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هشــتم خردادماه سال آینده، 
دانشــکده فنــي، هشتادســاله 
مي شــود. به این تاریخ که نگاه 
قدمت  آنکه  از  بیــش  مي کني، 
آید،  نظــر  در  آن  هشتادســاله 
دانشــکده  این  ماندگار  خدمات 
پرافتخار در سراســر این مرز و 

بوم پیش چشم مي آید.
دانشکده فني دارد هشتادساله 
مي شــود و تاریخي دارد سرشار 
از افتخار و ســازندگي و تعالي. 
آنچه این دانشــکده بــه ایران 
عزیــز و گرامــي هدیــه کرده 

است و جاي جاي این سرزمین 
را  مانــدگار آن  یادگاران  کهن، 
در خود جاي داده اســت، بسیار 
چشــمگیرتر از تاریخ آن است. 
بیش از ســي هزار دانش آموخته 
برجســته ایــن دانشــکده که 
"بهترین" وارد شدند و مي شوند 
خارج  "مجّرب تر"  و  "برتــر"  و 
مي شوند، ســرمایه اي عظیم اند 
که هیــچ نهاد دانشــگاهي در 
ایــران از آن برخوردار نیســت. 
مرور آنچــه که این خیل عظیم 
دانش آموختگان مهندسي در این 
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کشــور و براي این کشور انجام داده اند، وقتي 
در کنار خدمــات و افتخارآفریني هاي آنان در 
همــه جاي جهان و جایگاه بلندشــان در دنیا 
دیده شود، براي آنها که در این سراي بالیده اند 
و رشــد یافته اند، جز "افتخار" به ناِم بلند این 
دانشکده و تعظیم در برابر شکوه آن چیزي را 

در پي ندارد.
 دانشــکده فنــي )کــه اکنــون پردیــس 
دانشــکده هاي فني اســت( هم چنان در اوج 
است: در همه رتبه بندي هاي موثّق بین المللي 
در صدر دانشگاه هاي مهندسي ایران است؛ به 
لحاظ تعداد دانش آموخته در صدر است؛ به لحاظ 
خدمات و کارهاي بــزرگ دانش آموختگانش 
بــراي آباداني ایران در صدر اســت؛ به خاطر 
آوازه دانش آموختگان شهیرش در صدر است؛ 
به لحاظ تعداد و کیفیت دانشجویانش در صدر 

است و...  این صدرنشیني باید ادامه یابد.
متاسفانه این صدر نشــیني در بودجه ها و 
اعتبارات آموزش عالي دیده نشــده است و به 
نظر مي رســد عملکــرد، جایگاهي در بودجه 
بندي و  تخصیص اعتبارات ندارد و این به این 
معني اســت که بودجه هاي عمومي و دولتي 
براي »در صدر بــودن« و »در صدر ماندن« 

دانشکده فني کفایت نمي کند. 
دانشکده فني، بزرگ شــده و توسعه یافته 
است؛ بیش از هشت هزار دانشجو و حدود 400 
عضو هیأت علمي، فضا و امکانات مي خواهند 
تا هم چنان نام دانشکده فني را بر قله آموزش 

مهندسي نگه دارند.
دانشکده فني، خانه ماست؛ خانه ما که روزي 
در آن زیســته ایم و آموخته ایم و اکنون بزرگ 
شــده ایم. این خانه امروز فرزندان بیشــتري 
دارد؛ ساکناني چون ما، اما به عدّه بزرگتر، که 
توسعه آن را ناگزیر و  ضروري ساخته اند. باید 
فني  دانشکده  و دوست داران  دانش آموختگان 
مقدمات این توســعه را فراهــم کنند. البته با 

افتخار باید گفت که به این لحاظ هم درصدر 
هستیم؛ میزان کمک یاریگران به دانشکده فني 
از طریق بنیاد حامیان و کمک هاي مســتقیم، 
قابل قیاس با هیچ دانشــکده و دانشگاهي در 
ایران نیست. بنیادهاي دانشگاهي دیگر، بسیار 

