
گزارش صندوق های سرمایه گذاری 
دانشگاه صنعتی شریف

بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف
1401اسفند ماه 



را شرح گزارش حاضر نحوه سرمایه گذاری صندوق های دانشکدگان دانشگاه صنعتی شریف و سود حاصل از آن
.  می دهد

مقدمه 

صندوق هابنیاد حامیان برای سرمایه گذاریبرنامه 

دارایی های بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف  

دانشکده هادانشگاه و صندوق هایگزارش 
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مقدمه 

ذاریسرمایه گصورتدروهستنددانشکده هاودانشگاهبرایپایداردرآمدمنبعمی شوندایجاددانشگاهدرکهصندوق هایی
شدهشکیلتگرانقدرحامیانحمایتبازیرصندوق هایتاکنون.کنندتأمینرادانشکده هاهزینه هایازبخشیمی توانندمناسب،

:است
دانشگاهصندوق•
اقتصادومدیریتدانشکدهصندوق•
فیزیکدانشکدهصندوق•
بیوشیمیمرکزوشیمیمهندسیدانشکدههمیاریصندوق•
عمرانمهندسیدانشکدهصندوق•
برقمهندسیدانشکدههمیاریصندوق•
کامپیوترمهندسیدانشکدهصندوق•
موادعلمومهندسیدانشکدهصندوق•
صنایعمهندسیدانشکدهصندوق•
ریاضیعلومدانشکدهصندوق•
هوافضامهندسیدانشکدهصندوق•
همگرافناوری هایوعلومجامعپژوهشکدهصندوق•
دانشگاهنیکوکاریصندوقتشکیلبرایگذاریسرمایه•

غمبالاینسرمایه گذاریبرای،سرمایه گذاریحوزهدرمتخصصوخبرهافرادبامشورتباشریفصنعتیدانشگاهحامیانبنیاد
برایمیانحابنیادکارگزارعنوانبهکیانمالیمدیریتگروهدانشگاه،حامیانبنیادمدیرههیأتتصمیمطبق.می کنداقدام

.استشدهانتخابسرمایه گذاری
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صندوق هابنیاد حامیان برای سرمایه گذاریبرنامه 

هیئترئیس)نوریاندکتروزمانیمهندسآقایانحضورباکه(1401/08/09مورخ)حامیانبنیادمدیرههیئت49شمارهدرجلسه

وتأییدنژادابراهیمدکترآقایتوسطگروه،اینگذاریسرمایهراهبردشد،تشکیل(کیانمالیگروهگذاریسرمایهمدیرووقتمدیره

:شدگرفتهتصمیمات

.شودمدیریتوگذاریسرمایهکیانمجموعهتوسطسابقمانندها،دانشکدههایصندوقبهاهداییمبالغ-
آقایاییدتازپسوکیانمجموعهتوسط(ثابتدرآمدصندوقوطالصندوقسهام،درگذاریسرمایه)حامیانبنیادسبدترکیب-

.شودمدیریتومشخص،نژادابراهیمدکتر
ددرآمصندوقوطالصندوقسهام،درگذاریسرمایهشامل)پرتفوداراییارزشبهدسترسیامکانشدمتعهدکیانمجموعه-

.دهدقرارحامیانبنیاداختیاردررا(ثابت
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دارایی های سهام صندوق های بنیاد حامیان شریف 
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یفدارایی های طال و صندوق های با درآمد ثابت صندوق های بنیاد حامیان شر
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گزارش صندوق دانشگاه 
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حامیان صندوق دانشگاه

:  صندوق دانشگاه، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

هیئت مدیره بنیاد حامیان شریف، به صندوق دانشگاه 23، طبق مصوبه جلسه شماره 1399سال ( پس از کسر کارمزد )سود خالص حساب بانکی •
.  اختصاص یافت

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

2,255,000,000 1398
خانواده محترم خواجه نجفی 1

4,510,000,000 1400/02/14

527,019,641 1400 1399بانک سال سود خالص 2
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گزارش صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد  
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حامیان صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد

:  صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

2,000,000,000 99/04/07 جناب آقای علی نقی مشایخی 1

1,000,000,000 99/04/24 نوائیان( نصراله)جناب آقای داوود  2

1,000,000,000 99/07/23 جناب آقای مهدی نایبی 3

35,000,000 99/09/11 جناب آقای مهدی ناصری 4

50,000,000 99/09/27 سرکار خانم شایسته آراستی 5

1,000,000,000 99/10/13 بنیاد فرهنگی  مصلی نژاد 6

500,000,000 99/10/16 جناب آقای مرتضی هداوندی 7

500,000,000 99/10/17 جناب آقای فیروز اردشیریان طبرسی 8

200,000,000 99/10/20 (شرکت ناموران)جناب آقای احمد عطار 9

10,000,000 99/10/20 جناب آقای نصرت اله بابایی اهرستانی 10

50,000,000 99/10/22 جناب آقای پوریا آراستی 11
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حامیان صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد

