


1399عملکرد سال گزارش 

تهراندانشگاه بنیاد حامیان 

1400شهریوراول،چاپ

(عمومیروابط)نجفیفاطمه،(گذاریسرمایهومالیامور)رنجبرریحانه:طراحیوگردآوری

50پالکخون،انتقالسازمانرویروبهشیرازی،وصالخیابانتهران،:آدرس

09052112923:تلفن

utf.ut.ac.ir:سایت

.ستچاپ شده ا( وقف عام)قلم چی بنیاد علمی آموزشیاین اثر با حمایت 



1399گزارش فعالیت های کیفی سال 



1399سال مورد فعالیت

سایت
تعداد بازدیدتعداد محتوا

31225558

کانال تلگرام
تعداد بازدیدتعداد پست

267378720

اینستاگرام
Fa/En

تعداد بازدیدتعداد پست

83/381049
تعداد بازدیدتعداد استوری

179/165680
تعداد پسندشدنتعداد پست

75789

---6آپارات

فضای مجازی بنیاد  

4

https://utf.ut.ac.ir/
https://www.instagram.com/hamiyanut/


1399سال مورد فعالیت

سایت دانشگاه    
تعداد بازدیدتعداد خبر

3236724

تعداد بازدیدتعداد محتوا

814960

فضای مجازی
تعداد بازدیدتعداد پست

223402214

رویدادها
تعداد 

5

دانشگاه تهران

1تیتر 

5



1399سال مورد فعالیت

پوشش خبری در 
خبرگزاری

382

12پوشش صدا و سیما

پوستر1/ اینفوگرافی1فمختلتولید محتوای  

14کلیپ و موشن

3ویژه نامه

پوشش خبری و تولیدات تصویری

1399سال مورد فعالیت

داوطلبانهکار 
(در بنیاد دانشگاه) 

ساعتنفر

193156

تعداد مشارکت داوطلبانه

6

 نفر داوطلب در بنیاد واحدها و کمیسیون ها103حضور



1399سال مورد فعالیت

451سند مالی

سایر دستاوردها

بهبود مستمر نرم افزار و فرایندهای امور مالی بنیاد-

.گزارش های معامالت فصلی و نظارت سه ماهه و ساالنه به سازمان امور مالیاتی-

تهیه گزارش های کمّی سه ماهه هیئت مدیره و ساالنه مجمع  ممعومی در سعا  -

1399

ارائه گزارش های ماهانه و ساالنه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه-

امور مالی

7
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امور اداری 

1399سال مورد فعالیت

نامه نگاری های اداری
نامه صادرهنامه وارده

منوان2283861

جلسات هیئت مدیره
مصوبهجلسه

2262
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دستاوردهاسایر 

تهراندانشگاهحامیانبنیادجدیدسایتاندازیراه(الف

دانشگاه1400تاریخیروزشماردرواقفینوخیّریناطالعاتانتشار(ب

دانشگاهاندیشنیکخیّربرایدانشگاهتاریخیروزشمار22(ج

اندیشنیکخیّرینسایروداوطلبدانشجو،خیّرینبهنوروزعیدمجازیتبریکپیام530(د

مجازیهایشبکهادمینوسیماوصداخبرنگاران،بهمجازیتبریکپیام155(ه

صنفیشورایاعضایومعاونینمدیران،رؤسا،)به1400سالآغازونوروزعیدتبریکنامه509(و

(دانشگاهمؤسساتوواحدها/دانشکده/پردیس

تهراندانشگاهمؤسساتوواحدها/دانشکده/پردیسخیّریناطالعاترسانیروزبهبخشنامه50(ز

برتربورسیهدورهششمینبرتردانشجویانبورسیهواریزپیامک1305(ح
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دستاوردهاسایر 