در این زمینه عقب هستند.
طرح هاي توسعه اي دانشکده فني طرح هاي 
عظیمي اســت. طرح توسعه پردیس 2، طرح 
توســعه دانشــکده هاي مهندســي شیمي و 
عمران، طرح تجهیز و بهســازي آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها، حمایت از دانشــجویان و اعضاي 
هیأت علمي و... اعداد و ارقامي بیشتر از آنچه 
تاکنون محقق شده را طلب مي کند. همت بلند 
" بچه هاي فني" بایــد افق بلندتري را هدف 

بگیرد. 
دانشــکده فني دارد هشتادســاله مي شود و 
پیشــینه و صدر نشــیني اش در آموزش عالي 
مهندسي که باعث شده به آن "مهد مهندسي 
کشــور" بگویند، در گرو توســعه آن است و 
توسعه آن، در گرو حمایت بیدریغ یاریگران و 
حامیان. این تاریخ پرافتخار را باید هم چنان در 

اوج نگه  داشت. 
این جا چراغي روشــن است که باید همواره 
روشــن و فروزان بماند و راهگشــاي تعالي و 
توســعه ایران و فرزندان ایران باشــد و این، 

نیازمند همت همه ماست...
دانشکده فني دارد هشتاد ساله مي شود...

دارد  فني  دانشكده 
مي شود  هشتادساله 
و پيشــينه و صــدر 
نشيني اش در آموزش 
كه  مهندســي  عالي 
آن  به  شــده  باعث 
كشور"  مهندسي  "مهد 
بگويند، در گرو توسعه 
آن است و توسعه آن، 
در گرو حمايت بيدريغ 
حاميان.  و  ياريگران 
را  پرافتخار  تاريخ  اين 
اوج  در  هم چنان  بايد 

نگه  داشت. 
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با هدف تعيين افق فعاليت بلند مدت بنياد صورت گرفت

تشكيل كارگروه تدوين برنامه راهبردي بنياد

با هدف تعيين افق فعاليت بلند مدت بنياد و با تصويب هيأت مديره بنياد، مقرر شد کارگروهي متشکل 
از برخی اعضاي هيأت مديره بنياد و صاحبنظران، برنامه استرتژيک بنياد را تدوين و جهت تصويب به 

هيأت مديره و هيأت امناء ارايه نمايند.
به گزارش دبيرخانه بنياد، اين مصوبه که با تکيه بر تجارب موفق سازمان هاي جهاني در برنامه ريزي هاي 
کالن مورد تاکيد قرار گرفته است، قرار است برنامه اي را در افق پنج ساله براي بنياد تدوين نمايد تا به 

عنوان برنامه کالن و راهبردي در کليه برنامه ها و فعاليت هاي بنياد مورد توجه قرار گيرد.
اين برنامه قرار است در سال 1392 آماده و نهايي شود.

با  ارتباط دو سويه  با هدف  بنياد،  سايت جديد 
ياريگران و دوستداران آماده شده و به زودي نسخه 
نهايي آن روي شبکه جهاني اينترنت قرار مي گيرد.
به گزارش دبيرخانه بنياد، سايت جديد بنياد که با 
امکاناتي نظير برگزاري انتخابات، پرداخت آنالين 
و  ياريگران  ويژه  مشاهده صفحات  امکان  کمک، 
اخذ نظرات و پيشنهادات در فرم هاي ويژه طراحي 
شده است، سعي دارد امکان دو سويه بودن ارتباط 
بين بنياد و ياريگران و دوستداران دانشکده فني را 

تقويت نمايد.

جوان  دانش آموختگان  توسط  که  سايت  اين 
در  قبلي  سايت  طراح  اساس  بر  و  فني  دانشکده 
حال نهايي سازي است، با نرم افزارهاي به روزتر 
طراحي و آماده سازي سايت آماده شده و عالوه 
را  بنياد  فعاليت هاي  اخبار،  گذاشتن  اختيار  در  بر 
نيز معرفي و امکان ارتباط ياريگران با بنياد را در 

سطحي بهتر و سهل تر فراهم نموده است.
نشاني:  با  سايت،  اين  نهايي  نسخه 
1392روي  مهرماه   fannifoundation.org.ir

شبکه جهاني قابل رؤيت خواهد بود.

