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مجموع حمایت دریافتی برای نوسازی خوابگاه ها

اندرسمیاطالعبهشریف،صنعتیدانشگاههایخوابگاهنوسازیپویشازارجمندحامیانهمهحمایتازقدردانیضمن•

گرامیآموختگاندانشتوسطریال31,116,255,000مبلغ،ایناز.استریال45,616,255,000حمایتمبلغکل

.استشدهتأمینارجمندخیرینسایرتوسطریال14،500،000،000مبلغودانشگاه
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میزان مشارکت 

(ریال)

میزان مشارکت سایر نیکوکاران
(ریال)

میزان مشارکت دانش آموختگان
(  ریال) زمان حمایت

27،114،000،000 13،450،000،000 13،664،000،000 1399سال

5،684،500،000 - 5،684،500،000 1400سال 

12،817،755،000 1،050،000،000 11،767،755،000 1401سال 

45،616،255،000 (ریال)مجموع 



سایر نیکوکاران؛ نام و میزان مشارکت

:نام و میزان مشارکت سایر نیکوکاران پویش نوسازی خوابگاه ها، در جدول زیر آمده است

4

(  ریال)مبلغ  حامی نام ردیف
5،250،000،000 بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 1

5،200،000،000 بنیاد فرهنگی شاه حسینی 2
3،000،000،000 بنیاد نیکوکاری جمیلی 3

13،450،000،000 (ریال)مجموع 



(1/8)گزارش واریزحمایت ها 

مبلغوشریفصنعتیدانشگاهحامیانبنیادحساببهآموختگان،دانشحمایتکلازریال30,926,255,000مبلغ•

.استشدهواریزدانشگاهحساب هایبهریال1،240،000،000

:  مبالغ واریزی به حساب های دانشگاه شریف، به شرح زیر است•

هایکمکحساببه12تا6صفحاتجداولمطابقریال30,426,255,000شده،دریافتحامیانبنیادتوسطکهمبلغیاز•

.استشدهواریزشریفصنعتیدانشگاهمردمی

(ریال)مبلغ پرداختی  م حامی نا تاریخ  ردیف

260،000،000 مشایخیعلینقیجناب آقای  1399/04/04 1

200،000،000 جناب آقای نصراهلل محمدحسین فالح 1399/04/04 2

95،000،000 جناب آقای مصطفی محمدحسین فالح 1399/04/04 3

95،000،000 سرکار خانم لیلی محمدحسین فالح 1399/04/04 4

90،000،000 منتظرالقائمجناب آقای محمدعلی  1400/02/13 5

500،000،000 دوره پنجمالتحصیالنفارغ  به قبل93سال  6

1،240،000،000 مبلغ واریزی به حساب های دانشگاهمجموع
5



(2/8)گزارش واریز حمایت ها 

اه،دانشگمردمیهایکمکحساببهشریفصنعتیدانشگاهحامیانبنیادازارسالیهایچک12تا6صفحاتجدول•
شمارهصفحاتدرهاچکاینتصاویر.دهدمینشانراآنانمشارکتمیزانومحترمحامیاننام

.استشدهپیوست15و14و13
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداختنام و نام خانوادگی
99/04/0410,000,000پوراناریجناب آقای محمود احمدی 

1765/218307/4099/05/11280,000,000 99/04/1110,000,000انصاری فردشراگیمجناب آقای  

99/04/03260,000,000جناب آقای  احمد تفقدی جامی

99/05/11190,000,000رسولیانجناب آقای غالمرضا 

1765/218308/2699/05/201,340,000,000

99/05/11190,000,000جناب آقای احمدرضا روحانی

99/05/15290,000,000برقعیسیدمحمدرضاجناب آقای 

99/05/15190,000,000نورزمانیجناب آقای فریدون 
شرکت فوالد طبرستان 

99/05/14290,000,000(رسولیانغالمرضا )

99/05/12190,000,000جناب آقای محمدحسین قنبری

فردا شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط
(نیامراتاحمد )

