 
است،  با نیت خیر و کمک های بیدریغ یاریگران بنیاد 
عام المنفعه حامیان دانشکده فنی در حال ساخت است  
برنامه ریزی  مهرماه 1390  آن   از  بهره برداری  زمان  و 

شده است.
دانشکده فني دانشگاه تهران، مهد مهندسي کشور با 
احراز مقام 112 در بین تمامي دانشکده هاي مهندسي 
جهان ، پرورش دهنده نخبگاني است که آباداني ایران 

را وجهه همت خود قرار داده اند..
ساخت خوابگاه دختران دانشکده فني فومن،  در دو 
و  آن شامل سازه  فاز نخست  که  است  انجام شده  فاز 

با همت ياريگران بنياد حاميان دانشكده فنی

خوابگاه دختران فومن مهرماه به بهره برداری می رسد

این  خوابگاه  نخستین 
خوابگاه  كه  دانشکده 
دختران است،  با نیت 
كمك های  و  خیر 
بیدریغ یاریگران بنیاد 
حامیان  عام المنفعه 
دانشکده فنی در حال 

ساخت است
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سفت کاري، توسط شرکت ام.کي.بتن طراحي و ساخته 
شده است و تالش شده است در ساخت آن، از سیستم 
پیش ساخته استفاده شود. این سیستم، نخستین بار است 
که با رعایت استانداردهاي الزم، در یکي از خوابگاه هاي 
فاز دوم ساخت  قرار مي گیرد.  استفاده  مورد  دانشگاهي 
مراحل  است،  انجام  حال  در  اکنون  که  خوابگاه  این 
استقرار تاسیسات و نازک کاري است که توسط شرکت 
خواهد  انجام  فني  دانشکده  فارغ التحصیالن  از  دیگري 

شد.
امکانات  به  توجه  با  خوابگاه،  این  تکمیل  اکنون  هم 
و  کیفي  سطح  رعایت  در  که  خاصي  پیش بیني هاي  و 
رفاهي آن شده است، به پشتیباني مالي و منابع بیشتري 
از آنچه تاکنون محقق شده نیاز دارد و طبق برنامه ریزي، 
آماده  مهرماه  در  بنیاد،  یاریگران  پشتیباني  و  کمک  با 

بهره برداري خواهد بود.
خوابگاه  خوابگاه،  این  ساخت  از  پس  است  گفتني 
تحقق  با  که  است  مطالعه  و  بررسي  دست  در  پسران 
در سال جاري کلنگ  ا...  انشاء  کمک هاي وعده شده، 

ساخت آن نیز بر زمین زده خواهد شد.
با  خوابگاه دختران دانشکده فني فومن در سه طبقه 
زیربنایی بیش از 2500 مترمربع و با ظرفیت 150 نفر در 

حال آماده سازي نهایي است.
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در  فني،  دانشکده  بنیاد حامیان  امناي  رئیس هیات 
نخستین جلسه هیات امناي سال 90، ضمن تقدیر از 
کلیه یاریگران و مسئولین بنیاد اظهار داشت: هیچ یک 
از بنیادهاي دانشگاهي موجود، فعالیتي در حد و اندازه 
این  از  انصافًا  و  نداشته اند  فني  دانشکده  بنیاد حامیان 

جهت بنیاد فني سرآمد است.
دکتر عارف ضمن اشاره به فعالیت هاي گسترده بنیاد 
مانند  مهمي  و  کارهاي خاص  و  گذشته  در سه سال 
مشارکت در ساخت ساختمان جدید دانشکده مهندسي 
قرض الحسنه  صندوق  تاسیس  فني،  دانشکده  برق 
براي دانشکده فني فومن و  یار، ساخت خوابگاه  فني 
فعالیت هاي دیگر گفت: سرآمدي بنیاد وقتي مشخص 
مي شود که ببینیم بنیادهاي دیگر در طول فعالیت خود 

چه کارهاي انجام داده اند و وقتي با این مقیاس نگاه 
می کنیم، حقیقتًا بنیاد را در اندازهاي غیرقابل مقایسه 