براي تسهيل ارتباط دو سويه با ياريگران و دوستداران دانشکده فني

سايت جديد بنياد به زودي روي شبكه قرار مي گيرد
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هاي  پيگيري  و  تالش  سال  سه  حدود  از  پس 
دانشگاه  و  فني  دانشکده  بنياد،  مسئولين  مکرر 
تهران، کمک ياريگران بنياد تا سقف 20 درصد از 
معاف  ماليات  پرداخت  از  ماليات،  درآمد مشمول 

شد.
معافيت  اين  بنياد، موضوع  دبيرخانه  به گزارش 
 1389 سال  از  متعدد  مکاتبات  انجام  از  پس  که 
 1391 سال  در  سرانجام  بود،  پيگيري  دست  در 
هيأت دولت  به صحن  مربوط،  تاييد وزراي  با  و 
رفت و پس از حضور مسئولين بنياد در دو جلسه 
ارايه توضيحات  اقتصاد هيأت دولت و  کميسيون 
در  بنياد،  هاي  فعاليت  و  اهداف  پيرامون  الزم 

 228071 شماره  مصوبه  طي  و   91/11/21 تاريخ 
رييس  اول  معاون  امضاي  با  و  رسيد  تصويب  به 

جمهور براي اجراء ابالغ گرديد.
با اين مصوبه، بنياد حاميان دانشکده فني، اولين 
بنياد دانشگاهي کشور است که کمک هاي اشخاص 
از  درصد   20 سقف  تا  آن  به  حقوقي  و  حقيقي 
معاف  ماليات  پرداخت  از  ماليات،  درآمد مشمول 
با  مي توانند  بنياد  ارجمند  ياريگران  و  بود  خواهد 
برخوردار  معافيت  اين  از  ابالغي،  مصوبه  ارايه 

شوند.
تصوير مصوبه ابالغ شده در ذيل آمده است.

مصوبه مهم هيأت دولت درباره بنياد

كمک ياريگران به بنياد فني از ماليات معاف شد

حقيقي  اشخاص  كمک هاي 
سقف  تا  بنياد  به  حقوقي  و 
درآمد  از  درصد   20
مشمول ماليات، از پرداخت 

ماليات معاف خواهد بود
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به دليل سفر مطالعاتي دكتر رضا فرجي دانا

رييس سابق دانشكده فني، مديرعامل بنياد شد
رضا  دکتر  يکساله  مطالعاتي  سفر  دليل  به 
فرجي دانا، رييس هيأت مديره و مديرعامل سابق 
بنياد به کانادا، دکتر محمود نيلي احمدآبادي به 

عنوان مديرعامل بنياد انتخاب شد.
هيأت  پيشنهاد  با  بنياد،  دبيرخانه  گزارش  به 
مديره و تصويب هيأت امناي بنياد، از شهريور 
مسئوليت  نيلي احمدآبادي  دکتر  آقاي   1391

مديرعاملي بنياد را به عهده گرفتند.
دوره  دو  احمدآبادي،  نيلي  محمود  دکتر 
بر  را  فني  دانشکده  رياست  سال(   7 )مجموعًا 
عهده داشتند و هم اکنون استاد دانشکده مهندسي 
مديرعامل  و  فني  دانشکده  مواد  و  متالورژي 
موسسه مپفن )موسسه مشترک پژوهشي دانشکده 

فني و گروه مپنا( نيز هستند.