:  صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

500,000,000 99/10/22 خانم سیده فاطمه حجتی سرکار 12

500,000,000 99/10/22 جناب آقای ناصر محمود زاده  13

100,000,000 99/10/22 جناب آقای علی آریافر 14

500,000,000 99/10/23 جناب آقای جعفر مشایخی 15

7,000,000 99/10/25 جناب آقای علی شفیعیون 16

1,000,000 99/10/25 جناب آقای محمد احمدی 17

300,000,000 99/10/28 جناب آقای فرهاد مجیدی آهی 18

1,000,000,000 99/10/30 زنده یاد جناب آقای حافظ کمال هدایت و جناب آقای 
محسن جاللپور

19

500,000,000 99/11/7 غالمرضا بهاری جناب آقای 20

205,000,000 99/11/11 حمید فرساییجناب آقای 21

1,000,000,000 99/11/13 مدیریت مالی کیانگروه  22
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حامیان صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

500,000,000 99/11/18 منوچهر فدایی تهرانیجناب آقای  23

1,000,000,000 99/12/18 محسن خلیلی عراقیجناب آقای  24

700,000,000 99/12/02 رحماندادجناب آقای هژیر 25

48,500,000 99/12/02 جناب آقای سید مهدیار هاشمی 26

1,000,000,000 1400/04/09 (سعید مرجویجناب آقای )شرکت توسعه ین دا  27

10,080,000,000 1400/06/08 صادگروهی از اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشکده مدیریت و اقت 28

000,000,000,1 1401/08/28 شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر 29
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گزارش صندوق دانشکده فیزیک 
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حامیان صندوق دانشکده فیزیک 

:  صندوق دانشکده فیزیک، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

20,000,000 1400/07/10 جناب آقای عبداله لنگری 1

600,000,000 1400/08/20 سید میر ابوالحسن واعظیجناب آقای   2

300,000,000 1400/08/27 سید میر ابوالحسن واعظیجناب آقای  3

100,000,000 1400/09/01 سید میر ابوالحسن واعظیجناب آقای  4

25,200,000 1400/09/13 گروهی از اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک 5

700,000 1400/10/15 محمد حسن خوانین زادهجناب آقای  6

40,000,000 1400/11/05 جناب آقای ابوالفضل بیات 7

1,100,000 1400/11/20

آقای نیما رحمتی جناب 8
1,000,000 1400/11/26

500,000 1400/12/02

400,000 1400/12/16
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حامیان صندوق دانشکده فیزیک 

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1,000,000 1400/12/10 سید محمد صادق واعظیجناب آقای  9

1,000,000 1400/12/15 هادی نظری مهروجناب آقای  10

10,000,000 1400/12/16 تبریزیجناب آقای معین آقائی 11

500,000 1401/01/01

جناب آقای نیما رحمتی 12

500,000 1401/01/19

1,000,000 1401/02/12

1,000,000 1401/02/14

1,000,000 1401/03/09

1,000,000 1401/03/18

2,000,000 1401/04/16

10,000,000 1401/01/08 جناب آقای محمود پیامی شبستر 13

100,000,000 1401/03/09 جناب آقای عباس انواری 14
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حامیان صندوق دانشکده فیزیک 

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

10,000,000 1401/04/07 سرکار خانم یاسمین سادات پناهی 15

20,000,000 1401/05/05 سرکار خانم ندا صدوقی 16

1,000,000 1401/06/16
جناب آقای نیما رحمتی 17

2,000,000 1401/11/30
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گزارش صندوق همیاری دانشکده مهندسی شیمی و مرکز بیوشیمی
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حامیان صندوق همیاری دانشکده مهندسی شیمی و مرکز بیوشیمی

:  صندوق همیاری دانشکده مهندسی شیمی و مرکز بیوشیمی، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

100,000,000 1400/10/28 ایران عالم زادهسرکارخانم  1

1,500,000,000 1400/11/28 علی محققیجناب آقای  2

1,000,000,000 1401/01/16 فرهاد خراشهجناب آقای  3

150,000,000 1401/02/04 جناب آقای منوچهر وثوقی 4

50,000,000 1401/02/10 فرهاد خراشهجناب آقای  5

100,000,000 1401/02/17

جناب آقای محمدعلی شکرخواب 6

100,000,000 1401/03/29

100,000,000 1401/05/21

50,000,000 1401/09/02

50,000,000 1401/09/06
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گزارش صندوق دانشکده صندوق دانشکده مهندسی عمران 
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حامیان صندوق دانشکده صندوق دانشکده مهندسی عمران 

:  صندوق دانشکده مهندسی عمران، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1,000,000,000 1400/12/10

جناب آقای میر مصدق جمالی 1
1,000,000,000 1400/12/11

00,000,0007 1401/01/15

00,000,0005 1401/12/04

00,000,0005 1401/02/09 جناب آقای  علی پاک نژاد 2

00,000,0005 1401/12/04 جناب آقای میرمصدق جمالی 3

20



گزارش صندوق همیاری دانشکده مهندسی برق
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حامیان صندوق همیاری دانشکده مهندسی برق