(مخاطب6000ازبیشمجموعجدید،مخاطب1050)بنیادمخاطباناطالعاتیبانکتکمیل.1

نفر4600حدودمعلمهفتهفطر،عیدتبریکنامه.2

(نفر504)دانشگاهمدیرانبهبورسیهدوره5گزارش.3

نفر43دانشگاهخیّرینبهدانشگاهتاریخیروزشمار.4

برتربورسیهدانشجویانباارتباطسامانهاندازیراه.5

عدد65یادبودلوح.6

دعوتطرح2فاز.7

دانشگاهنگارستانجامعسامانهودانشجوییمعاونتهایسایتدربنیادسایتلینک.8

اجتماعیوفرهنگیکلادارهفرهنگبانگنشریهشمارهاولیندربنیادمعرفی.9
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دستاوردهاسایر 

دانشگاهحامیانبخشدردانشگاهسایتباالینواردرتهراندانشگاهحامیانبنیادسایتلینک

تهراندانشگاهآموزیدانشباشگاهسایتدرحامیانبنیادسایتلینک

آموزیدانشباشگاهسایتدرحامیانبنیادصفحه

عادیعمومیمجمعجلسهوامناهیئتجلسه

اتوماسیوندرتهراندانشگاهکارمندوعلمیهیئتهزار6بهبنیادگزارشموشنواینفوگرافیارسال

سایتدر1398سالمالیهایصورت

دراطالعاتثبتودانشگاهمدیرانازنفر504وخیّردانشجوی186باارتباطCRM

امیدنامهبندهایاصالحونیکوکاریصندوقعمومیمجمعبرگزاری



کمّیگزارش فعالیت های
1399سال 



میلیون ریال262،820

1399به دانشگاه تهران در سال خیّرین مجموع کمک 

میلیون ریال14،300

1399حاصل از صندوق نیکوکاری در سال منافع مجموع 

میلیون ریال277،120:جمع کل کمک ها
13



1399تعداد مشارکت در سال 

تعداد  مشارکت
1399سال 

نفر829

14



مبالغ به میلیون ریال–1399به دانشگاه تهران در سال خیّرین ریز کمک 

و با تسهیلگری بنیادنیادمستقیم به بعناوین کمکهای دریافتی
امناءاعضای هیئت

اعضای هیئت
گاهبه دانشمستقیمامناء

---5،317(هنیّت بورسیبا )صندوق نیکوکاری 
---8،473(اگوننیّت های گونبا )صندوق نیکوکاری 

675-6،10030،763حمایتها و بورسیه
---145،600(امالک اهدایی)خیّرین کمکهای 

3829،4143،460600حمایت از مراسم و رویدادها 
---2،210نیکوکاری اندوخته 

---2،466(واحدهای بنیاد)اندوخته نیکوکاری
5،000-12،27023،303احداث ساختمان و خرید تجهیزات 

--6،56947هزینه های عمومی و اداری
---171پروژه لوح یادبود

189،55863،5273،4606،275جمع
262،82015جمع کل



(دبه بنیامستقیم )کمک به صندوق نیکوکاری  به نیت بورسیه 

1399سال 
مبلغ به میلیون ریال

1،490(دانشجوی برتر کارشناسی70)بنیاد فرهنگی خداوردی 

880(دانشجوی برتر کارشناسی110)بنیاد فرهنگی شاه حسینی

570(4،500،000دانشجوی متقاضی و پرداخت ماهانه 10)جناب آقای محمد علی تقی کاشانی 

200جناب آقای دکتر رضا گل نراقی
200(متقاضیدانشجوی 10)اتحادیه تعاونی ناشران 

183(دانشجوی برتر کارشناسی)علمی آموزشی مبتکران مؤسسه

180(متقاضیدانشجویان 10)بنیاد نیکوکاری سالم

140(متقاضیدانشجوی7)جناب آقای دکتر حسین بیاد 

1،474میلیون ریال140نفر خیّرین با مبلغ کمتر از 35

5،317جمع کل
16



به صندوق نیکوکاری  به نیت بورسیه میلیون ریال140اهدایی کمتر از با ارجمند خیّرین نام 
(به بنیادمستقیم )

