آیین نامۀ انجمن حامیان مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی

اهداف:
-

حمایت مالی از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی)

-

تبلیغ و شناساندن این مرکز و فعالیت های آن به اقشار و بخش های مختلف جامعه به خصوص صاحبان کسب و
کار و توانمندان اقتصادی و افرادی که دغدغۀ حفظ فرهنگ ایرانی و اسالمی را در سینۀ خود دارند.

-

حمایت از اساتید و پژوهشگران همکار با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی که تمام عمر خود را وقف علم و تحقیق
و روشن نمودن زوایای تاریک و ناشناختۀ فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی کرده اند و بسیاری از ایشان به لحاظ
اقتصادی در فشار و مضیقه قرار دارند .براستی حق ایشان است که در صدر بنشینند و قدر ببینند ،نه اینکه

-

مسائل اقتصادی چنان ایشان را درگیر خود کند که از اندیشیدن به امور علمی و پژوهشی خود باز بمانند.
ارتقای کیفی و ّ
کمی کتابخانۀ عظیم مرکز از طریق نوسازی تجهیزات کتابخانه ای و بهره گیری از فناوری های روز
دنیا در جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی به پژوهشگران و تمامی عالقه مندان به دانستن و نیز ارتقای وضعیت
ایمنی ساختمان که بدون شک هر اندازه بدان توجه شود ،به حفظ بخشی مهم از میراث ایرانی و شیعی توجه
شده است.

روش های جذب کمک
-

دریافت حق عضویت سالیانه از اعضای اصلی انجمن

-

برگزاری رویدادها و همایش های مختلف

-

حضور در رویدادهایی که در سطح کشور و منطقه برگزار می شوند

-

ایجاد ارتباط با شبکۀ گستردۀ ایرانیان و شیعیان در کشورهای دنیا

-

درگاه پرداخت اینترنتی کمک های مردمی (تعبیه شده در تارنمای رسمی مرکز)

گزارش دهی شفاف به اعضای انجمن:
به منظور اعتمادسازی و ایجاد شفافیت در کار ،کلیۀ گزارشات مالی هزینه کرد کمک ها با جزئیات کامل در صفحۀ ویژۀ
انجمن در تارنمای مرکز قرار می گیرد .همچنین گزارش مذکور برای اعضای اصلی انجمن بشکل اختصاصی ارسال میشود.

1

امتیازات عضویت در انجمن حامیان مرکز:
عضویت درجه سوم
آ .امتیازات معنوی:
-

درج نام حامی در قسمت سرسرای ورودی ساختمان مرکز

-

درج نام حامی در ابتدای کتاب های منتشرۀ مرکز

-

اهدای یک نسخه از انتشارات مرکز

-

عضویت رایگان در کتابخانۀ یک میلیون جلدی مرکز

-

امکان شرکت در کالس های آموزشی مرکز (با گواهینامه معتبر) بصورت رایگان.

-

دعوت شدن به رویدادهای فرهنگی مرکز بعنوان میهمان vip

-

دعوت شدن به شرکت در میهمانی شام ساالنۀ انجمن حامیان مرکز

-

اهدای گواهینامۀ ویژۀ عضویت با امضای رئیس و بنیانگذار مرکز و سه تن از اعضای شورای عالی
علمی

ب .امتیازات مادی:
-

امکان رزرو یکی از فضاهای جلسۀ  vipمجموعۀ رایزن بصورت رایگان

-

امکان رزرو یکی از فضاهای کالسی مجموعۀ رایزن بصورت رایگان

عضویت درجه دوم
آ .امتیازات معنوی:
-

درج نام حامی در قسمت سرسرای ورودی ساختمان مرکز

-

درج نام حامی در ابتدای کتاب های منتشرۀ مرکز

-

اهدای یک نسخه از انتشارات مرکز

-

عضویت رایگان در کتابخانۀ یک میلیون جلدی مرکز

-

امکان شرکت در کالس های آموزشی مرکز (با گواهینامه معتبر) بصورت رایگان.