:  صندوق دانشکده مهندسی برق، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1,000,000,000 1398/02/07 جناب آقای جمشید بردبار 1

1,000,000,000 1400/12/08 جناب آقای  منوچهر فدایی تهرانی 2

1,000,000,000 1401/02/12 جناب آقای  علی بنائی 3
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گزارش صندوق دانشکده مهندسی کامپیوتر 
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حامیان صندوق دانشکده مهندسی کامپیوتر 

:  صندوق دانشکده مهندسی کامپیوتر ، از محل درآمد دانشکده از دوره کوآپ دانشکده ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

800,000,000 1400/12/14

دانشکده مهندسی کامپیوتر درآمد حاصل از دوره کواپ 1

200,000,000 1401/01/31

200,000,000 1401/02/02

470,000,000 1401/05/31

200,000,000 1401/06/01

30,000,000 1401/06/05
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گزارش صندوق دانشکده مهندسی و علم مواد 
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حامیان صندوق دانشکده مهندسی و علم مواد 

:  صندوق دانشکده مهندسی و علم مواد، با حمایت حامی ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

250,000,000 1401/02/18

سرکار خانم خیریه بیگم حائری زاده 1250,000,000 1401/03/28

500,000,000 1401/04/07
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گزارش صندوق دانشکده مهندسی صنایع
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حامیان صندوق همیاری دانشکده مهندسی صنایع

:  صندوق دانشکده مهندسی صنایع، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

250,000,000 1401/04/20 جناب آقای محمدرضا اکبری جوکار 1

300,000,000 1401/04/29 جناب آقای احمد مالباشی 2
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گزارش صندوق دانشکده علوم ریاضی
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حامیان صندوق همیاری دانشکده علوم ریاضی

:  صندوق دانشکده علوم ریاضی، با حمایت حامیان ارجمند زیر ایجاد شده است

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

500,000,000 1401/09/24 صندوق دانشکده علوم ریاضیمؤسسین 1

195,000,000 1401/10/29 جناب آقای علی آل یاسین 2

500,000,000 1401/11/19 جناب آقای یحیی تابش 3

500,000,000 1401/12/04 جناب آقای میر مصدق جمالی 4
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گزارش صندوق وحامیان صندوق همیاری دانشکده مهندسی هوافضا

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1,000,000,000 1401/06/06 هوافضادانشکده مهندسی  1

21,666,667 1401/07/04

سرمایه گذاریسود  2

21,666,667 1401/08/02

21,666,667 1401/09/05

21,666,667 1401/10/03

21,666,667 1401/11/03
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همگرافناوری هایگزارش صندوق پژوهشکده جامع علوم و 
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همگرافناوری هایحامیان صندوق پژوهشکده جامع علوم و 

:  همگرا، با حمایت حامی ارجمند زیر ایجاد شده استفناوری هایصندوق پژوهشکده جامع علوم و 

(ریال)مبلغ حمایت  تاریخ حمایت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

100,000,000 1399/01/21
سرکار خانم اعظم ایرجی زاد 1

200,000,000 1401/04/30
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و 1397سال هایافطار ضیافت هایشده برای صندوق نیکوکاری، مبالغی است که برای حمایت از دانشگاه  و در سرمایه گذاریمبالغ •
.  اهدا شده است1398

برای صندوق نیکوکاری سرمایه گذاریگزارش 

ریالصندوق کمک های خاص

23,560,000,000آورده اولیه

26,129,123,947موجودی فعلی

2,569,123,947سود

صندوق کمک های خاص

مبلغ سرمایه گذاری

)آورده اولیه+ سودهای قبلی(

)ریال(

سهم در کل 

صندوق

موجودی فعلی 

)ریال(

سود

)ریال(
توضیحات

15,044,157,4950%15,044,157,49558/2اوراق خزانه
سود این اوراق در سررسید پرداخت می 

شود. )فعال سودی پرداخت نشده است(

11,084,966,452299,472,716%10,785,493,73641/8پرتفو سهام )تحت مدیریت کیان(
سود محاسبه شده براساس ارزش روز پرتفو 

در تاریخ 1400/12/18 بوده است

00%00/0نقد

26,129,123,947299,472,71634%25,829,651,231100جمع کل



قدردانی
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قدردانی

شریفصنعتیدانشگاهگرانقدرحامیان

.استمانعزیزکشورتوسعهدرموثرترنقشایفایودانشگاهاینسرآمدیبهکمکشریف،صنعتیدانشگاهازشما،هایحمایت

قدریارکشورمانپیشرفتمسیرایمتوانستهشما،همراهیباکهخوشحالیم.استمهمبسیارفعلی،درشرایطهاحمایتاین

.کنیمهموارتر

امانتاینوکردیمحفظرادانشگاهاینسخت،بسیارشرایطیدرهمباهمهبگوییمخودفرزندانبهکهبهتریروزهایبهامیدبا

.سپردیمآیندگانبهنحوبهترینبهراارزشمند

.می نهیمقدرصمیمانهراحمایتوهمراهیاینشریفدانشگاهحامیانبنیاددرما
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