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 مقدمه -1

 نشناسی، توانبخشی وهای رواهای مادی نیست و باید در زمینهجزئی از خدمات اجتماعی است و این خدمات تنها شامل کمکتنها هر چند که کمک مادی 

 ،شود که البته بخش مهمی از تعادل روانی جامعه نیزنیز خدماتی را به جامعه داد، اما در این نوشته بخش خدمات مادی در نظر گرفته می مهارت های زندگی

عه با و رفتارهای سنتی افراد این جام ، مراسمخیراندیشی در متون .ایی خیراندیش استشود. جامعه زرتشتی جامعههای مادی برقرار میاز راه همین کمک

های خیریه در نقدی به صندوق یها، وقف و پرداخت کمکی مقدسهاها، هدیه لوازم به مکانگهنبار یا ساخت مکانانواع خیرات، هایی مانند انجام مراسم

، وضعیت اقتصادی ایران و زرتشتیجامعه در و پراکندگی  ایی از نظر جمعیت. امروزه نیز هر چند که تغییرات گستردهگیرد صورت می ،مقدس هایمکان

است. اما زمان آن رسیده است که روشی  جرا شدننیمه سنتی و مدرن در حال ا هاییروشهم صورت گرفته است، اما باز  ها/بنیادهاسازمان/هاانجمنوضعیت 

 بهتر برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی افراد پیشنهاد شود.

 که می کندنه مرکزیت خاصی را برای آن تعریف  بسنده می شود وکلی نه به نوشتن آیین نامه ایی های خیراندیشی در روش دگرگونیبرای در این پیشنهاد 

های خیراندیشی را باور کنند و باید نیاز امروز به بازنگری روش نجمن هامسئولین و ادر نخستین قدم، خیراندیشی را انجام دهد. تمرکز مدیریت و پول، کار  با

 ت.اس تر باید باب گفتگو در این زمینه باز شود و به همین ترتیب روش و تئوریی که بتواند موضوع را توضیح بدهد و روشی را پیشنهاد کند، نیازاز آن مهم

 -1جامعه کوچک زرتشتی دارای ارگانهای متعددی است که همگی با نیت خیر تاسیس شده اند و هدفی جز خدمت به جامعه ندارند. هدف این است که 

مند کردن، شود و با آگاهی رسانی و روشبه آنان تعلق میگیرد بهتر  ی که این خدماتو انجمن ها و افرادهماهنگی، روشمندی و شفافیت میان خیراندیشان 

تعریف می شود و فرم ها مخصوص به « برنامه»در چهارچوب  مختلف برای این موارد خدمات اجتماعی ید.آاالتری در خدمات اجتماعی به دست راندمان ب

تک افراد در زمانی که به گونه ایی تعریف شود که تک دگرگون شود و خدمات اجتماعی نگاه و فرهنگ به  -2از سوی دیگر هدف این است که  خود را دارد.

به عنوان اعضای این جامعه  در استفاده از آن ،مشکل و نیاز می توانند، در کمک به آن و پیشبرد آن همازوری بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر در هنگام

ر چهارچوب قراردادهای همکاری تا بیشترین حدی انجمن ها/سازمان ها/بنیادها د -3 . و شاید مهم ترین هدف این است کهاز هر نوع شرمساری به دور باشند

 .  که می توانند همکاری و هماهنگی بین خود را در این زمینه باال ببرند

 خیراندیشی سازوکار -2

  تعریف کرد: گروه عمده سازوکار خیراندیشی جامعه زرتشتی را می توان در رابطه با دو

 افراد خیراندیش -2-1

باید تمامی افراد با همانطور که پیش از این هم گفته شد افراد جامعه زرتشتی به طور سنتی افرادی خیراندیش هستند. در همین راستا و در تعریفی جدید 

هنگ سازی، ارائه تعریف و فراهدا کنند. این با  خدمات اجتماعیریزی را داشته باشند که مبلغی را به جامعه خود برای توجه به وضعیت مالی خود این برنامه

برای خود او و  ،خدمات اجتماعید بداند که کمک امروز او به انجام شود. در این تعریف هر فرد بای می تواند رسانی در مورد آن و ارائه روشی مشخصاگاهی

  شود.هزینه می به طور روشمندیاش فرزندانش و جامعه

 .نیز بتوانند در کمک به خدمات اجتماعی نقش داشته باشندت و نسلی که در خارج از ایران هستند باید آنان امروزه با توجه به موضوع مهاجرعالوه براین، 