ضمن تصويب عملکرد و صورت هاي مالي1391 

تصويب برنامه و بودجه 92 بنياد در جلسه هيات امناء
هشتمين جلسه عادي هيات امناي بنياد ،هشتم 
دانشگاه  تاسيس  سالروز  با  مصادف  ماه  خرداد 
تهران در دفتر مرکزي بنياد برگزار شد. در اين 
جلسه که رياست آن را آقاي مهندس بيژن نامدار 
زنگنه )نايب رييس( هيات امناء بر عهده داشت 
 1392 سال  مالي  صورت هاي  و  تراز  عملکرد، 
بنياد برسي و به تصويب رسيد و برنامه و بودجه 

سال 1392 بنياد نيز مصوب  شد.
در اين جلسه همچنين گزارش تفصيلي عملکرد 
سال 1391 هيات مديره توسط مدير عامل ارايه 
و گزارش بررسي هاي مالي و غير مالي بازرس 
قانوني نيز توسط آقاي مهندس مصطفي کتيرايي 

بازرس بنياد ارايه گرديد. 
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با قبول ساخت و تجهيز كامل پروژه و با اعتباري بالغ بر سي ميليارد تومان

بنياد فرهنگي مصلي نژاد، ساختمان جديد
دانشكده مهندسي مكانيک را می سازد

ساخت  پروژه  مصلي نژاد،  فرهنگي  بنياد 
مکانيک  مهندسي  دانشکده  تجهيز  و 
است.  نموده  تقبل  کامل  صورت  به  را 
فنی،  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
بنياد  و  فني  دانشکده  بين  که  توافقي  طي 
بنياد  است،  گرفته  صورت  مصّلي نژاد  فرهنگي 
پروژه  اين  کامل  تجهيز  و  ساخت  مصّلي نژاد 
اين پروژه طي  قرار است  بر عهده گرفته و  را 
شود. فني  دانشکده  تحويل  و  ساخته  ماه   18

 25 پروژه،  اين  تجهيز  و  ساخت  اوليه  برآورد 

ميليارد تومان بوده است که با افزايش هزينه ها، 
اين پروژه  اين است که  پيش بيني مجري طرح 
حدود 30 ميليارد تومان هزينه در   بر داشته باشد.

گفتني است ساختمان جديد دانشکده مهندسي 
 2500 حدود  مساحت  به  زميني  در  مکانيک 
مکانيک  مهندسي  فعلي  دانشکده  جنب  در 
مي شود. ساخته  فني  دانشکده  پرديس2  در 

بنياد فرهنگي مصلي نژاد، پيش از اين نيز در ساخت 
بلوک B طرح توسعه پرديس2، مبلغ 2 ميليارد 
تومان به بنياد حاميان دانشکده فنی کمک کرده بود. 

گزارش
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دانشکده هاي   2 پرديس  توسعه  بزرگ  طرح 
فني، هم چنان در حال پيشرفت است، اما کاهش 
پروژه  پيشرفت  ياريگران، سرعت  شتاب کمک 

را کم کرده است.
به گزارش دبيرخانه بنياد، طرح بزرگ توسعه 
پرديس2 دانشکده هاي فني، که ساختمان بلوک 
B آن با همکاري بنياد احداث گرديده، همچنان 
ميزان  شدن  کم  اما  است،  پيشرفت  حال  در 
باعث  اين پروژه عظيم،  به  ياريگران  کمک هاي 

شده است از شتاب پيشرفت آن کاسته شود.
اين طرح که متشکل از دو برج و ساختمان هاي 
کتابخانه و آمفي تئاتر، ساختمان مرکز پژوهشي 

نمازخانه و سالن ورزش است، در مساحتي  و 
بالغ بر 60 هزار مترمربع در حال ساخت است و 
با احداث کل آن، پرديس دانشکده هاي فني تا 
سال ها نيازهاي توسعه اي جدي نخواهد داشت.

