بسمه تعالی
آئین نامه طرح حمایت از دانشجویان متقاضی
ماده  - 1مقدمه

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتالی فعالیت های علمی ،پژوهشی و توسعه دانش بشری
در جمهوری اسالمی ایران ،طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با
حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
ماده  -2هدف

با توجه به اینکه امکان دارد بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران علی رغم داشتن پتانسیل علمی خوب به دلیل مشکالت اقتصادی،
نیازمند کمک هایی باشند لذا با نیت خیر خواهانه خیّرین و همیاران دانشگاه ،طرح حمایت از دانشجویان متقاضی طراحی و
اجرا می شود.
ماده  -3روش شناسایی دانشجویان:

شناسایی دانشجویان واجد شرایط استفاده از این آیین نامه از طرق ذیل انجام می شود:



مرکز مشاوره دانشگاه
معتمدین منتخب بنیاد

ماده  -4نحوه حمایت از دانشجویان




پرداخت مبلغ  2.000.000ریال ماهانه به حساب دانشجویان واجد شرایط با توجه به شرایط مورد نظر خیرین.
مبلغ حمایت به مدت 10ماه در سال پرداخت می شود.

تبصره -1تمدید پرداخت مبلغ حمایت بر اساس ضوابط آئین نامه سال به سال می باشد.



کمک هزینه ماهانه مستقیما به حساب دانشجو واریز خواهد شد.
حمایت از دانشجو به معنای حمایت در سالهای بعد نیست.

ماده  -5روش های انتخاب معتمدین بنیاد

افرادی که در تحقق اهداف بنیاد و توسعععه مشععارکت های مردمی همیاری قابل توجهی داشععته اند به پیشععنهاد مدیر عامل و
رئیس هیأت مدیره و تصویب هیات مدیره بنیاد به مدت یکسال به عنوان معتمد بنیاد انتخاب می شوند.
تبصره  -2احکام معتمدین بنیاد توسط مدیرعامل بنیاد برای مدت یک سال صادر می گردد.
ماده  -6شورای معتمدین

شورای معتمدین ب صورت یکبار در سال به منظور م شورت و برر سی عملکرد و اتخاذ ت صمیمات الزم جهت پی شنهاد به هیات
مدیره بنیاد تشکیل می شود.
ماده  -7سایر موارد




در ابتدای هر سال اعتبار این طرح برآورد و به منظور اثر گذاری و استفاده بهینه به معتمدین اعالم می گردد.
در صورت تامین مالی جدید ،تعداد دانشجویان تحت پوشش قابل افزایش خواهد بود.

مادة  -8این آئین نامه در تاریخ 1397/06/27در  8ماده و  2تب صره به ت صویب هیأت مدیرة بنیاد حامیان دان شگاه تهران
رسید و از این تاریخ الزم االجراست.

