
 به نام خدا

 دانشجوی گرامی

 احترام؛ و با سلام

 ،0911-0011 تحصال  الاز ستیی بنااد لل  نبگاا  در س ر روال جدید اعطای کمک هزینه دستتاارید

ت لشتتبش هتتد  که در  تت حه  گ های دستتتااری لیرد یریرب بناادفعالاتهای لتنیع  برای لصتتاد 

 قابل لشاهد  است.انه سانا در سال درخیاست کمک هزینه دستااری

های لصدا  00بند های انجام هتد  در بنااد نبگاا  استتا  تارا  در خصیا اجرای ریزیبراستا  برناله

های تیانمندستتتازیش لشتتتارکت در همکاری با بناادهای نبگاا  استتتتان  در اجرای برناله»لترکیر با عنیا  

در لحیرهای زیر از همکاری دانشتتجییا  بنااد در نظر دارد  ، این«های تبصتتصتت  بناادهای استتتان کارگرو 

حصال  سال ت سال دومنامدر « فعالات دستااری»ر قالب تحصتالا  تکمال  لشمیل تهاالا  دانشجیی  د

 است اد  کند. 0011-0911

 ؛ ، اردوها و ...بازدیدها ریزی و برگزاری رویدادهای فرهنا ،همکاری در برناله 

  ؛)بصیر  حضیریش غارحضیری( آلیزه  هایکارگا  و هانشهت ریزی و برگزاریبرنالههمکاری در 

  ؛ ها و ...لعرف  بنااد، رویدادها، لراسم تصییری هایکلاپهمکاری در تااه 

  ؛رویدادهاو  هابرناله رسان اطلاع بنر و ییستر طراح همکاری در 

  ؛(و ...  لصاحگه ،فالم و عکس ،گزارب تااه) رویدادهاو  هابرناله لهتندسازیهمکاری در 

  ؛های بناادها، تهاالا  و حمایتیشتاگان از همکاری در تااه این یگرافاک و لیهن گرافاک 

  ؛تارا  استا  نبگاا  بنااد سایتتااه لحتیای لناسب برای همکاری در 

 تایاد بنااد نبگاا  استا  تارا . سایر لیارد، به یاشنااد دانشجی و 

های بالا، زلانهدر  بنااد نبگاا  استا  تارا به همکاری با  در  یر  تمایلدانشتجییا  تحصتالا  تکمال  

 و تکمال یس از را از سالانه سانا دریافت و کاربرگ لربیط 5011اردیبهشت   51حداکثر تا لازم استت 

درخیاستتت بعد از تییاد استاد راهگر . این کنندتایاد رئاس بنااد نبگاا  استتا  تارا  در ستالانه بارگراری 

سازا ، هید تا در  یر  تییاد لعاونت آیند )رئاس بنااد نبگاا  استتا (، به کارییهته بنااد لل  ارسال ل 

 .هید اجاز  انجام لراحل بعدی برای دانشجی در سالانه، فراهم

 بنیاد نخبگان استان تهران

 

 همکاری با بنیاد نخبگان استان تهران عنوان ایمیل: انجام فعالی  دستیاری در قالب


