
گزارش عملکرد بنیاد حامیان شریف 
1401اسفند ماه سال 
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مقدمه
ازدانشگاهبهعالقمندانازتعدادیودانشگاهمدیریتحمایتبا1398سالدرشریفصنعتیدانشگاهحامیاندولتیغیرالمنفعهعامبنیاد•

.شدتشکیلالتحصیالنفارغوخصوصیبخش

انانجوترینزبدهآموزشمرکزعنوانبهشریفصنعتیدانشگاهدرپژوهشوآموزشتقویتبرایمردمیهایکمکجذبحامیانبنیادهدف•
.استکشور

:استزیرشرحبههاکمکهایزمینه•
دارند،الزمکمککهدانشجویانیبهتحصیلیهزینهکمکاعطای▪
دانشگاه،نیازموردبناهایتجهیزیاساختنوسازی،بهکمک▪
آزمایشگاهی،وسایلخریدوهاآزمایشگاهتجهیربهکمک▪
نیازمندند،مزبورهایکمکبهکهدانشجویانیبهاضطراریودرمانیهایکمکاعطای▪
هاصندوقسودمحلازآنانپژوهشیهایفعالیتازحمایتجهتهادانشکدهودانشگاهبرایگذاریسرمایههایصندوقتشکیل▪
...و▪

.آیدمیحساببههاشرکتاینمالیاتمحاسبهبرایقبولقابلهایهزینهازبخشیحامیان،بنیادبهکمککشورداخلهایشرکتبرای•
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ارزش های بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف 

:شریفصنعتیدانشگاهحامیانبنیاددرماارزش های

ها،فرآیندکهمی کنیمتالش.می دهیمانجامکاملشفافیتباراخودهایفعالیتما:شفافیت•
.گیردقرارهمگاندسترسدرعملکردهاوگزارشات

امیانحازیکهرسواالتبههنگامبهوشفاف،صریح،هایپاسخکهمی کنیمتالشما:پاسخگویی•
هبخیرشاننیتکهشوندمطمئنودهندارائهراخودهایکمکسادگیبهآنهاتادهیم،ارائهخود

.می شوداجراشکل،بهترین

. نماییمعملسریعوکنیمفکرچاالکمی کنیمتالشما:چابکی•
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سرفصل اقدامات انجام شده طی سه سال گذشته

ایجاد ساختار تشکیالتی و نظام های اطالعاتی برای بنیاد حامیان.1

معرفی بنیاد به حامیان و فارغ التحصیالن.2

جذب کمک از حامیان .3

مصرف کمک های جذب شده.4

انجام  سرمایه گذاری مطمئن با بهره گیری از مشاوران.5
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ایجاد ساختار تشکیالتی و نظام های اطالعاتی برای بنیاد حامیان-1

گاه ایجاد دو سامانه یکپارچه جهت جمع آوری و نگهداری اطالعات حامیان بالفعل و بالقوه در یک پای•
اطالعاتی

نامه پرداخت تدوین آیین نامه های اجرایی؛ تدوین آیین نامه بورسیه تحصیلی دانشجویان، تدوین آیین•
هزینه های درمانی دانشجویان 

راه اندازی وب سایت بنیاد حامیان و توسعه فعالیت های بنیاد در شبکه های اجتماعی •
ان دانشگاه توسعه ارتباط با سایر بنیاد های دانشگاهی؛ شامل بنیاد حامیان علم و فناوری و  بنیاد حامی•

تهران
ی برای آن هاتشکیل دفاتر دانشکده ای بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف و تدوین اساسنامه داخل•
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معرفی بنیاد به حامیان و فارغ التحصیالن و جذب کمک از آن ها-2

برگزاری سه گردهمایی•
تشکیل صندوق های دانشکده ها و دانشگاه •
برگزاری کمپین نوسازی خوابگاه ها با کمک انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه•
ان در معرفی بنیاد به دانش آموختگان و حامیان از طریق پیام در گردهمایی های دانش آموختگ•

(داخل و خارج از کشور
ارسال درخواست حمایت از طریق ای میل و نامه •
ارائه گزارش های دوره ای به حامیان، گزارش عمومی و اختصاصی•
ارسال نامه اعالم وصول و تقدیر از حامیان •
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مجموع 1401سال  1400سال  1399سال  1398سال  عنوان 

1،020،000،000،000 0 520،000،000،000 300،000،000،000 200،000،000،000 احداث پارکینگ دانشگاه

122,251,176,590 39،916،278،303 53،825،898,287 13,435،000،000 15،074،000،000 حمایت از دانشجویان

10،000،000،000 0 0 0 10،000،000،000 اهدای امالک

1،124،700،000 323،700،000 206،000،000 350،000،000 245،000،000 حمایت های غیر نقدی

48،822،519،641 9،693،000،000 22،141،000،000 13،733،519،641 3،255،000،000 صندوق های سرمایه گذاری