اين  احداث  به  ياريگران  کمک  و  همراهي 
را  آن  توسعه  آهنگ  مجدداً  مي تواند  طرح، 
شتاب بخشد تا انشاء ا... به زودي ساختمان هاي 
باقيمانده اين مجموعه نيز به بهره برداري برسد.
فني،  دانشکده  شده  اعالم  اولويت هاي  در 
صدر  در  هم چنان  پرديس2  توسعه  طرح 
دارد. قرار  ياريگران  کمک  جذب  اولويت هاي 

توسعه دانشکده فني، همچنان نيازمند همت بلند ياريگران

طرح توسعه پرديس2 همچنان اولويت اول 
طرح هاي توسعه اي دانشكده فني

گزارش
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با  بنياد،  امناي  هيأت  منتخب  غير  اعضاي 
مهندسين  کانون  و  فني  دانشکده  معرفي 
فارغ التحصيل براي يک دوره پنج ساله ابقاء 

شدند.
به گزارش دبيرخانه بنياد، براساس بند الف 
امناء  هيأت  ترکيب  بنياد،  اساسنامه   10 ماده 
اعضاي  نفر  دو  فني،  دانشکده  رييس  شامل 
هيأت علمي دانشکده فني به انتخاب شوراي 
دانشکده فني، رييس شوراي عالي کانون، دو 
نفر اعضاي کانون به انتخاب شوراي عالي و 

پنج نفر عضو منتخب هستند.

اعضاي غير منتخب که براي يک دوره پنج 
ساله معرفي مي شوند، تاکنون از سوي کانون، 
سيدعباس  مهندس  و  زاهدي  دکتر  آقايان 
فني  دانشکده  سوي  از  و  رهپيما  موسوي 
محمد  دکتر  و  دانا  فرجي  رضا  دکتر  آقايان 

رحيميان بودند.
اينکه دوره فعاليت اين اعضاء  با توجه به 
کانون  مجدد  معرفي  با  بود،  يافته  خاتمه 
مذکور  افراد  فني،  دانشکده  نيز  و  مهندسين 
عنوان  به  ديگر  پنجساله  دوره  يک  براي 

اعضاي هيأت امناي بنياد ابقاء شدند.

و  ياريگران  خير  نيت  پاسداشت  راستاي  در 
تصويب  با  بنياد،  قبلي  متعارف  روال  ادامه  در 
دانشکده  به  بنياد  کمک هاي  کليه  مديره،  هيأت 
فني از محل کمک هاي ياريگران، در بخش هاي 

عمراني و سرمايه اي هزينه خواهد شد.
خود   91/10/02 جلسه  در  بنياد  مديره  هيأت 
ارايه  در  بنياد  قبلي  روند  ادامه  بر  تأکيد  ضمن 
براي  و  فني  دانشکده  نيازهاي  رفع  به  کمک 
با  نمود  مقرر  ياريگران،  خير  نيت  پاسداشت 
توجه به اينکه عموم سرمايه بنياد از محل کمک 
نيت  پاسداشت  تأمين مي شود، جهت  ياريگران 

خير آنها و نيز تقويت جايگاه بنياد، کليه کمک ها 
که  گيرد  صورت  مواردي  در  فني  دانشکده  به 
عمراني يا سرمايه اي است و براي کليه پروژه هاي 
دانشکده که از محل اين کمک ها هزينه آن تامين 

مي شود، پالک يادمان به نام بنياد تهيه گردد.
به  بنياد  قبلي  کمک هاي  که  است  ذکر  قابل 
توسعه  بخش هاي  در  تاکنون  نيز  فني  دانشکده 
عمراني و تجهيزاتي دانشکده صرف شده و بنياد 
هيچ گونه کمکي براي هزينه هاي جاري دانشکده 

فني نداشته است.

براساس تصميم هيأت مديره بنياد

كمک هاي بنياد به دانشكده فني سرمايه اي و عمراني خواهد بود

با معرفي مجدد كانون مهندسين و دانشکده فني

اعضاي غير منتخب هيأت امناي بنياد ابقاء شدند
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دكتر علي اكبر سميعي مشاور بنياد
به رحمت ايزدي پيوست

شادروان مرحوم دکتر علي اکبر سميعي، 
هفتم  بنياد،  مالياتي  امور  ارشد  مشاور 
پيوست.  ايزدي  رحمت  به   92 سال  خرداد 
دکتر سميعي از سال 1387 به عنوان مشاور 
همکاري  بنياد  دبيرخانه  با  بنياد  مالياتي 
وي  ويژه  مساعدت هاي  و  داشت  نزديکي 
دفاعيه  موّجه  طرح  باعث  همکارش،  تيم  و 
و  غيرانتفاعي  عملکرد  به  نسبت  بنياد 

خيريه بنياد در سازمان امور مالياتي بود.