ل از عهده این امر بر آیند. در این طرح روشی مناسب برای این افراد به روش های مختلف تالش می کنند با توجه به مشکالت انتقا هم در حال حاضر حتی

 .دیز دریافت کرناز سازمان های کشور  را مجوزهای الزم برای انجام آندر صورت نیاز می توان و از سوی دیگر  استتعریف شده  انجام آن

 سازمان ها/بنیادها/هاانجمن -2-2

و برای اهداف خاص که معموال با نامی خاص )بنیادها یا  )مانند سازمان فروهر، سازمان زنان و کانون دانشجویان( هاییهای زرتشتیان یا سازمانانجمن

. امروزه وضعیت بوده و هستندتر فعال ایی وسیعدر محدوده برخیمحدود در محله یا شهر خود یا در مورد  ،خیراندیشیامور در  (اندخیراندیشی بنیاد شده

محدود بودن منابع مالی این هستند. اما با وجود  این امرایی است که به طور بسیار محدودی قادر به انجام ها به گونهها و سازمانانجمن برخی ازاقتصادی 
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افراد محل خود را به خوبی  ،با توجه به این که هر انجمن عالوه براین،. ممکن نیستشان  جا کردن منابع مالیباید توجه داشت که یک، هاِها و سازمانانجمن

جا کردن و از بین بردن نقش محلی تواند از سوی آنان مدیریت شود. در این مورد باید بتوان بدون یکها میها و برنامهشناسد، اتفاقا بسیاری از هماهنگیمی

ایی توانند با برنامهتوانند بسیار مهم باشند و هم این که میوری منابع مالی میآها هم در جمعد. انجمناها، آنها را در هماهنگی طرحی کلی قرار دانجمن

  و هدایت شده خدمات اجتماعی را ارائه دهند. مشترک

در زمینه خدمات اجتماعی زرتشتیان امضا شود و به این  ها/سازمان ها/بنیادهامشخص بین انجمن  «قرارداد همکاری»در این طرح پیشنهاد می شود که 

 کار گروهی سخت ترین مرحله شروع است. ترتیب در مراحل بسیار مقدماتی همکاری را شروع کنند تا مرحله به مرحله این موضوع قوی تر و عملی تر بشود.

دادی اولیه را بین یکدیگر رد کرد که حتی اگر شده دو انجمن/سازمان/بنیاد قرامهم ترین و بنیادی ترین قدم این است که بتوان گفتگو و برنامه ایی را ایجا

 ،در این نوشتهشد.  بیشتر خواهدو نیز موارد همکاری داد رقراایجاد و شروع به کار کنند و حتما نتیجه کار به گونه ایی خواهد بود که آرام آرام اعضای این 

 .  پیشنهادی، آورده شده است انجمن ها/سازمان ها/بنیادها در مورد برنامهبین « همکاریقرارداد »ی برای نمونه ای

 مددکاری تا خدمات اجتماعی از کمیته -3

همانطور که اصطالحاتی مانند توانبخشی، یادگیری مهارتهای زندگی و روانشناسی ی روشی جدید است. دگرگونی فرهنگی مهم ترین قدم برا فرهنگ سازی و

 مددکاری»شود، مفهوم  دگرگون سیار مناسب استکه ب هومیترین مفمهم موارد جایگزین واژه های پیشین شده است؛ درمورد خیراندیشی مالی نیزدر اغلب 

تغییر می کند که در آن هر فردی « خدمات»به « نیازمندی»هوم مفافتد ترین اتفاقی که می، مهماین دگرگونی است. با «خدمات اجتماعی»به  «و مددجویی

خود است و  کردن به سالمت جامعةکه متعلق به این جامعه باشد می داند که در زمانی که از نظر کاری و مالی در وضعیت خوبی قرار دارد، در حال کمک 

و به صورتی شفاف و روشمند از این خدمات استفاده  هر زمانی که به هر دلیلی در مشکلی قرار گیرد می تواند بر روی خدمات جامعه اش به خود حساب کند

الزاما نیازی « خدمات اجتماعی»مفهوم بعدی که بسیار مهم است بازنگری شود این است که در  کند تا دوباره سالمت و وضعیت مناسب خود را به دست آورد.

