
 آیین نامه اهدای بورسیه باشگاه مغز

 «پویش آگاهی از مغز»باشگاه مغز به منظور توسعه آگاهی در مورد مغز و بهبود وضعیت سالمت روان در آحاد جامعه و رسالت اجتماعی خود مبتنی بر 

پویش آگاهی از »های آموزشی، پرداخت هزینه آموزشی مدرسین و دانشجویان این حوزه در قالب بورسیه قصد دارد از طریق اهدای کتاب، برگزاری دوره

 به انجام موارد مطرح شده بپردازد.« مغز

 

 شرایط برخورداری از بورسیه(

 ها(.برخوردار، کودکان کار، کودکان مراکز تأدیبی و پرورشگاهق محروم و کمکنند) شامل کودکان مناطمحروم کار می افرادی که با کودکان-1

های مربوط به دوره ها کنند که آموزشهای آموزشی را ندارند و فکر میدانشجویان عالقمندی که در حال حاضر تمکن مالی جهت برخورداری از دوره-2

شته باشد.تواند در مسیر علمی و پژوهشییشان نقش قابل توجهی دامی  

نیازمند آن است که فردی از سوی آن مرکز معرفی گردد، آموزش الزم را در این خصوص ببیند و بعد از کسب گواهی الزم  : اهدای کتاب به مراکز1توجه

گیرد.وط به اهدای کتاب انجام میموارد مرب  

 باشد.تعیین میزان بورسیه در اختیار باشگاه مغز می« پویش آگاهی از مغز»: با توجه به محدودیت منابع مالی طرح2توجه

 

 چگونگی درخواست بورسیه(

 bgacademy.official@gmail.comعالقمندان بعد از انتخاب نوع بورسیه خود باید موارد زیر را در قالب یک فایل پی دی اف به آدرس ایمیل 

 های رسیده پاسخ داده شود.دد به درخواستگرروزه سعی می 10د. در بازه زمانی ارسال نماین

ای که قصد انجام آن را دارید. در مورد کمبودها توضیح بدهید و مشخص کنید چرا نیاز به دریافت این بورسیه نوشتن یک انگیزه نامه در مورد پروژه-1

 دارید.

 اید.ارسال یک رزومه و بیان مختصری از فعالیتهایی که تا به حال انجام داده -2

 رنامه را دارید مبتنی بر معرفی و تایید کاری که قصد انجام آن را دارید.ارسال یک نامه از مرکزی که در آن قصد انجام ب  -3

 .ارسال کارت دانشجویی)ویژه دانشجویان(-3

 داشتن حساب کاربری در وبسایت باشگاه مغز. -4

 

 

 

 

 موفــق باشــید

 باشــگاه مغـز

 

mailto:bgacademy.official@gmail.com