خردادماه  هفتم  روز  سميعي  دکتر 
بيماري  دوره  يک  طي  از  پس  سالجاري، 
در روز هشتم  و  پيوست  ايزدي  به رحمت 
خرداد، تالش هاي ايشان در راستاي اهداف 
مورد  بنياد  امناي  هيأت  جلسه  در  بنياد، 

تقدير قرار گرفت.
خدمات  پاسداشت  ضمن  بنياد  دبيرخانه 
اين همکار برجسته، براي وي عّلو درجات 

و رحمت و مغفرت مسئلت مي نمايد.

بنياد   90 و   89  ،88 مالي  سال هاي  عملکرد 
امور  سازمان  در  بنياد  مسئولين  پيگيري هاي  با 
مالياتي، معاف از ماليات تشخيص داده شده و 

معافيت قطعي آن ابالغ گرديد.
اينکه  به  توجه  با  بنياد،  دبيرخانه  گزارش  به 
بنياد  يک  عنوان  به   1391 سال  از  بنياد  فعاليت 
عام المنفعه دانشگاهي معاف از ماليات تشخيص 
داده شده و با تعيين ناظر از سوي سازمان امور 
مالياتي، پرونده عملکرد آن در اداره امور مالياتي 
مالياتي  عملکرد  پرونده  شد،  نخواهد  مطرح 
سال هاي 88، 89 و 90 بنياد که در اين سازمان 
بنياد  مسئولين  پيگيري  با  بود،  بررسي  حال  در 
و استفاده از گروه مشاورين مالياتي مورد دفاع 
واقع شد و عملکرد اين سال ها نيز از پرداخت 

ماليات معاف گرديد.
و  بنياد  فعاليت  درخشان  نکات  از  يکي 
بنياد  فعاليت  ابتداي  از  مديره  هيأت  تاکيدات 
و  نوع  به  توجه  با  که  است  بوده  اين  تاکنون 
از  درآمد  بر  ماليات  اخذ  بنياد،  فعاليت  ماهيت 
بنياد موجه نيست. تشريح عملکرد و نوع فعاليت 

نيز  مالياتي  امور  سازمان  مسئولين  براي  بنياد 
و  شد  منجر  موضوع  اين  پذيرش  به  سرانجام 
عالوه بر معافيت دايمي فعاليت و عملکرد بنياد 
با   ،1391 سال  از  ماليات  هرگونه  پرداخت  از 
استفاده از گروه مشاورين، پرونده سال هاي قبلي 

نيز مختومه گرديد.
بنياد به دليل ماهيت فعاليت عام  گفتني است 
المنفعه خود، از ابتداي فعاليت تاکنون هيچ گونه 
پرداخت مالياتي براي عملکرد سال هاي فعاليت 

خود نداشته است.

با پيگيري بنياد در سازمان امور مالياتي

عملكرد سال هاي 88، 89 و 90 بنياد معاف قطعي مالياتي شد
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علمي  هيأت  اعضاي  از  حمايت  صندوق 
بنياد  مديره  هيأت  مصوبه  با  فني،  دانشکده 
تاسيس و آيين نامه نحوه تشکيل و فعاليت آن به 

تصويب رسيد.
به گزارش دبيرخانه بنياد، پس از تجربه موفق 
در  دانشجويي  الحسنه  قرض  صندوق  تأسيس 
بنياد که مسئوليت حمايت از دانشجويان مستعد 
واجد شرايط را بر عهده داشت و فعاليت موفق 
ارزيابي  بنابر  و   1392 سال  در  آن،  پنجساله 
دانشکده  علمي  هيأت  اعضاي  جدي  نيازهاي 
فني، "صندوق حمايت از اعضاي هيأت علمي 
دانشکده فني" تأسيس و آيين نامه نحوه تشکيل 

و فعاليت آن نيز به تصويب رسيد.
برخي  پيشنهاد  براساس  که  صندوق  اين 
ياريگران و ارزيابي ضرورت وجود آن تاسيس 
شد، وظيفه اعطاي تسهيالت و حمايت مالي از 

فعاليت اعضاي هيأت علمي دانشکده فني را بر 
عهده خواهد داشت.

