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 رقار      نماند     را    درگ عضواه                     چو عضوي بدرد آورد روزگار
 

 اعضای محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلارجمند  رانهمکار

 با سالم و احترام

از پیشگاه خدای بزرگ  انشگاهعنوان عضو هیئت علمی ده برا رای شما و خانواده محترم موفقیت شما با آرزوی سالمتی ب

اعضای هیئت علمی دانشگاه  مهربانیصندوق "همانگونه که شاید استحضار داشته باشید صندوقی با عنوان م. ینمایمسئلت می
ماه  در بهمناین صندوق  کند.می فعالیتاین دانشگاه در با کمک دستان یاریگر اعضای هیات علمی  "صنعتی نوشیروانی بابل

صندوق خیریه اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی "و با عنوان  با شرکت جمعی از اعضای هیئت علمی 5831
اکثریت  در حال حاضر. تا نمادی از خیرخواهی و انساندوستی در این مرکز علمی باشد تاسیس گردیددر این دانشگاه   "بابل

اعم از رسمی و قراردادی و نیز برخی از اعضای هیئت علمی بازنشسته عضو این در این دانشگاه اعضای هیئت علمی شاغل 

هر  به این صورت که در پایانشود. های اعضای صندوق تشکیل میاز قطره قطره کمکدارایی این صندوق  باشند.صندوق می

بر اساس  گردد. نحوه اعطاء کمک به متقاضیاناز آن به حساب صندوق واریز میماه و پس از واریز حقوق مبلغ ناچیزی 

. بر (باشددر پایگاه اینترنتی دانشگاه قابل مشاهده می)اساسنامه صندوق  که به تصویب اعضا رسیده است باشدمیای اساسنامه

صورت بالعوض و یا وام بهرائه کمک اقدام به ا درگذشت عزیزیاین اساس در مواردی مثل عروسی، درمان بیماری و یا 

ها و پاسخ به آنها را بر باشد مسئولیت بررسی درخواستد. یک کمیته اجرایی سه نفره که منتخب اعضای صندوق میگردمی

و در موارد به لطف خدا و عزم خیرخواهانه همکاران ما، این صندوق تا کنون منشا خدمات قابل توجهی بوده است  عهده دارد.

همکاران  ان مهربانها کرده است. ما دستهای دردمند زدوده و شادی را مهمان خانهبسیاری زنگارهای غم و اندوه را از دل

اند و یا عزیزانی که اخیرا به خانواده دانشگاه ملحق که تا کنون فرصت پیوستن به این کانون نیکوکاری را نداشتهگرانقدری 

شاهد  باشد که ،دنتا به جمع اصحاب این صندوق بپیوند کنیمدعوت میو صمیمانه از آنان ریم شافبه گرمی می ،شدند

در کنار دیگر دستان یاریگر این جمع باشیم. رجاء واثق داریم که آفتاب کرامتی که از خاور قلبتان  ایشانحضوردستان مهربان 

اجابت این دعوت نماید. در صورت بر لبان همنوعی شکوفا میهای لبخند را هایی را گرم و غنچهکند کانون خانوادهطلوع می

همکاران  .مائیدفرارسال  را و سپس آنتکمیل پس از تهیه یک نسخه چاپی، را خواهشمند است فرم درخواست عضویت 

دوق که همچنین اعضای محترم صنتوانند فرم درخواست عضویت را در پایگاه اینترنتی دانشگاه مشاهده نمایند. ارجمند می

  را تکمیل و ارسال نمایند. مذکورتوانند فرم قصد افزایش کمک ماهانه خود را دارند نیز می
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