99/05/30760,000,000

1765/218311/3999/06/033,160,000,000

(نیامراتاحمد )شرکت همراه کارت 
(نیامراتاحمد )فینوواشرکت 
(نیامراتاحمد )فینوتکشرکت 

جناب آقای علی نظری
99/05/25800,000,000

99/05/26800,000,000

99/06/01800,000,000



(3/8)گزارش واریز حمایت ها 

7

(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی
99/06/12300,000,000جناب آقای علی نظری

1765/218314/4899/07/061,169,000,000

بهار دهقانی سرکار خانم 
99/06/22فیروزآبادی

800,000,000
فروزنده طبیبی سرکار خانم 

99/06/02بوشهری
20,000,000

99/06/0310,000,000آوینیجناب آقای مهران 

99/06/035,000,000طالقانیجباریجناب آقای بهنام 
مرعشیسیدنصراهللجناب آقای 

99/06/03شوشتری
2,000,000

99/06/0420,000,000صحراییانجناب آقای سعید 

99/06/042,000,000جناب آقای مسعود عبداله زاده

99/06/0610,000,000جناب آقای کاوه محمد سیروس

99/07/06500,000,000فیروزآبادیبهار دهقانی 
1765/218316/2099/07/27550,000,000

99/07/0750,000,000مرشدیانجناب آقای احمد 
جناب آقای محمدحسین فاتحی 

99/08/12دهاقانی
190,000,0001765/218320/1999/09/22380,000,000

99/08/11190,000,000شربتیعباسعلیجناب آقای 



(4/8)گزارش واریز حمایت ها 
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی
99/09/27190,000,000فریدون  قاسم زادهجناب آقای 

1765/218322/4299/10/101,350,000,000

اردشیریانفیروز جناب آقای 
99/09/27طبرسی

100,000,000
سیدمحمدحسینجناب آقای 

99/10/08وزیری بزرگ
290,000,000

99/10/10290,000,000حمید بهدادجناب آقای 

99/10/10290,000,000

99/09/29190,000,000علی نقیبجناب آقای 

99/11/25100,000,000جناب آقای علی نقیب

1765/218336/5499/12/113,645,000,000

اردشیریانجناب آقای فیروز 
99/09/27100,000,000طبرسی

99/11/08190,000,000خرمکرمعلیجناب آقای 

سید محمد علی جناب آقای 
رضوی زاده

99/10/3050,000,000

99/11/3070,000,000

99/11/1595,000,000جناب آقای ناصر حبیب افشار

جناب آقای محمود مردان
99/11/2330,000,000

99/12/0530,000,000

99/11/26190,000,000رایمندجناب آقای کاوه 

مشفقهولدینگجناب آقای 
(علیرضا مقصودی)

99/12/04240,000,000

99/12/05240,000,000

99/12/04270,000,000

99/12/04300,000,000

99/12/051,740,000,000جناب آقای حسن ناهید



(5/8)گزارش واریز حمایت ها 
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی
مشفقهولدینگ

99/12/10250,000,000(جناب آقای علیرضا مقصودی)

1810/376665/371400/02/08710,000,000
1400/01/2170,000,000سید محمد علی رضوی زادهجناب آقای 

ایداجشرکت مهندسی 
99/12/23290,000,000(عزیز یار احمدیجناب آقای )

99/12/25100,000,000جناب آقای آقا مهدی مفیدی

1400/02/19190,000,000میرسلیمی( احمد)جناب آقای سیدعلی 
1810/376667/601400/03/01220,000,000 1400/02/1030,000,000جناب آقای محمود مردان