اکنون  هم  که  نيز  صندوق  منابع  است  قرار 
اين  به  ياريگران  کمک  محل  از  است،  محدود 
صندوق با هدف حمايت از اعضاي هيأت علمي 
تأمين شود و در قالب تسهيالت قرض الحسنه و 
يا کمک هاي بالعوض در اختيار اعضاي هيأت 
االستخدام  جديد  اعضاي  خصوص  به  علمي، 

قرار گيرد.
با  است که  آن  نيز  اين صندوق  اصلي  هدف 
بتواند  فني  دانشکده  ها،  نوع حمايت  اين  ارايه 
در  و  را جذب  علمي  هيأت  اعضاي  نخبه ترين 
گامي  که  گيرد  کار  به  خود  آموزشي  سيستم 
بزرگ در اعتالي آموزشي دانشکده فني خواهد 

بود.

پس از تجربه موفق صندوق قرض الحسنه دانشجويان در بنياد

صندوق حمايت از اعضاي هيأت علمي دانشكده فني تأسيس شد
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با تصويب هيأت مديره

وام قرض الحسنه دانشجويان افزايش يافت
ميزان وام اعطايي ماهيانه به دانشجويان مستعد 
صندوق  محل  از  فني  دانشکده  شرايط  واجد 
 1392 مهرماه  ابتداي  از  بنياد،  الحسنه  قرض 

افزايش مي يابد.
تورم  به  توجه  با  بنياد،  دبيرخانه  گزارش  به 
عمومي و افزايش ميزان هزينه هاي دانشجويان، 
قرض  صندوق  محل  از  وام  دريافت کنندگان 
الحسنه بنياد، از ابتداي مهرماه، ماهيانه مبلغ دو 

ميليون ريال دريافت خواهند نمود.

رياست  درخواست  به  بنا  که  افزايش  اين 
بنياد  هيأت مديره  تصويب  و  فني  دانشکده 
صورت گرفته است، در راستاي بهبود وضعيت 
و پوشش بخشي از هزينه هاي دانشجوياني است 

که از اين وام بهره مند هستند.
محل  از  صندوق  اين  سرمايه  است  گفتني 
کمک  که  ياريگران  برخي  خيرخواهانه  کمک 
خود را صرفًا به همين منظور اختصاص داده اند 

تأمين مي شود.

با وجود فارغ التحصيلي تعدادي از دريافت كنندگان وام

حدود يكصد دانشجو، تحت پوشش صندوق
قرض الحسنه بنياد هستند

از  ماهيانه  اکنون  هم  دانشجو  يکصد  حدود 
وام شرافتي صندوق قرض الحسنه بنياد استفاده 

مي کنند.
به گزارش دبيرخانه بنياد، صندوق قرض الحسنه 
بنياد که از سال 1377 فعاليت خود را آغاز کرده 
قرض  وام  عنوان  به  را  کمکي  ماهيانه  است، 
مستعد  دانشجويان  اختيار  در  شرافتي  الحسنه 
واجد شرايط دانشکده فني که از سوي معاونت 
دانشجويي دانشکده معرفي مي شوند، اختصاص 

مي دهد تا دغدغه و نيازهاي مالي، باعث افت يا 
رکود تحصيلي آنها نشود.

مقاطع  دانشجويان  از  نفر   220 تاکنون حدود 
کارشناسي و کارشناسی ارشد دانشکده فني از 
اين تسهيالت که از ترم اول تا پايان تحصيالت 
به شرط احراز شرط معدل اعطاء مي شود استفاده 
کرده اند و هم اکنون نيز، اين وام به حدود يکصد 
تابستان(  در  )حتي  ماهيانه  صورت  به  دانشجو 

پرداخت مي شود.