جناب آقای محمود آموزگارسرکار خانم نسرین اسعدیانآقای مسعود تاج فردجناب 

جناب آقای محسن خوشنویسانزادهسرکار خانم سپیده حاجیجناب آقای رضا رستمی

جناب آقای علی رضوانیسرکار خانم شیوا یوسف نژادجناب آقای یعقوب قلی پور

جناب آقای آرین کیماسیسرکار خانم فرشته علی بخشیجناب آقای داود عباس موسائی

سرکار خانم فریده وفائیانسرکار خانم فریده فهیمیانسرکار خانم فرحناز عطوفی

رضا قاسمیآقای جناب برومندسرکار خانم پوراندختکیائیانآقای حسن جناب 

جناب آقای محمد حسین نصیریسرکار خانم فهیمه هشترودیصالحیخانم سرکار 

جناب آقای صمد ریحانی سرکار خانم شهین صفاریجناب آقای مجتبی رحماندوست

جناب آقای رادین کیماسیبهشتیسرکار خانم ندا جناب آقای محمد کریم فرزانه

17خیّر ناشناس6سرکار خانم صغری لطیفیسرکار خانم فرناز کاوندی



(به بنیادمستقیم )گوناگونکمک به صندوق نیکوکاری با نیت های 

1399سال 
میلیون ریالبه مبلغ 

3،500(ن اساتیدفعالیت های علمی و فرهنگی کانو)کانون اساتید دانشگاه تهران
1،000(هرانسیستم صوتی مسجد دانشگاه تتجهیز)بنیاد نیکوکاری جمیلی

710بنیاد فرهنگی مصلی نژاد
540(انتشار نشریات علمی دانشجویان)بنیاد علمی آموزشی قلم چی

500(ساخت گلخانه پردیس علوم)جناب آقای حسن ابراهیم زاده معبود
300(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)چیان سرکار خانم فهیمه گیوه

300(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 
210(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)سرکار خانم سید فخری برقعه ای

200(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)سرکار خانم منصوره اباصلتی
200(ساختمان دانشکده کارآفرینیاحداث)جناب آقای محمد رضا انصاری

1،013میلیون ریال200نفر خیّرین با مبلغ کمتر از 13

8،473جمع کل 18



سرکار خانم آزاده جاللیانس
(تامین غذای دانشجویان)

سرکار خانم فرشته معتمدی
(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)

سرکار خانم مرضیه فوالدی
(کمک هزینه تحصیلی دانشجوی دکتری)

جناب آقای مجتبی رحماندوست
(دانشکده علوم و فنون)

سرکار خانم مریم بیاد 
(اعطای وام قرض الحسنه)

جناب آقای رضا لطفی زاده
(دانشجوحمایت از کسب مهارت شغلی)

سرکار خانم نسرین معتمد
(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)

سرکار خانم آمنه رضایوف
(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)

سرکار خانم فریده عطار
(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)

بنیاد نیکوکاری جمیلی
(کسب و کارحمایت از توسعه)

جناب آقای علی افشار بکشلو
(آزمایشگاه دانشکده فیزیک)

جناب آقای سید حسن حجازیان
(آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)

های گوناگونبه صندوق نیکوکاری  به نیت میلیون ریال200اهدایی کمتر از با ارجمند خیّرین نام 
(به بنیادمستقیم )

19



(به بنیادمستقیم )حمایتها و بورسیه 

1399سال 
به میلیون ریالمبلغ

4،000(شرکت بیمارستانی دانشگاهیان)بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 

1،500(IBBدانشجویان مقطع دکتری )بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 

500(کانون بازنشستگان دانشگاه تهران)بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 

50(اهدای جایزه تحصیلی آقای لطفی زاده)بنیاد علمی آموزشی قلم چی 

(حمایت از خرید مدال بنیاد حامیان)شرکت کاریزما 
50

6،100جمع کل
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(با تسهیلگری بنیاد و هیئت امناء)حمایتها و بورسیه 