233،775،112،722 100,046,077,733 40،060،800،000 38،082،020،000 66،265،000،000 مشارکت در ساخت و تجهیز 
ساختمان های دانشگاه

12،750،700،000 5،623،400،000 4،206،000،000 3،350،000،000 1،200،000،000 هزینه های جاری

عناوین حمایت های جذب شده: جذب کمک از حامیان-3
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مجموع حمایت های جذب شده : جذب کمک از حامیان-3
  :

ریال1،491،127،888،462
ال

 س
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 به
ده

 ش
ب

جذ
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مای
ح

(ریال)مجموع حمایت های پارکینگ 

سایر حمایت ها 

71،200،539،641

115،157،000،000

200،000،000،000

1398139914001401

161،858،0562،036

120،532،291،384

520،000،000،000

3000،000،000،000
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تعداد حامیان به تفکیک نوع و سال  : جذب کمک از حامیان-3
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میزان حمایت حامیان به تفکیک نوع و سال : جذب کمک از حامیان-3
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توزیع منابع جذب شده به تفکیک نوع حامیان: جذب کمک از حامیان-3

%33دانش آموختگان 

%19دوستداران 

%13موسسات  %15اعضای هیئت علمی 

%20بنیادهای خیریه
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مصرف -4
کمک های 
:   جذب شده
توسعه 
فضای 

آموزشی 
دانشگاه 

  :

  :

ریال1،249،501،169،468

12

0200,000,000,000400,000,000,000600,000,000,000800,000,000,0001,000,000,000,0001,200,000,000,000

1

پارکینگ 1,020,000,000,000

فضای عمومی  155,370,300,000

دانشکده ها 69,956,614,468

156،911،555،000

72،589،614،468

1،020،000،000،000



  :
(ریال)مبلغ  عنوان پروژه 

35،360،000،000 تکمیل و تجهیز آمفی تاتر بزرگ دانشکده مهندسی کامپیوتر

5،000،000،000 در پژوهشکده انرژی( Air conditioning)احداث یک آزمایشگاه در زمینه تهویه

5,980،000،000 حمایت مالی و تجهیز آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق

8,988,020،000 تجهیز دانشکده مهندسی مکانیک و ساخت کتابخانه ستاره کوکب

14,130،000،000 تجهیز دانشکده هوافضا

1،298،594،468 دانشکده مهندسی صنایعتوسعه فضای

1,500،000،000 حمایت مالی و تجهیز مرکز اطالعات داده دانشکده مدیریت و اقتصاد

333,000،000 تجهیز دانشکده شیمی

72،589،614،468 مجموع

کمک به دانشکده ها : مصرف کمک های جذب شده-4
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  :

(ریال)مبلغ  عنوان پروژه 

1،020،000،000،000 احداث پارکینگ

50،000،000،000 تجهیز ساختمان کالس های آموزش

60,000،000،000 بازسازی کامل و تجهیز مرکز مشاوره دانشگاه

45,152,255,000 نوسازی خوابگاه

635،000،000 تامین المپ های کم مصرف برای خوابگاه ها

90،000،000 تعمیر پست برق

1،034،300،000 (سالن تربیت بدنی)توسعه دیوار سنگ نوردی

1،176,911,555,000 مجموع

هزینه کرد برای فضای عمومی دانشگاه: مصرف کمک های جذب شده-4
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احداث پارکینگ دانشگاه: مصرف کمک های جذب شده-4

ریال 1،020،000،000،000

طبقه5دراقتصادومدیریتدانشکدهجنبدردانشگاهشمالدرزمینیدردانشگاهپارکینگ•
.استشدهایجادپارکجای1000ظرفیتبازمینزیر

.پارکینگ دانشگاه محوطه محدود دانشگاه را از تراکم زیاد اتومبیل رهانید•
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بازسازی کامل و تجهیز مرکز مشاوره: مصرف کمک های جذب شده-4

ریال 60،000،000،000

شگاه،دانکارکنانودانشجویانروانیوروحیسالمتسطحارتقاءبهمربوطخدماتکلیهدانشگاهمشاورهمرکز•
دبهبووزندگیهایمهارتزمینهدرآموزشیهایکارگاهوهادورهبرگزاریبحران،درمشاورهتحصیلی،مشاوره
.دهدمیارائهرافردیمیانوفردیروابط
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تجهیز ساختمان آموزش : مصرف کمک های جذب شده-4

ریال 50،000،000،000

با توجه به محدودیت کالس های درسی، یک ساختمان جدید آموزشی برای کالس های درس در •
.  شمال دانشگاه بنا شده است

.تجهیز ساختمان مزبور به اسباب و اثاثیه الزم با مبلغ مزبور از طرف یک خیر تأمین شد•
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نوسازی خوابگاه ها : مصرف کمک های جذب شده-4