نفر   220 حدود  تاكنون 
مقاطع  دانشجويان  از 
كارشناسی  و  كارشناسي 
از  فني  دانشكده  ارشد 
اين تسهيالت بهره برده اند

قرض الحسنه  وام  ميزان 
از  دانشجويان  به  شرافتي 
ماهانه   92 مهرماه  ابتداي 
خواهد  ريال  ميليون  دو 

بود

ديدگاه هاي  نزديک تر شدن  دليل ضرورت  به 
مهرماه سال  در  فني،  دانشکده  و  بنياد  مسئولين 
1391 نخستين جلسه رسمي مشترک بين هيأت 
بنياد و هيأت رئيسه دانشکده فني جهت  مديره 
راستاي  در  نهاد  دو  بيشتر  تعامل  نحوه  بررسي 
شدن  بهينه  و  فني  دانشکده  جايگاه  ارتقاي 

کمک هاي بنياد برگزار شد.

جلسه،  اين  در  بنياد،  دبيرخانه  گزارش  به 
مسئولين بنياد و دانشکده، ديدگاه هاي خود را در 
مورد مسايل دانشکده فني، نيازهاي کوتاه مدت 
براي  راهبردهايي  و  فني  دانشکده  بلندمدت  و 
نمودند.  مطرح  فني  دانشکده  جايگاه  ارتقاي 
اين جلسات در سال  برگزاري  توافق،  براساس 

1392 نيز ادامه خواهد يافت.

برگزاري جلسات مشترک
هيأت مديره بنياد و هيأت رئيسه دانشكده فني
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جايزه نفرات برتر کنکور )رتبه هاي يک تا 100 
کشور( که دانشکده فني را براي تحصيل انتخاب 
مي کنند، براي پنجمين سال متوالي توسط بنياد 
و در مراسم هفتاد و دومين دوره دانش آموختگي 
دانشکده فني که در روز چهارشنبه 16 اسفند 91 

برگزار شد، به آنها اعطاء گرديد.
براساس مصوبه هيأت مديره بنياد، کليه نفرات 
تحصيل  براي  را  فني  دانشکده  که  کنکور  برتر 
ماهيانه  تحصيل،  دوره  پايان  تا  کنند،  انتخاب 

ميليون  دو  مبلغ  به  تحصيلي  هزينه  کمک  از 
جايزه  قالب  در  که  مي شوند  برخوردار  ريال 
دانشجويان نخبه دانشکده فني به آنان اعطاء مي 

شود.
ورودي هاي  براي  گذشته  سال  در  جايزه  اين 
سال 1391 دانشکده فني نيز اختصاص يافت و 
طي مراسم دانش آموختگي دانشکده فني به آنها 

اعطاء گرديد.

براي پنجمين سال متوالي
جايزه نفرات برتر كنكور اعطاء شد

دانشجويان  جايزه  متولي،  سال  دومين  براي 
نخبه دانشکده فني )FOE( توسط بنياد پشتيباني 
و در مراسم دانش آموختگي دانشکده فني به آنان 

اعطاء شد.
 Faculty( جايزه  بنياد،  دبيرخانه  گزارش  به 
دانشجويان  جايزه   of Engineering( FOE
کليه  سوم(  تا  اول  )نفرات  فني  دانشکده  نخبه 
رشته ها در تمام سال هاي دوره کارشناسي است 

که بنياد از سال 1391 پشتيباني و اعطاي آن را 
برعهده گرفته است. دريافت کنندگان اين جايزه، 
مراسم  در  که  هستند  نفر   150 حدود  ساله  هر 
رسمي دانش آموختگي بنياد، اين جايزه به آنها 
متوالي  براي دومين سال  امسال  اعطاء مي شود. 
اين جايزه در قالب کارت هاي هديه با نشان بنياد 

به اين دانشجويان اعطاء گرديد.

براي دومين سال متوالي

بنياد جايزه دانشجويان نخبه دانشكده فني )FOE( را اعطا كرد
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