1400/03/03190,000,000مصطفویمیرفریدجناب آقای 

1810/376668/46

1810/376668/46

1400/03/01

1400/03/29

2,196,000,000

1400/03/0220,000,000فروزنده طبیبی بوشهریسرکار خانم 

1400/03/0320,000,000جناب آقای کاوه محمد سیروس

1400/03/2395,000,000جناب آقای ناصر حبیب افشار

1400/02/1030,000,000جناب آقای محمود مردان

1400/03/01290,000,000آرمان علیشاهی نورانیجناب آقای 

1400/03/01580,000,000نورانیعلیشاهیجناب آقای فریدون 

479,000,000

1400/03/01190,000,000

1400/03/011,000,000,000جناب آقای منوچهر فدائی تهرانی

1400/03/03190,000,000سارا مصطفویسرکار خانم 
سرهنگ جعفرزادهمعصومه سرکار خانم 

1400/03/04آبادی
20,000,000

1400/03/0630,000,000خسروی سعیدژیالسرکار خانم 

1400/03/0720,000,000جناب آقای مرتضی رستی



(6/8)گزارش واریز حمایت ها 
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی
1400/03/0620,000,000بهاریانجناب آقای نعمت اهلل 

1810/376679/491400/06/141,603,000,000

1400/04/0130,000,000ملکیانزنده یاد جناب آقای  ذبیح اهلل 
1400/04/03190,000,000میرآبجناب آقای مجتبی شاه محمد 

1400/05/245,000,000مکیالدینجناب آقای کمال 
جناب آقای  )افزارازماشرکت الکترونیک 

1400/06/01500,000,000(جمشید بردبار
جناب آقای افزارازماشرکت الکترونیک 

1400/06/0280,000,000(جمشید بردبار
1400/06/0310,000,000جناب آقای حسن کاظمی

1400/06/0650,000,000بهکامجناب آقای سید محمد 
1400/06/07190,000,000جناب آقای علی اکبر سهیلی

1400/06/07190,000,000احمد مطهریجناب آقای 
1400/06/07290,000,000دوره نهمالتحصیالنفارغ 

1400/06/0820,000,000ناطقمحمدجوادجناب آقای 
1400/06/0828,000,000پورکیفروزاجناب آقای 

1400/06/0840,000,000مهنماعبدالحسنجناب آقای 

1810/376686/571400/09/28150,000,000 1400/06/0850,000,000جناب آقای محمد نظری

1400/09/2460,000,000منتظرالقائمجناب آقای محمدعلی 

1400/10/145,000,000اقبال آل آقاهماسرکار خانم 

1810/376690/561400/11/25306,500,000
1400/11/091,500,000جناب آقای رضا محسنی پور

1400/10/13100,000,000دوره ششمالتحصیالنفارغ 

1400/10/13200,000,000دوره پنجمالتحصیالنفارغ 



(7/8)گزارش واریز حمایت ها 
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی
1400/12/0230,000,000جناب آقای محمود مردان

1810/376700/581401/04/224,425,000,000

1400/12/0430,000,000جناب آقای محمود مردان
1400/12/07500,000,000فرساییجناب آقای حمید 

1400/12/0710,000,000جناب آقای محمود مردان
1401/01/20220,000,000جناب آقای ولی اهلل گل میرزایی

1401/03/113,000,000,000جناب آقای جمشید بردبار
1401/04/0410,000,000جناب آقای محمد حسن خوانین زاده

1401/04/0610,000,000تقویمهساسرکار خانم 
1401/04/075,000,000ابراهیمیانجناب آقای  فرهاد 

1401/04/08610,000,000جناب آقای حمید بهداد
1401/04/161,000,000شعارنصرتیسرکار خانم سمیه 

1854/237356/151401/08/077,682,500,000

1401/05/01420,000,000جمالیمیرمصدقجناب آقای 
1401/05/04300,000,000جناب آقای علی محققی

1401/05/04500,000,000علمداریجناب آقای حبیب علیزاده 
1401/05/1710,000,000جناب آقای امیررضا فروزان
1401/06/09300,000,000دهاقانیجناب آقای محمدحسین فاتحی 

محمدحسین فالحنصرالهجناب آقای 
1401/06/1260,000,000
1401/06/13100,000,000
1401/06/14100,000,000