-

دعوت شدن به رویدادهای فرهنگی مرکز بعنوان میهمان vip

-

دعوت شدن به شرکت در میهمانی شام ساالنۀ انجمن حامیان مرکز

-

اهدای گواهینامۀ ویژۀ عضویت با امضای رئیس و بنیانگذار مرکز و سه تن از اعضای شورای عالی
علمی

ب .امتیازات مادی:
-

امکان رزرو یکی از فضاهای جلسۀ  vipمجموعۀ رایزن بصورت رایگان

-

امکان رزرو یکی از فضاهای کالسی مجموعۀ رایزن بصورت رایگان

-

امکان برگزاری  ۳گالری/نمایشگاه در طول یک سال در فضای ویژه بصورت رایگان
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-

امکان برگزاری  ۳رویداد (سمینار ،جشن ،بزرگداشت ،ولیمه ،میهمانی و غیره) در طول یک سال در
سالن های لوکس مجموعۀ رایزن بصورت رایگان

عضویت درجه اول
آ .امتیازات معنوی:
-

درج نام حامی در قسمت سرسرای ورودی ساختمان مرکز

-

درج نام حامی در ابتدای کتاب های منتشرۀ مرکز

-

اهدای یک نسخه از انتشارات مرکز

-

عضویت رایگان در کتابخانۀ یک میلیون جلدی مرکز

-

امکان شرکت در کالس های آموزشی مرکز (با گواهینامه معتبر) بصورت رایگان.

-

دعوت شدن به رویدادهای فرهنگی مرکز بعنوان میهمان vip

-

دعوت شدن به شرکت در میهمانی شام ساالنۀ انجمن حامیان مرکز

-

اهدای گواهینامۀ ویژۀ عضویت با امضای رئیس و بنیانگذار مرکز و سه تن از اعضای شورای عالی
علمی

ب .امتیازات مادی:
-

امکان رزرو یکی از فضاهای جلسۀ  vipمجموعۀ رایزن بصورت رایگان

-

امکان رزرو یکی از فضاهای کالسی مجموعۀ رایزن بصورت رایگان

-

امکان برگزاری  ۷گالری/نمایشگاه در طول یک سال در فضای ویژه بصورت رایگان

-

امکان برگزاری  ۷رویداد (سمینار ،جشن ،بزرگداشت ،ولیمه ،میهمانی و غیره) در طول یک سال در
سالن های لوکس مجموعۀ رایزن بصورت رایگان

شرایط عضویت در انجمن حامیان مرکز:
-

عضویت درجه سوم
 پرداخت مبلغ  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰تا  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰تومان در سال

-

عضویت درجه دوم
 پرداخت مبلغ  ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰تا ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰تومان در سال

-

عضویت درجه اول
 پرداخت مبلغ  ۱۵۱،۰۰۰،۰۰۰تومان یا بیشتر در سال
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معرفی فضاهای مربوط به امتیازات مادی عضویت:

فضاهای جلسۀ مجموعۀ رایزن
 تاالر سخن؛
گنجایش ۵۰ :نفر
مجهز به سیستم ویدیو کنفرانس
مجهز به سیستم صوتی/تصویری مناسب
مجهز به اینترنت wifi
منشی
 اتاق هیرسا؛
گنجایش ۳۵ :نفر
مجهز به اینترنت wifi
تختۀ هوشمند
منشی
 اتاق سپهر؛
گنجایش ۱۰ :نفر
مجهز به اینترنت wifi
دارای تشریفات vip
منشی
 تراس VIP
گنجایش ۵۰ :نفر
مجهز به اینترنت wifi
دارای تشریفات vip
منشی

فضاهای کالسی
ً
دارای فضاهای متنوع با مساحتی مجموعا بیش از  ۵۰۰متر مربع
فضاهای گالری/نمایشگاهی
مرکز همایش های بین المللی رایزن از فضایی بالغ بر  ۱۰۰۰متر مربع جهت برگزاری نمایشگاه های مختلف برخوردار
است.
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سالن های رایزن
 تاالر رسول اکرم (ص) –  ۳۳۰نفره (صندلی ثابت)
 تاالر فردوسی –  ۴۰۰نفره
 تاالر ابوریحان بیرونی –  ۱۲۰نفره
 تاالر خیام –  ۳۳۰نفره
 تاالر اندیشه –  ۱۴۰نفره (صندلی ثابت)

 جهت کسب اطالعات بیشتر از فضاها و امکانات مرکز همایش های بین المللی رایزن ،اینجا کلیک کنید.
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