و وضعیت شخصی افراد وجود دارد که رعایت آن بسیار مهم شخصی از نظر اطالعات « محرمانه بودن»طبیعتا سطحی از  البته .ستنی «محرمانه بودن» به

و این اطالعات به  تنها بخشی از اطالعات افرادی که از خدمات استفاده می کنند بین انجمن ها و سازمان های همکار ردوبدل خواهد شدبرای همین،  است.

« غیرمحرمانه»جتماعی ، شرایط و بیالن سالیانه خدمات ا، روش بررسی«برنامه ها»تمامی توسط فرد،  درخواست خدماتاما  .خواهد بودطور عمومی محرمانه 

اند توشود که در آن فرد تا حدی که میهایی تعریف میبدون بازگرداندن دریافت نخواهند کرد، بلکه روش خدماتی را عالوه براین، افراد الزاماخواهد بود. 

در اختیار هر  یعنی این خدمات با شرط بازگرداندن و شرط بازنگرداندن متغییر خواهد بود. برای نمونه کمک هزینه را بعدا برگرداند کمکبتواند این 

پایان تحصیالت و پیدا قرار می گیرد و طبیعتا این دانشجو پس از و آن را درخواست کند، را داشته باشد  اند شرایط عمومی دریافت آندانشجویی که بتو

ممکن  البته در صورتی که به دالیلی این بازپرداخت بازپرداخت می کند تا در اختیار دانشجویی دیگر قرار گیرد. کمک هزینه رای این کردن کار با سربلند

ن یک وام کمک هزینه در نظر گرفته می شود که یش بینی های الزم انجام شده است. دانشجویی که بتواند این کمک هزینه را برگرداند فقط به عنوانباشد، پ

خدمات اجتماعی بوده که به عنوان عضوی از جامعه گرداند یا در صورتی که نتواند به عنوان می  بازآن را  یچ کارمزدی و در بازه زمانی نسبتا طوالنیبدون ه

که در تمامی دوران زندگی سالمندی  یاشرایط آن را داشته که آن را بازنگرداند.  از آن استفاده کرده و در پایان هم حتما به دالیلی که در آیین نامه امده است

به عنوان عضوی به او کمک کنیم؟ در حالی که « محرمانه»خود به این جامعه خدمت کرده است و عضوی از آن بوده است، چرا باید شرمسار باشد و بخواهیم 

را در  خدمات اجتماعی مورد نیازکمک هزینه الزم یا  اندن یا بدون تعهد به بازگرداندنبازگردبه و با تعهد می توان شرایط او را در نظر گرفت از این جامعه 

 این موضوع بدون تعهد بازگرداندن و به عنوان خدمات اجتماعی خواهد بود. « بیماری های خاص»یا « فرزند»البته در مواردی مانند  .اختیارش گذاشت

 پیشنهادی روش کار -4

برای انجام امور از وقت و سرمایه خود را  قابل توجهی خیراندیشی جزئی از جامعه زرتشتی است. هر فرد زرتشتی و انجمن و سازمان در حال حاضر بخش

کند. در مربوط به خیراندیشی اختصاص می دهد. اما دگرگونی های اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی نیاز به دگرگونی روش خیراندیشی موجود را گوشزد می 

با پاسخ دادن به پرسش هایی می توانند توانایی و نیازهای خود را در مورد خدمات اجتماعی  -1انجمن ها/سازمان ها/بنیادها  ابتدا مجموعه پیشنهادیاین 

انجمن ها/سازمان ها/بنیادهایی که به نظرشان نیاز به  -3شود. می مشخص  و شرایط تعریف و طبق آن روش« برنامه ایی»برای هر مورد  -2بسنجند. 

در زمینه خدمات اجتماعی می پیوندند و  «قرارداد همکاری»به « برنامه ها»در چهارچوب د دارد، هماهنگی و همکاری در زمینه خدمات اجتماعی وجو
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می کنند و با گذشت زمان می توانند این همکاری را گسترش  طبق قرارداد عمل «دانشجویی برنامه کمک هزینه»ورد اولیه مانند در چند مبراساس آن 

 برنامه کمک هزینه»، «شروع کاربرنامه کمک هزینه »، «دانشجویانبرنامه کمک هزینه »شنهاد می شوند که در این مرحله پی« برنامه هایی» دهند.

