اهداف بنیاد حمایت از استعدادهای
برتر استان کردستان

آشنایی با بنیاد حمایت از استعدادهای
برتر استان کردستان


بنیاد حمایت از استعدادهای برتر
استان کردستان

سنندننندنن  -منناننن رو سننن ننن
م کزت بات معلم ش ا م س -بل ک ان -
بداا حماات رز رسنتنعن ر نا بن تن رسنتناو
ک ستاو
پست الکترونیکی:
تلفن تماس387-44177333-1 :
صندوق پستی66167-884 :
کد پستی6619785481 :

bonyadkurd@bmn.ir

آن هنگام که گل واژه "اقرا" بر تارک اینن سنرزمنینن
این گلستان پر گل و ریحان درخشیدن گرفت تنا امنروز
"علم خیزی و جهل ستیزی" خصیصه شاخص اینن بنوم
و بر بوده و هست .شمار فراوان فرزانگان ننامنور اینن
دیار که گوی سبقت از همگنان ربوده اند و اهتمام ویژه
مردمان گذشته و حال این سرزمین برای کمکهای مادی
و معنوی به جویندگان علم و دانش شاهد بر مدعاست.
بی شک دانش عنلنم و فننناوری اوج ارج بشنر و از
شروط بنیادین توسعه و رسیدن به رفاه و اقتدار است و
دانشمندان فخر و نگین جوامع هستند و بندون داننش
بشر زندانی طبع و در سطح بدویت خواهد ماند .از اینن
رو اهتمام به دانش و تمهید زمینه های رشند و تنحنول
آن در شمار ارزنده ترین و ضروری ترین خدمات بوده
و هست .بر این اساس جمنعنی از فنرهنینخنتنگنان ننینک
اندیشان و شیفتگان شکوفایی استعدادهای برتنر اسنتنان
کردستان به برکت احساس مسئولیت علمنی انسناننی و
فرهنگی خویش تصمیم گرفته اند در راستای شناسناینی
و حمایت معنوی و مادی از نخبگان و استعدادهای برتر
استان و نیز بسترسازی هر چنه بنینشنتنر بنرای رشند و
توسعه علم و فنآوری در استان تالش های خنود را از
راه تشکیل " بنیاد حمایت از استعدادهنای بنرتنر اسنتنان
کردستان" تجمیع و همسو سازند.
1












حمایت معنوی و مادی از استعدادهای برتنر
دانش آموزی و دانشجوئی
پشننتننیننبننانننی مننعنننننوی و مننادی از سننایننر
استعدادهای برتر به تشخیص هینات مندینره
بننه مننننناننور فننراهننم نننمننودن امننکننانننات و
تسهیالت الزم در راستای ارتقای عنلنمنی و
رشد و شکوفائی آنها
شناسایی و تشویق وقف کنندگان خنینرینن
نهادها وسازمان های دولتی و غنینر دولنتنی
و جلب حمایت مالی انها
افزایش روحیه مشارکت در امور خیریه و
عام المنفعه در میان نخبگان استان
اجرای برنامه های مرتبط با امور بنننیناد بنا
مشارکت دانشگاه ها نهنادهنای فنرهنننگنی-
آموزشی دستگاه های اجرائی و موسسنات
غیر دولتی
سازماندهی فعالیت های علنمنی فنرهنننگنی
اجتماعی و مشاوره ای در جنهنت ننینل بنه
اهداف بنیاد
فرهنگ سازی به مناور مشارکنت خنینرینن
در حوزه های علم و فناوری و حنمناینت از
استعدادهای برتر
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شرایط عضویت در بنیاد حمایت از
استعدادهای برتر استان کردستان










دارا بودن حداقل  03سال سن
دارا بودن وجاهت فرهنگی و اجتماعی
دارای حداقل مدرک تحنصنینلنی دکنتنری و ینا
خبره بودن در یکی از زمیننه هنای منخنتنلنف
علمی فننناوری هنننری ادبنی فنرهنننگنی
اجتماعی یا حوزوی
پذیرش مفاد اساسننامنه و سناینر آینینن هنای
بنیاد
پرداخت حق عضویت
عالقه مند بنه تنالش و مشنارکنت در جنهنت
امور خیریه مرتبط با فعالنینت هنای عنلنمنی-
فناوری
ارائه تقاضانامه کتبی و کسب حنداقنل نصنف
بعالوه یک رأی موافق اعضاء در جنلنسنات
رسمی هیئت مدیره.

اعضاء هیئت مدیره
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دکتنر جنهنانشنینر امنینننی تعضنو هنینئنت عنلنمنی
دانشگاه کردستان)
دکننتننر روننناک شنناهننوی تعضننو هننیننئننت عننلننمننی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان) -رئیس هنینئنت
مدیره
طالب محمدیتمعاون پژوهش و بنرننامنه رینزی
اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان)
دکتر محمد صدیق ثابنتنی تعضنو هنینئنت عنلنمنی
دانشگاه آزاد اسالمی سنندج)
دکتنر جنهنانشنینر امنینننی تعضنو هنینئنت عنلنمنی
دانشگاه کردستان)
دکتر رحمت هللا میرزائی تعضنو هنینئنت عنلنمنی
دانشگاه کردستان)
دکتر کمال شاناری تعضو هیئت علمی دانشگناه
کردستان)
علی اشرف زانیار تخنوشنننوینس و کناتنب کنالم
وحی)
دکتر رحمت صادقی تعضو هیئت علمی دانشگاه
کردستان)
دکتر امنجند فنرزینن پنور تعضنو هنینئنت عنلنمنی
دانشگاه کردستان)
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شماره حساب بانکی
بانک تجارت:
9934488313
شماره کارت333333333333 :
بانک ملی:
3999092088330
شماره کارت333333333333 :
بانک رفاه کارگران:
222233203
شماره کارت333333333333 :

ببا ما در پشتیبانی از استعدادهای بنرتنر
و تالش برای شنکنوفناینی اسنتنعندادهنای
بالقوه انها همراه باشید.
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