خیّریننام 
1399سال 

مبلغ به ریال
9،638بنیاد علمی آموزشی قلم چی

4،400بنیاد نیکوکاری جمیلی

3،604گلرنگگروه صنعتی 

3،000بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

3،000دامپروران شمیم مهر و اعضا

1،982بانک ملت

1،030(جذب کمک در ایام کرونا)خیّرین پردیس فارابی قم

917مبتکرانانتشارات 

800داگروه توسعه بن 

600حاج رضا رضوان

330مرحوم عبدالرحیم جعفری

1،462سایر

30،76321جمع کل



(  شش)6مصالح به تمامی کلیه حقوق مادی، عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، تصوری و احتمالی

، دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی اهدا شده توسط سرکار خانم قدسیه رحمتیان، واقع در زعفرانیه

.میلیون ریال145،600متر مربع به انضمام انباری و پارکینگ به مبلغ کارشناسی شده 182به مساحت 

(به بنیادمستقیم )( اهداییامالک )خیّرینکمکهای 

22



1399سال ه کمکهای پرداختی بابت بورسی
ریالبه میلیون مبلغ 

3،113(قرض الحسنه، شرافتی، خرید تبلت، بهداشت و سالمتوام)متقاضی دانشجویان 

2،913کارشناسیدانشجویان برتر 

1،286حمایت از اشتغال پاره وقت دانشجویان

71سایر

7،383جمع کل

کمکهای پرداختی از محل منافع صندوق نیکوکاری

23



1399سال با نیت های گوناگونپرداختی کمکهای 
ریالبه میلیون مبلغ 

1،470دانشگاه تهران( پرورعدل)حمایت از صندوق مددکاری

1،000(ینیکوکاری جمیلبنیاد)تجهیز سیستم صوتی مسجد دانشگاه تهران 

540(بنیاد علمی آموزشی قلم چی)نشریات علمی دانشجویی چاپ

286(بنیاد فرهنگی مصلی نژاد)آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 

200(آقای محمدرضا انصاری)ساختمان دانشکده کارآفرینی احداث

200(خانم مریم بیاد)آموزش مجازی دانشجویان 

3،928حمایت از احداث و تجهیز واحدهای دانشگاه تهران

293واحدهای دانشگاه تهرانچاپ نشریات دانشجویی ازحمایت
7،917جمع کل

کمکهای پرداختی از محل منافع صندوق نیکوکاری

24



1399سال
مبلغ به میلیون ریال

382(  98واقفین سال و خیّرین هفتمین جشنواره )بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 

1399سال 
مبلغ به میلیون ریال

6،874(جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان)نیکوکاری جمیلی بنیاد 

1،845(جشن فرزندان ممتاز) بنیاد علمی آموزشی قلم چی

645(نگیچاپ نشریات و حمایت از فعالیت های فره) بنیاد علمی آموزشی قلم چی

50(اسفند موسسه دهخدا6فیلم برداری مراسم )دکتر شهاب الدین نیکمان

9،414جمع کل

(با تسهیلگری بنیاد و هیئت امناء)حمایت از رویدادها و مراسم

(مستقیم به بنیاد)مراسمحمایت از رویدادها و 

25



(توسط اعضای هیئت امناء)حمایت از رویدادها و مراسم 

1399سال 
مبلغ به میلیون ریال

2،060(99جوایز جشنواره پژوهش سال )فرهنگی مصلی نژادبنیاد 

1،400(1400روز شمار سال )بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

3،460جمع کل

26



کارمندان، هیئت علمی و دوستداران میلیون ریال توسط 2،210مبلغ 

استدانشگاه تهران به بنیاد اهدا شده 

(به بنیادمستقیم )نیکوکاریاندوخته 

27



(به بنیادمستقیم )احداث ساختمان و خرید تجهیزات 

1399سال 
مبلغ به میلیون ریال

5،000 (IBBبهسازی و تجهیز آزمایشگاه )بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 

2،950 (خرید دستگاه فلوسایتومتری دانشکده زیست)سرکار خانم دکتر الهه الهی

2،500 (احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی)بنیاد نیکوکاری جمیلی 

1،400 (خرید دستگاه فلوسایتومتری دانشکده زیست)جمیلیبنیاد نیکوکاری 

320 (تعویض المپهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)نیکوکاری جمیلیبنیاد 