(ریال)مبلغ  تعداد  حامیان ارجمند 

31,702,255,000 110 آموختگان و دوستداران دانشگاهدانش

13،450،000،000 3 خیرین بزرگ 

ریال45،152،255،000

. ساختمان های خوابگاه های دانشگاه و وسایل داخل آن ها فرسوده بود•
گی در با کمک حامیان و مبالغ معادلی که دانشگاه تخصیص داد، اقدام به نوسازی اتاق ها و وسایل زند•

.  داخل خوابگاه ها شد
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امپیوترتکمیل و تجهیز آمفی تاتر دانشکده مهندسی ک: مصرف کمک های جذب شده-4

ریال  35,360,000،000

بامپیوترکامهندسیدانشکدهبزرگتاترآمفیتجهیزوتکمیلبرایالزمبصریوسمعیوسایل•
.شدانجاممحترمحامیکمک
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(Airconditioning)احداث آزمایشگاه در زمینه تهویه :مصرف کمک های جذب شده-4

ریال 5،000،000،000
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تجهیز آزمایشگاه علوم شناختی:مصرف کمک های جذب شده-4

ریال 1،500،000،000
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مبالغ هزینه شده برای حمایت از دانشجویان: مصرف کمک های جذب شده-4

(ریال)مبلغ  عنوان پروژه 

67,204,000،000 ویان بورسیه تحصیلی دانشج

9,829,384،000 کی تجهیزات الکترونیتأمین

1,982,295,635 هزینه های درمانی

3,018,120،784 سایر موارد

82,033,800,419 مجموع 
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1398139914001401
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اد   تعداد دانشجویان بهره مند از کمک های بنی: مصرف کمک های جذب شده-4
  :

 س
ک

کی
 تف

 به
ت

مای
 ح

رد
مو

ن 
ویا

شج
دان

د 
دا

تع
ال 1398139914001401

1401 1400 1399 1398 سال / عنوان

5 4 هزینه درمان دانشجویان

13 3 2 حمایت از موارد خاص دانشجویان

19 31 8 تامین تجهیزات آموزشی

4 1 وام و تامین مالی پروژه های ارشد و دکتری

636 503 501 589 بورسیه عمومی نیمسال اول 

601 535 625 بورسیه عمومی نیمسال دوم

253 بورسیه تابستان 

21 1401بورسیه تحصیلی مشفق 

16 سایر بورسیه ها 

967 1،142 1،047 1،214 (تعداد)مجموع 

23

967

1،142
1،047

1،214



سود آوریمیزان (ریال)سود  (ریال)آورده اولیه  عنوان صندوق

45/3% 11،454،230،484 25،286،500،000 دانشکده مدیریت و اقتصاد 

32% 400،259،985 1،248،900،000 دانشکده فیزیک

47/6% 3،474،043،361 7،292،019،641 دانشگاه صنعتی شریف

42/2% 231،927،054 550،000،000 دانشکده مهندسی صنایع

34% 1،086،701،422 3،200،000،000 مرکز دانشکده مهندسی شیمی و نفت و
تحقیقات بیوشیمی

34/8% 660،474،799 1،900،000،000 مهندسی کامپیوتردانشکده

38/1% 1،409،016،425 3،700،000،000 دانشکده مهندسی عمران

48/5% 1،456،493،065 3،000،000،000 مهندسی برقدانشکده

30/5% 304،580،388 1،000،000،000 مهندسی و علم مواددانشکده

در شرف تأسیس  1،695،000،000 دانشکده علوم ریاضی

در شرف تأسیس  300،000،000 پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا

ایجاد صندوق های سرمایه گذاری دانشکده ها: مصرف کمک های جذب شده-4
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انجام  سرمایه گذاری مطمئن با بهره گیری از مشاوران  -5

سرمایه گذاری در بورس تحت مدیریت یک سازمان حرفه ای مدیریت سرمایه•

.  تسبد سرمایه گذاری مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه، صندوق طال و صندوق درآمد ثابت اس•
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هزینه اداره بنیاد حامیان 

هزینه های اداره بنیاد حامیان توسط اعضای هیئت مدیره تأمین می شود 
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1398139914001401

5،623،400,000

1،200،000،000

3،350،000،000

4،206،000،000
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برای اطالعات بیشتر به کانال های ارتباطی
.حامیان دانشگاه صنعتی شریف مراجعه نماییدالمنفعهبنیاد غیردولتی عام 

@hamiansut

https://chat.whatsapp.com/IzfpwJRAjMZJRPa4sOA9I5

@hamiansut

https://www.linkedin.com/company/sharifuniversityfoundation/

12-66082810-021

https://sutf.sharif.ir
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حامیان دانشگاه صنعتی شریفالمنفعهحساب بنیاد غیردولتی عام 

6104-3373-9587-6053: شماره کارت

9090808009: شماره حساب

IR  89-0120-0200-0000-9090-8080-09: شباشماره

بانک ملت
شعبه دانشگاه صنعتی شریف

حامیان دانشگاه صنعتی شریفالمنفعهبه نام مؤسسه غیردولتی بنیاد عام 
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