1401/06/135,400,000,000خانواده محترم  خواجه نجفی
1401/06/1471,500,000

1401/07/25420,000,000شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف



(8/8)گزارش واریز حمایت ها 
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(ریال)مبلغ چک تاریخ  چک شماره چک  (ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی

سرکار خانم ایران عالم زاده

1401/10/04100,000,000

1854/237362/371401/11/03780,255,000 1401/10/05

100,000,000

100,000,000

100,000,000

1401/10/10380,255,000وطانیجناب آقای مهرداد 

1401/12/01500,000,000جناب آقای محمدحسین حامد توسلی



(1/3)تصویر چک های ارسالی به دانشگاه 
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(2/3)تصویر چک های ارسالی به دانشگاه 
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(3/3)تصویر چک های ارسالی به دانشگاه 
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:استگرفتهصورتزیراقداماتخوابگاه3درهاخوابگاهنوسازیبرایتاکنون•
میزوقفسهنصبوساختبالکن،دربوپنجرهتعویض،تخت خواب هابازسازی،المپ هاوپریزوکلیدتعویض
جاتهیه،فرشگلیمتهیه،جاکفشیوکمدتهیهپرده،نصبیخچال،تهیهاتاق،روغنرنگباآمیزیرنگمطالعه،
ظرفی

:نماییدمراجعهزیرآدرسبهمیتوانیدشدهانجاماقداماتکاملوبروزگزارشمشاهدهبرای•
https://stu.sharif.ir/hamyar-sharif/

گزارش نوسازی اتاق ها

تعداد اتاق خوابگاه

194 3طرشت

106 شهید احمدی روشن

84 2طرشت
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https://stu.sharif.ir/hamyar-sharif/


نمونه تصاویر اتاق ها و پالک های نصب شده
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مجموع حمایت دریافتی برای ساخت خوابگاه

بنیادحساببهزیرجدولشرحبهریال500,00,000خوابگاهاحداثبرایارجمند،حامیانهمهحمایتازقدردانیضمن•

.استشدهواریزحامیان

حامیاندبنیا.استکردهایجاددانشجویانبرایرامشکالتیخوابگاه،متقاضیدانشجویانهمهاسکانبرایفضاکمبود•

قراراراختیدردانشگاهتوسطآنزمینکهراخوابگاهیکساختبزرگکاربتواندمحترمحامیانحمایتبااستامیدوار

.برساندانجامبهگیرد،می

18

(ریال)مبلغ واریزی تاریخ پرداخت نام و نام خانوادگی

شرکت ) رشیدیانجناب آقای محمد 
( اندیشانمهندسین مشاور طرح نو 

1401/02/021100،000،000

1401/04/17200،000،000سرکار خانم بهار دهقانی فیروز آبادی
1401/05/04200،000،000جناب آقای محمد کشتی آرای 
500،000،000مجموع 



قدردانی

شریفصنعتیدانشگاهگرانقدرحامی

هاآنصیتیشخوتحصیلیرشدبرایتریمناسبشرایطشریف،صنعتیدانشگاهدرکشور،استعدادباجوانانازشما،هایحمایت

مهمبسیارافزوده،رادانشجویانزندگیهایدشواریکهفعلی،اقتصادیمناسبنادرشرایطهاحمایتاین.استکردهفراهم

.نیمکهموارترقدریراکشورمانانسانیهایسرمایهاینپیشرفتمسیرایمتوانستهشما،همراهیباکهخوشحالیم.است

امانتاینوکردیمحفظرادانشگاهاینبسیارسخت،شرایطیدرهمباهمهبگوییمخودفرزندانبهکهبهتریروزهایبهامیدبا

.سپردیمآیندگانبهنحوبهترینبهراارزشمند

.می نهیمقدرصمیمانهراحمایتوهمراهیاینشریفدانشگاهحامیانبنیاددرما

19
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