
 به نام خدا

 دانشجوی گرامی

 احترام؛ و با سالم

 ،1399-1400 تحصتتر ن الاز ستت ی بنراد ی ن نگاناد در ستت ر روال جدید اعطای کمک هزینه دستتترارید

ت یشتتگش هتتد  که در  تت حه  ا   های دستتتراری ی رد یریرب بنرادفعالرتهای یتن عن برای یصتتاد 

 قابل یشاهد  است.انه سرنا در سای درخ است کمک هزینه دستراری

ساس برنایه  ص ص اجرای      ریزیبرا ستاد تهراد در خ هد  در بنراد نگاناد ا صدا   11بند های انجام  های ی

های ت انمندستتتازیش یشتتتارکت در     همکاری با بنرادهای نگاناد استتتتانن در اجرای برنایه         »یرک ر با عن اد   

در یح رهای زیر از همکاری دانشتتج یاد بنراد در نظر دارد  ، این«های تگصتتصتتن بنرادهای استتتانن کارگرو 

سال تحصر ن    سال دوم نرمدر « فعالرت دستراری »ر قالب تحصرالت تکمر ن یشم ل تسهرالت دانشج ین د    

 است اد  کند. 1400-1399

 ؛ ، اردوها و ...بازدیدها ریزی و برگزاری رویدادهای فرهننن،همکاری در برنایه 

  ؛)بص رت حض ریش غررحض ری( آی زهن هایکارگا  و هانشست ریزی و برگزاریبرنایههمکاری در 

  ؛ ها و ...یعرفن بنراد، رویدادها، یراسم تص یری هایک رپهمکاری در تهره 

  ؛رویدادهاو  هابرنایه رسانناطالع بنر و ی ستر طراحنهمکاری در 

  ؛(و ...  یصاحاه ،فر م و عکس ،گزارب تهره) رویدادهاو  هابرنایه یستندسازیهمکاری در 

  ؛های بنرادها، تسهرالت و حمایتیشتراانناز همکاری در تهره این  گرافرک و ی هن گرافرک 

  ؛تهراد استاد نگاناد بنراد سایتتهره یحت ای یناسب برای همکاری در 

 تایرد بنراد نگاناد استاد تهراد. سایر ی ارد، به یرشنهاد دانشج  و 

صرالت تکمر ن     شج یاد تح ستاد تهراد به همکاری با  در   رت تمایل دان های باال، زیرنهدر  بنراد نگاناد ا

شت   15حداکثر تا الزم استتت   و تکمرل یس از را از ستتایانه ستترنا دریافت و کاربرگ یرب ط 1400اردیبه

درخ استتت بعد از تییرد استتتاد راهار . این کنندتایرد رئرس بنراد نگاناد استتتاد تهراد در ستتایانه بارگراری 

سال ین     هه بنراد ی ن ار ستاد(، به کاری  سازاد،  ه د تا در   رت تییرد یعاونت آیند    )رئرس بنراد نگاناد ا

 .ه د اجاز  انجام یراحل بعدی برای دانشج  در سایانه، فراهم

 بنیاد نخبگان استان تهران

 

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