مي بینیم.
دکتر عارف روحیه خاص دانش آموختگان دانشکده 
فني در کمک به اعتالي دانشکده را، یکي از اصلي ترین 
خود  فعالیت هاي  و  برنامه ها  در  بنیاد  موفقیت  دالیل 
بعنوان  روحیه  این  امیدواري کرد که  اظهار  و  دانست 
به  را  آن  اهداف  تحقق  بنیاد،  فعالیت  اصلي  پشتوانه 

صورت کامل میسر نماید.
گفتني است هم اکنون چندین بنیاد دانشگاهي که 
همزمان یا بعد از تاسیس بنیاد، راه اندازي شده اند در 
دانشگاه  بنیاد  به  از جمله مي توان  فعالیت اند که  حال 

شریف و بنیاد دانشگاه فردوسي مشهد اشاره نمود.

دكتر محمدرضا عارف، رئيس هيات امناي بنياد

هيچ يك از بنياد هاي دانشگاهي، فعاليتي در اندازه 
بنياد حاميان دانشكده فني نداشته اند

روحیه  عـارف،  دكـتر 
دانش آموختگان  خاص 
كمك  در  فني  دانشکده 
دانشکده  اعتالي  به 
اصلي ترین  از  یکي  را 
در  بنیاد  موفقیت  دالیل 
فعالیت هاي  و  برنامه ها 

خود دانست
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فارغ التحصیالن  نشست  در  بنیاد  مدیرعامل 
از  گزارشي  ارایه  ضمن  فني،  دانشکده   1349 سال 
فعالیت هاي بنیاد به حاضرین، گفت: با وجود مشکالت 
بخش هاي عمران، صنعت و اقتصاد، دانش آموختگان 
دانشکده فني بنیاد را در سال گذشته تنها نگذاشتند و 
استمرار کمک هاي این یاریگران، بنیاد را در پشتیباني 
نام و جایگاه دانشکده فني  اعتالي  از  بیشتر  هر چه 

دلگرم تر نمود.
استمرار  اینکه  به  اشاره  با  فرجی دانا،  رضا  دکتر 
کمک هاي یاریگران باعث شده است  تا خدشه اي در 
فعالیت هاي بنیاد پیش نیاید، اشاره کرد: اگر چه شاید 
گذشت  به  توجه  با  که  داشتند  انتظار  بنیاد  مسئولین 

زمان، سیر کمک ها بنیاد روند صعودي قابل توجهي 
داشته باشد، اما همین اندازه که در شرایط نه چندان 
صورت  به  چنان  هم  کمک هاي  اقتصادي،  مناسب 
مستمر انجام مي شود، نشان از اهتمام فارغ التحصیالن 
و دوستداران دانشکده فني به ارتقاي فعالیت هاي این 
دانشکده پر افتخار دارد و امیدواریم این کمک ها، در 
حجم گسترده تري براي پیشبرد اهداف بنیاد دوام یابد.
سال های  از  یکی  را   1390 سال  بنیاد،  مدیرعامل 
در  پروژه های  به  توجه  با  و  اعالم  بنیاد  پرفعالیت 
یاریگران  که  امیدواری کرد  اظهار  بنیاد،  اقدام  دست 
و دوستداران دانشکده فنی، با کمک های خود، اهداف 

بزرگ بنیاد را پشتیبانی نمایند.

پس از سه سال پیگیري مداوم توسط دبیرخانه بنیاد 
با کارشناسان  برگزاري جلسات و نشست هاي متعدد  و 
سرانجام  مّصدق،  مدارک  ارایه  و  مالیاتي  امور  سازمان 
معافیت مالیاتي بنیاد از سوي سازمان امور مالیاتي کشور 

تصویب و ابالغ گردید.
بر اساس این مصوبه، بنیاد حامیان دانشکده فني به 
عنوان بنیاد عام المنفعه دانشگاهي از سوي سازمان امور 
مالیاتي شناخته شد و بنابراین کمک هاي دریافتی بنیاد 

مشمول مالیات نخواهد بود.
قابل ذکر است که بنیاد تاکنون نیز با توجه به ماهیت 
ننموده  پرداخت  مالیاتي  گونه  هیچ  خود،  فعالیت هاي 

کامل  صورت  به  را  بنیاد  فعالیت  اخیر،  مصوبه  و  است 
عام المنفعه اعالم و از پرداخت مالیات معاف نموده است.

