
 به نام خدا

 دانشجوي گرامی

 احترام؛ و با سالم

 ،1399-1400 تحصــیلی الاز ســوي بنیاد ملی نخبگان در ســ ر روال جدید اعطاي کمک هزینه دســتیاريد
ــادق ــتیاري مورد پذیرش بنیادفعالیتهاي متنوعی براي مص ــفحه ثب   هاي دس ــده که در ص ــخص ش ت مش

 قابل مشاهده است.انه سینا در سام درخواست کمک هزینه دستیاري

ساس برنامه  صوص اجراي      ریزيبرا ستان تهران در خ شده در بنیاد نخبگان ا صداق  11بند هاي انجام  هاي م
ــتانی در اجراي برنامه         «مذکور با عنوان    ــارکت در     همکاري با بنیادهاي نخبگان اسـ ــازي/ مشـ هاي توانمندسـ

ــجویان بنیاد در نظر دارد  ، این»هاي تخصــصــی بنیادهاي اســتانی کارگروه در محورهاي زیر از همکاري دانش
سال تحصیلی    سال دوم نیمدر » فعالیت دستیاري «ر قالب تحصیالت تکمیلی مشمول تسهیالت دانشجویی د    

 استفاده کند. 1400-1399

 ؛ ، اردوها و ...بازدیدها ریزي و برگزاري رویدادهاي فرهنگی،همکاري در برنامه 
  ؛(بصورت حضوري/ غیرحضوري) آموزشی هايکارگاه و هانشست ریزي و برگزاريبرنامههمکاري در 
  ؛ ها و ...معرفی بنیاد، رویدادها، مراسم تصویري هايکلیپهمکاري در تهیه 
  ؛رویدادهاو  هابرنامه رسانیاطالع بنر و پوستر طراحیهمکاري در 
  ؛)و ...  مصاحبه ،فیلم و عکس ،گزارش تهیه( رویدادهاو  هابرنامه مستندسازيهمکاري در 
  ؛هاي بنیادها، تسهیالت و حمایتپشتیبانیاز همکاري در تهیه اینفوگرافیک و موشن گرافیک 
  ؛تهران استان نخبگان بنیاد سایتتهیه محتواي مناسب براي همکاري در 
 تایید بنیاد نخبگان استان تهران. سایر موارد، به پیشنهاد دانشجو و 

صیالت تکمیلی     شجویان تح صورت تمایل دان ستان تهران به همکاري با  در  هاي باال، زمینهدر  بنیاد نخبگان ا
شت   15حداکثر تا الزم اســت   و تکمیل پس از را از ســامانه ســینا دریافت و کاربرگ مربوط 1400اردیبه

درخواســت بعد از تأیید اســتاد راهبر . این کنندتایید رئیس بنیاد نخبگان اســتان تهران در ســامانه بارگذاري 
سال می     شه بنیاد ملی ار ستان)، به کارپو صورت تأیید معاونت آینده   (رئیس بنیاد نخبگان ا سازان،  شود تا در 

 .شود اجازه انجام مراحل بعدي براي دانشجو در سامانه، فراهم

 بنیاد نخبگان استان تهران

 

 همکاري با بنیاد نخبگان استان تهران عنوان ایمیل: انجام فعالیت دستیاري در قالب