  . هستند« برنامه بیماری های خاص»، «برنامه کمک هزینه فرزند»، «مندانسال

تنها روشی پیشنهادی است و در صورتی که گفتگویی گسترده تر در این مرحله  . این طرحو فرم های پیشنهادی آمده است «برنامه ها» ، نمونه یکی ازدر زیر

شروع و در  طبیعتا هر کدام از این برنامه ها می توانند یکی یکی ارائه خواهد شد. ها فرم د یا درخواستی باشد جزییات برنامه های پیشنهادی وایجاد شو

  اضافه شوند.   دیگر به قراداد همکاری مرحله بعدی موارد
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  برنامه کمک هزینه دانشجویان

 )معرفی(

وضعیتی هر چه  دانشجویان به عنوان نسل فردای هر جامعه و کشور یکی از مهم ترین گروه های جامعه هستند که باید بتوانند تا آن جایی که امکان دارد در

یافتن شغل امکان این  مناسب تر از نظر مالی و رفاهی بر درس خواندن خود تمرکز کنند. از سوی دیگر دانشجویان در بهترین حالت پس از پایان تحصیالت و

نداشته را خواهند داشت که کمک هزینه ایی را که در دوران تحصیل دریافت کرده اند به روشی مشخص بازپرداخت کنند یا در شرایطی خاص این شرط را 

 ت. باشند. این برنامه برای پرداخت کمک هزینه دانشجویان در قرارداد همکاری خدمات اجتماعی زرتشتیان تعریف شده اس

 شرایط استفاده از برنامه:

 سیده باشد.در یکی از دانشگاه های رسمی کشور که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رتحصیل  •

 دارا بودن کارت عضویت در یکی از انجمن های زرتشتیان ایران •

   تهیه بقیه مدارک طبق فرم مخصوص کمک هزینه دانشجویان •

 :این برنامهگی ثبت نام در و چگون محل

را امضا کرده باشند. لیست این انجمن ها/سازمان ها/بنیادها را از انجمن زرتشتیان محله  در این برنامه یی که قرارداد همکاریانجمن ها/سازمان ها/بنیادهانزد 

 یا شهر خود درخواست کنید.

 فرم های مخصوص این برنامه را دریافت کنید. •

 پس از تکمیل و پیوست مدارک الزم آن را به همان انجمن/سازمان/بنیاد تحویل دهید. •

 نتیجه بررسی را دریافت خواهید کرد.جمن/سازمان/بنیاد مربوط پس از پنج روز کاری پس از بررسی فرم و مدارک توسط ان •

 از سوی این برنامه به دانشجویان واجد شرایط ارائه خواهد شد: ی کهخدماتمدت و 

هر سال تحصیلی مشخص پرداخت کمک هزینه نقدی که توسط انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای امضا کننده قرارداد همکاری در این برنامه برای  •

می شود. این کمک هزینه در هر ترم تحصیلی در فاصله تاریخ هایی که در فرم مخصوص مشخص شده است، به شرط ارسال گواهی اشتغال به 

 تحصیل به حساب بانکی دانشجو واریز می شود.

 خدمات اجتماعی زرتشتیان خواهد بود. ه ی امضاکنندانجمن ها/سازمان ها/بنیادهاتوسط  طبق مبلغ مصوب سالیانه کمک هزینهمبلغ  •

دکتری پزشکی و و برای دانشجویان  ترم هشتکارشناسی و برای دانشجویان  رمت چهارجویان کاردانی به مدت برای دانش کمک هزینهاین  •

 خواهد بود.  هشت ترمی غیرپزشکی و دکتر چهارده ترمدندانپزشکی 

خرداد اصل  1اسفند تا  15تحصیلی از هر سال دی و ترم دوم  10حداکثر مهر تا  15تحصیلی از تاریخ هر سال دانشجو موظف است در ترم اول  •

 کند. تنها پس از دریافت این گواهی مراحل پرداخت انجام خواهد شد. پسته انجمن/سازمان/بنیاد مربوط گواهی اشتغال به تحصیل را ب

 بازپرداخت یا عدم بازپرداخت کمک هزینه:شرط 

یا در صورت دریافت نشدن گواهی اشتغال به تحصیل در  خود را طی نامه ایی اعالم نمایددانشجو پس از اتمام تحصیالت باید پایان تحصیالت  •

 زمان مقرر مراحل تعیین تکلیف و بازپرداخت آغاز خواهد شد.