بر همین اساس، از امسال یک نفر ناظر مالیاتي مامور 
از سوي سازمان امور مالیاتي کشور، بر فعالیت هاي مالی 
بنیاد از حیث شمول یا عدم شمول مالیات نظارت خواهد 

نمود.
بنیاد حامیان  براساس اطالعات موجود،  گفتنی است 
دانشگاهی  المنفعه  عام  بنیاد  نخستین  فنی،  دانشکده 
را کسب  عنوان  این  رسمی  به صورت  که  است  ایران 

نموده است.

مديرعامل بنياد در نشست فارغ التحصيالن سال 49 دانشكده فني

با وجود مشکالت بخش هاي عمران، صنعت و اقتصاد، یاریگران بنیاد را تنها نگذاشتند

پس از سه سال پيگيري مداوم

معافيت مالياتي بنياد از سوي سازمان امور مالياتي تصويب و ابالغ شد

بنیاد حامیان دانشکده فني 
عام المنفعه  بنیاد  عنوان  به 
دانشگاهي از سوي سازمان 
امور مالیاتي شناخته شد و 
هر  پرداخت  از  بنابراین 
درآمد  بر  مالیات  گونه 
بــــود خـواهـد  معـاف 

گزارش
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خیریه  نهاد  یک  عنوان  به  بنیاد  از  شعبه ای  ثبت 
دانشگاهي بین المللي در کشور آمریکا در دست بررسي 

و انجام است. 
و  بررسي ها  به  توجه  با  بنیاد،  دبیرخانه  گزارش  به 
پیگیري هاي که در طول سه سال گذشته در خصوص 
امکان یا عدم امکان ثبت بنیاد حامیان دانشکده فني در 
سطح بین المللي صورت گرفت و به دلیل موانع فراواني 
ثبت  جاري  در سال  داشت،  وجود  این خصوص  در  که 
حامیان  عام المنفعه  بنیاد  عنوان  به  بنیاد  از  شعبه ای 
دانشکده فني در امریکا، مورد توجه و بررسي قرار گرفته 

و مقدمات آن فراهم شده است.
بررسي هاي  اساس  بر  که  مي افزاید  مذکور  گزارش 

کمک هاي  انتقال  موضوع  چنانچه  گرفته،  صورت 
نباشد،  مطرح  کشور  داخل  به  کشور  از  خارج  یاریگران 
اساس  بر  امریکا  کشور  در  را  بنیاد  از  شعبه اي  مي توان 
قوانین ملي و فدرال ثبت نمود که پشتیباني هاي الزم را 
از محل کمک هاي دریافتي، به دانشجویان دانشکده فني 
که در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند یا اعطاي 

بورس به دانشجویان و مصارف مشابه انجام دهد.
مقیم  ایرانیان  از  یکي  توسط  اکنون  این موضوع هم 
کشور امریکا که عضو هیات علمي دانشگاه برکلي است 
در دست بررسي و اقدام است. و امید می رود با انجام آن، 
بنیاد بتواند از حمایت های دانش آموختگان دانشکده فنی 

در خارج از کشور نیز برخوردار باشد. 

هیات مدیره بنیاد در سال گذشته، براي بررسي موضوعات ارجاعي و پیشبرد برنامه و نیز برنامه ریزي براي تحقق 
اهداف خود، به طور متوسط ماهیانه یک جلسه برگزار نموده است.

