باسمهتعالی

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
آیین نامه تأسیس شبکه داوطلبان بنیاد
مقدمه
بنياد حاميان علم و فناوری ایران در راستای اهداف عام خود ،بهمنظور رونق فعاليتهای علمی ،پژوهشی و فناورانه
و برای فراهمآوری زمينه فعاليت داوطلبان در جهت توسعه ملی کشور ،شبکهی داوطلبان بنياد حاميان علم و فناوری ایران
را به شرح مندرج در این آیيننامه ایجاد مینماید.
ماده  -1تعاریف
 1-1شبکه داوطلبان
ساختاری است متشکل از افراد داوطلب که در راستای ترویج رسالت بنياد و پيشبرد فرایند حمایت از
رونق علم و فناوری ایرانی ،به عنوان اعضاء شبکهای ملی و در شاخههای داوطلبان دانشگاههای مختلف
کشور فعاليت مینمایند.
 2-1شاخه داوطلبان
عبارت است از جمعی از اعضاء شبکهی داوطلبان که در یکی از دانشگاههای ایران در راستای ترویج ایده
توسعه علم و فناوری ،جلب حمایتهای ممکن مادی و معنوی و بارور شدن نهاد علم به بنياد یاری
میرسانند.
ماده  -2اهداف شبکه داوطلبان
 1-2بستر سازی برای توسعه فعاليت های داوطلبانه مرتبط با بنياد
 2-2ترویج ایده حمایت مردمی از نهاد علم و فناوری با شبکهسازی داوطلبانه
 3-2ترویج و توسعه فعاليت های داوطلبانه در وقف و امور خيریه

ماده  -3سازوکار عضوگیری شبکه داوطلبان بنیاد
 1-3عضوگيری با فراخوان عمومی در رسانهها و مکاتبه با دانشگاهها برای معرفی این شبکه داوطلبان به دانشجویان
عالقمند و نيز اطالعرسانی ویژه به دانشجویان فعال در فعاليتهای فرهنگی آغاز خواهد شد.
 2-3عضویت در شبکه داوطلبان ،از طریق ثبت نام و نامنویسی در وبسایت بنياد به نشانی  ifst.irو همراه با ارسال
مدارک الزم خواهد بود.
ماده -4عناوین فعالیتهای اعضاء شبکه داوطلبان
 1-4ارتباط گيری با بنياد حاميان /مجمع خيرین دانشگاهی و تسهيل ارتباط با بنياد حاميان علم و فناوری
 2-4معرفی و شناساندن فعاليتهای بنياد به شهروندان و خيرین محلی
 3-4کمک به توسعه فعاليتهای محلی بنياد
 4-4تشکيل اتاق فکر و ایده پردازی برای توسعه فعاليت های بنياد
 5-4برگزاری رویدادهای علمی دانشجویی در دانشگاه ها با حمایت مالی بنياد
 6-4اطالع رسانی کمپينها و فعاليتهای بنياد در کانالهای در دسترس
 7-4کمک و همکاری در برگزاری همایش ها و برنامه های بنياد
ماده  -5حمایتهای بنیاد از فعالیتهای اعضای شبکهی داوطلبان
 1-5اعطای گواهينامهی همکاری داوطلبانه با بنياد
 2-5تقدیر از اعضاء برگزیده شاخههای داوطلبان به صورت ساالنه
 3-5حمایت معنوی /مادی بنياد از رویدادهای علمی و فناوری مورد تایيد در حوزههای دانشگاهی پيشنهادی
این آییننامه مشتمل بر  5ماده تهیهه و تهدوین شهده اسهت و در تهاری  1399/08/12بهه توهویه هیهأت
مدیره رسیده است.