  پایان تحصیل دانشجو خواهد بود. زمان بازپرداخت کمک هزینه یک سال پس از  •
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آن طبق میزان اولین حقوق یا درامد دانشجو پس از بازه زمانی  وبازپرداخت ان میزخواهد بود.  به صورت قسطی کمک هزینهش بازپرداخت رو •

می  دانشجوپایان تحصیل و طبق جدول تعیین شده در هر سال توسط انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای امضاکننده قرارداد همکاری خواهد بود. 

 ازپرداخت نماید. بمامی، در هر زمانی در طول زمان مشخص شده برای بازپرداخت و به تتواند در صورت تمایل تمامی مبلغ را 

، طی نامه ایی از سوی دانشجو و آندرخواستی برای عدم بازپرداخت  یا هر نوع کمک هزینه تغییر در میزان و زمان بازپرداخته در صورت نیاز ب •

 طبق فرم مربوط به آن انجام و جهت بررسی به انجمن/سازمان/بنیاد مربوط ارائه شود.
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 استفاده از خدمات اجتماعی جامعه زرتشتیانفرم مشخصات جهت 

 دانشجویانبرنامه کمک هزینه فرم ویژه 

 از نسخه الکتریکی این فرم برای پر کردن استفاده کنید تا بتوانید فضای الزم برای اطالعات را تنظیم کنید.

 خالصه پرونده:

 تاریخ شروع خدمات:

 دگی دانشجو:انام و نام خانو

 ...........                              نام مادر: ....................نام پدر: 

 تاریخ ورود به دانشگاه:

 شماره پرونده: 

 توجه:

مانه مشترک این فرم تحت قرارداد خدمات اجتماعی زرتشتیان بین انجمن ها/سازمان ها/بنیادها تهیه شده است و اطالعات در بخش خالصه پرونده در یک سا

   قرار می گیرد. ،ختیار انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای امضاکنندهدر ا

ارائه  -4کپی کارت دانشجویی  -3کپی کارت عضویت در یکی از انجمن های زرتشتیان  -2اشتغال به تحصیل  نامه -1 مدارک الزم برای پیوست به این فرم:

 شماره حساب بانکی به نام دانشجو

 مشخصات فردی: 

شهر و آدرس محل زندگی  ------------تاریخ تولد:  ------------نام پدر: ---------نام مادر: --------کد ملی:    -------نام خانوادگی:   -----نام:

 --------------------------------------دائم:

 ......................................تلفن ثابت: ..................................               تلفن موبایل: .

 -------------------------------شهر و آدرس محل زندگی برای تحصیالت )در صورت متفاوت بودن با محل زندگی دائم(: 

 در جدول زیر، مشخصات تحصیلی خود را به ترتیب آخرین مدرک بنویسید:مشخصات مربوط به تحصیالت: 

 نام رشته پایان دورهتاریخ  نام دوره

   دبیرستان

 ---------------  راهنمایی

 ---------------  دبستان

  

 مشخصات رشته تحصیلی دانشگاهی: 

 سال ورود و ترم:            نام دانشگاه:             نام دانشکده:                   نام بخش/گروه:            
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 شهر:                      مقطع تحصیلی:                     نام رشته:

 مشخصات کارت: 

 ------------------دانشجویی:شماره کارت دانشجویی/شماره 

 --------------------تاریخ اعتبار آن:     --------------شماره کارت عضویت در یکی از انجمن های زرتشتیان 

 موارد دیگر:

 -----د: کرده اید یا وام می گیرید؟ در صورت مثبت بودن نام موسسه یا محل را بنویسی کمک هزینهز موسسه یا محل دیگری درخواست ایا ا

 تعهدات:

ی دانشجویان زرتشتی و به صورت تحصیلی به موجب این فرم که یک نسخه از ان در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت، فقط برا کمک هزینهاعطای این 

 تحصیلی پرداخت می شود. کمک هزینه

دکتری پزشکی و دندانپزشکی و برای دانشجویان  ترم هشتی کارشناسو برای دانشجویان  رمت چهارجویان کاردانی به مدت برای دانش کمک هزینهاین 

 خواهد بود. هشت ترمی غیرپزشکی و دکتر چهارده ترم

 خدمات اجتماعی زرتشتیان خواهد بود. ی امضاکننده انجمن ها/سازمان ها/بنیادهاتوسط  طبق مبلغ مصوب سالیانه کمک هزینهمبلغ 

خرداد اصل گواهی  1اسفند تا  15تحصیلی از هر سال دی و ترم دوم  10حداکثر مهر تا  15تحصیلی از تاریخ هر سال دانشجو موظف است در ترم اول 

 اشتغال به تحصیل را به انجمن/سازمان/بنیاد مربوط ارسال کند. تنها پس از دریافت این گواهی مراحل پرداخت انجام خواهد شد.