در این جلسات که به صورت معمول در اولین شنبه هر ماه برگزار شده است، برنامه هاي مصوب بنیاد، طرح هاي در 
دست اقدام و موارد ارجاعي از سوي دانشکده فني و یاریگران و دوستداران مورد بررسي و پیگیري قرار گرفته است.

جلسات سال گذشته بنیاد در مجموع 27 مصوبه نیز داشته است که هر یک ناظر به پشتیباني از یکي از بخش هاي 
برنامه مصوب بنیاد در سال گذشته بوده است.

با انجام بررسي هاي جديد

مقدمات ثبت شعبه ای از بنياد در آمريكا فراهم شده است

براي بررسي موضوعات و پيشبرد برنامه ی بنياد

هيات مديره در سال گذشته، 12 جلسه برگزار نموده است

خبر
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اختصاص  با  فني  دانشکده  نشریه 
ریال  میلیون  بر سیصد  بالغ  بودجه اي 
حامیان  بنیاد  حمایت  مورد  سال،  در 

دانشکده فني قرار گرفت. 
به گزارش دبیرخانه بنیاد، بر اساس 
مدیره  هیات   89/11/2 مورخ  مصوبه 
شدن  تخصصي  به  توجه  با  و  بنیاد 
این  انتشار  و  فني  دانشکده  نشریه 
صورت  به  دانشکده  هر  در  نشریه 
را  فني  دانشکده  نشریه  بنیاد  مجزا، 
مورد  منتشره،  شماره ي  هر  براي 

کیفیت  تا  مي دهد  قرار  مالي  حمایت 
این نشریه مرجع مهندسي حفظ شود.

بـر اسـاس بـرنـامـه ریـزی صورت 
پژوهشی  معاونت  توسط  گرفته 
به  نشریه  است  قرار  فنی،  دانشکده 
دانشکده  هر  در  تخصصی  صورت 
منتشر شود و بنیاد ضمن پشتیبانی از 
این موضوع، بخشی از هزینه های هر 
شماره منتشره از نشریه را با بودجه ای 
ریال  میلیون  سیصد  ساالنه  معادل 

تأمین خواهد نمود.

طرح پژوهشي و مطالعاتي "تولید انرژي هاي پاک" با حمایت بنیاد حامیان دانشکده فني توسط جمعي از اعضاي 
هیات علمي دانشکده فني در حال انجام است. 

به گزارش دبیرخانه بنیاد، این طرح که در سرفصل حمایت از فعالیت هاي پژوهشي و علمي دانشکده فني قرار 
دارد، به عنوان دومین طرح پژوهشي بنیاد در حال انجام است و قرار است در صورت موفق بودن پژوهش هاي انجام 

شده، زمینه تاسیس یک شرکت دانش بنیان را براي بنیاد فراهم نماید.
تعدادي از اعضاي هیات علمي دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر و مهندسي شیمي و مهندسي مکانیک با این 

طرح همکاري مي نمایند.
گفتني است نخستین طرح پژوهشي مورد حمایت بنیاد طرح "تولید ظروف زیست تخریب پذیر با پایه گیاهي" 

بود که از سال 1388 با حمایت بنیاد در حال انجام است.
بنیاد حامیان دانشکده فنی، یکی از اهداف خود را پشتیبانی از طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده 
در راستای عملیاتی سازی این طرح قرار داده است و ضمن پشتیبانی از انجام طرح هایی که منجر به تولید دانش 
فنی خاص در حوزه خود می شوند، آمادگی دارد تا در تاسیس شرکت های دانش بنیان از محل نتایج این طرح ها 

مشارکت نماید.

با اختصاص بودجه اي بالغ بر سيصد ميليون ريال

نشريه دانشكده فني مورد حمايت بنياد قرار گرفت

با هدف کمك به عملياتی سازی طرح های پژوهشی دانشكده فني

طرح پژوهشي ـ مطالعاتي "توليد انرژي پاك" در بنياد در دست انجام است

خبر
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ظرفیت اعطاي وام قرض الحسنه شرافتی به دانشجویان بي بضاعت دانشکده فني افزایش یافت.
به گزارش دبیرخانه بنیاد، با اعالم کمک هاي جدید و افزایش اعتبارات صندوق قرض الحسنه فني یار، امکان اعطاي وام  

شرافتي به دانشجویان مستعد نیازمند دانشکده فني افزایش یافت.
صندوق قرض الحسنه فني یار که در سال 1387 و توسط بنیاد تاسیس شد، با هدف کمک به تحصیل مناسب دانشجویان 
مستعد نیازمند دانشکده فني، به صورت ماهانه مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال به هر دانشجو کمک هزینه 

تحصیلي پرداخت مي نماید تا موانع مالي، مشکلي را در روند تحصیل مناسب دانشجویان دانشکده فني ایجاد نکند.
استفاده کنندگان از کمک هزینه تحصیلي در قالب وام شرافتي، تاکنون 136 نفر بوده اند که به صورت ماهیانه این وام را 

دریافت نموده و مي نمایند. این وام به صورت قرض الحسنه شرافتی به دانشجویان دانشکده فنی پرداخت مي شود.

در  بزرگ  علمي  جایزه هاي  تاسیس 
سطح ملي از سال گذشته در دبیرخانه بنیاد 
بررسي  دست  در  فني  دانشکده  حامیان 

است. 
از  یکي  بنیاد،  دبیرخانه  گزارش  به 
در  بنیاد  مدت هاست  که  برنامه هایي 
است،  آن  اجراي   و  آیین نامه  تدوین  پي 
مفاخر  نام  به  ملي  علمي  جوایز  تاسیس 
از  خاص  طور  به  که  است  فني  دانشکده 
"جایزه  نام  به  عمران  مهندسي  جایزه  دو 
قالیبافیان" و جایزه مهندسي برق و  دکتر 

کارولوکس"  دکتر  "جایزه  نام  به  کامپیوتر 
مي توان نام برد.

گفتني است یکي از راه هاي گرامیداشت 
نام و یاد مفاخر علمي تاسیس جوایزي در 
آنهاست  نام  به  بین المللي  یا  ملي  سطح 
تاسیس  بدو  از  را  ایده  این  نیز  بنیاد  که 
تاکنون در نظر داشته و انشاءا... با همکاري 
دانشکده فني و تدوین آیین نامه هاي الزم، 
به زودي این جوایز تاسیس و هر ساله به 
بهترین آثار علمي در موضوعات خود اهدا 

خواهند شد.

در دبيرخانه بنياد در دست بررسي است:

تاسيس جايزه هاي مّلي به نام مفاخر علمي دانشكده فني
توسط بنياد

با افزايش اعتبارات صندوق قرض الحسنه فني يار
ظرفيت اعطاي كمك وام قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند دانشكده فني افزايش يافت

معاونت  نظارت  با  فني،  دانشکده  حامیان  بنیاد 
فعالیت  از  دانشکده  این  فرهنگي  و  دانشجویي 
حمایت  فني  دانشکده  دانشجویي  علمي  انجمن هاي 
و  اساس تصمیم  بر  بنیاد،  دبیرخانه  به گزارش  مي کند. 
مصوبه هیات رئیسه بنیاد و اختصاص مبلغ 250 میلیون 
دانشکده  دانشجویي  علمي  انجمن هاي  فعالیت  ریال، 

فني مورد پشتیباني بنیاد قرار گرفته است.

علمي  هسته هاي  دانشجویي،  علمي  انجمن هاي 
دانشجویان  دانشکده توسط  کوچکي هستند که در هر 
تشکیل و فعالیت مي نمایند. به دلیل محدودیت اعتبارات 
اختصاصي به این انجمن ها و در راستاي تقویت روحیه 
را در  انجمن ها  این  از  بنیاد حمایت  علمي دانشجویان، 

برنامه هاي خود مورد توجه قرار داده است.

در راستاي حمايت از روحيه علمي دانشجويان

بنياد از فعاليت انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده فني حمايت مي كند

خبر