 هر نوع انصراف از تحصیل یا مرخصی ترمی موضوع باید کتبا به انجمن/سازمان/بنیاد اعالم شود و تمامی تعهدات تا آن تاریخ خواهد بود.در صورت 

باالتر  برای رده کمک هزینهادامه تحصیل و ادامه مخصوص در صورتی که دانشجو پس از پایان دوره ایی به ادامه تحصیل در مقطعی باالتر بپردازد، باید فرم 

 را درخواست و کامل کند.

 کمک هزینهتعهد نامه موافقت می نماید که درستی موارد باال را گواهی و طی این  --------به شماره شناسنامه  -------فرزند  ---------آقای/خانم 

خود را طی نامه ایی اتمام تحصیالت باید پایان تحصیالت دریافتی دین مسلم او بوده و الزام اخالقی و قانونی به بازپرداخت آن خواهد داشت. دانشجو پس از 

آغاز خواهد شد.  توسط انجمن/سازمان/بنیاد در صورت دریافت نشدن گواهی اشتغال به تحصیل در زمان مقرر مراحل تعیین تکلیف و بازپرداخت .اعالم نماید

بازپرداخت ان میزخواهد بود.  به صورت قسطی کمک هزینهش بازپرداخت رو زمان بازپرداخت کمک هزینه یک سال پس از پایان تحصیل دانشجو خواهد بود.

آن طبق میزان اولین حقوق یا درامد دانشجو پس از پایان تحصیل و طبق جدول تعیین شده توسط انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای امضاکننده و بازه زمانی 

در هر زمانی در طول زمان مشخص شده برای بازپرداخت و به تمامی، می تواند در صورت تمایل تمامی مبلغ را  قرارداد همکاری خواهد بود. دانشجو

، طی نامه ایی از سوی آنیا هر نوع درخواستی برای عدم بازپرداخت  کمک هزینهتغییر در میزان و زمان بازپرداخت ه در صورت نیاز ب ازپرداخت نماید.ب

 به آن انجام و جهت بررسی به انجمن/سازمان/بنیاد مربوط ارائه شود. دانشجو و طبق فرم مربوط

 را به دقت مطالعه نموده ام و تمامی موارد و تعهدات آن را می پذیرم: کمک هزینهنوشته شده در این فرم درخواست مراتب 

 محل امضاء                                     روز ..... ماه ....... سال.......                                                  

 نام انجمن بررسی کننده درخواست: ................
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 نام و نام خانوادگی مسئول بررسی کننده درخواست یا نام کمیسیون مربوط

 تاریخ و مهر انجمن:
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 قرارداد همکاری خدمات اجتماعی زرتشتیان

 برنامه کمک هزینه دانشجو

  :به همکاری می پردازندبه شرح زیر انجمن/سازمان/بنیاد امضاکننده در مورد این برنامه  قرارداد همکاریطبق این 

به اشتراک گذاشتن فهرست دانشجویانی که از کمک هزینه استفاده می کنند برای امکان مدیریت تعداد و امکان ارائه خدمات به تعداد هر چه  •

 بیشتر

بعد در مورد میزان بودجه، تعداد افراد و میزان بودجه تحصیلی برای تصمیم گیری برای سال شت ماه هر سال در اردیبهتشکیل نشست سالیانه  •

 برای سال اینده و میزان کمک هزینه

در برخی از انجمن ها/سازمان  در صورت وجود کمبودبنیاد و بررسی امکان همکاری مالی بررسی تعداد دانشجویان و بودجه هر انجمن/سازمان/ •

   به انجمن ها/سازمان ها/بنیادهایی که به طور خاص به دانشجویان خدمات ارائه می دهند.  دانشجویان ارجاعبنیادها یا /ها

 برنامه ریزی برای بهتر شدن و آسان شدن این برنامه برای استفاده دانشجویان •

 خیراندیشی های مختص به این برنامهبرنامه ریزی برای توضیح اهمیت این برنامه به خیراندیشان برای جذب  •

   بررسی چگونگی باال بردن همکاری انجمن ها/سازمان ها/بنیادهای در مورد این برنامه   •

 