50 (ه زیستخرید دستگاه فلوسایتومتری دانشکد)جناب آقای مهرداد میرشمس  شهشهانی

50 (ه زیستخرید دستگاه فلوسایتومتری دانشکد)جناب آقای سید حسین حسینی نسب

12،270 جمع کل
28



(با تسهیلگری بنیاد و هیئت امناء)احداث ساختمان و خرید تجهیزات

1399سال 
مبلغ به میلیون ریال

9،748(انی دانشگاهیانخوابگاه های دانشگاه تهران و تأسیس شرکت بیمارست)بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

5،500(تعمیر و بازسازی پیانوهای پردیس هنرهای زیبا)مؤسسه پیانوی باربَد

2،101(های دانشگاه تهران،خرید ماسکخوابگاه )بنیاد نیکوکاری جمیلی

1،700(نشگاهدستگاه سرشاخه خردکن برای کوی دا)بنیاد فرهنگی خیریه محمد نقی ترکمان

1،543(اندکوراسیون مغازه پاساژ الماس، خرید تبلت برای دانشجوی)جناب آقای حاج علی روحی
1،110(تأمین تجهیزات برای کوی دانشگاه)علی اکبر ابراهیمی جناب آقای

1،090(ده لپ تاپ مؤسسه دهخدا و یک رایانه پردیس فارابی)علمی آموزشی قلم چیبنیاد
511سایر

23،30329



1399سال خیّریننام 
میلیون ریالبه مبلغ 

2،324دامپزشکیبنیاد حامیان دانشکده 

91بنیاد حامیان دانشکده پردیس علوم

51بنیاد حامیان مؤسسه دهخدا

2،466جمع کل

اندوخته نیکوکاری واحدهای بنیاد حامیان دانشگاه 
تهران
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1399سال نام خیّر
یالمبلغ به میلیون ر

2،340جمیلیبنیاد نیکوکاری 

1،430بلتهای عمومی و اداری و خرید تهزینهفرهنگی مصلی نژاد بنیاد 

540میلیون تومان اهدایی بابت هزینه های جاری300سود سپرده 

1،060بنیاد علمی آموزشی قلم چی

500شرکت عطاردیان

300ابراهیمی کردلرجناب آقای دکتر علی

250بنیاد فرهنگی شاه حسینی

83رضاییجناب آقای محسن

66سایر

6،569جمع کل

(به بنیادمستقیم )کمک به هزینه های عمومی و اداری 

اداریکمک به هزینه های عمومی و 
(ابا تسهیلگری بنیاد و اعضای هیئت امن)

1399سال 
یالمبلغ به میلیون ر

32(رققبض ب)محقرجناب آقای دکتر علی
15بنیاد نیکوکاری جمیلی

47
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مستقیم به دانشگاه

1399سال نام خیّرین
به میلیون ریالمبلغ

675یاریگران پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران

150(جشنواره اینوماین مؤسسه یونیدرو)شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

400(جشنواره اینوماین مؤسسه یونیدرو)شرکت ذوب آهن اصفهان 

50(جشنواره اینوماین مؤسسه یونیدرو)صندوق پژوهش و فناوری 

5،000(حمایت از تجهیز کتابخانه مرکزی) هیأت امنا آثار جمالزاده 

6،275جمع کل
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میلیون ریال262،820

1399به دانشگاه تهران در سال خیّرین مجموع کمک 

میلیون ریال14،300

1399حاصل از صندوق نیکوکاری در سال منافع مجموع 

میلیون ریال277،120:جمع کل کمک ها
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میلیون ریال110،190
1399مجموع کمک های پرداختی به دانشگاه تهران در سال 

میلیون ریال21،330
1399صندوق نیکوکاری در سالدر اندوخته و مجموع سرمایه گذاری و مانده 

میلیون ریال145،600
1399در سال ( ارزشگذاری در زمان واگذاری)امالک اهدایی 
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1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال 

سال  تعداد

92جشنواره اول سال  39

93جشنواره دوم سال  24

94جشنواره سوم سال   17

95جشنواره چهارم سال   20

96جشنواره پنجم سال   370

97جشنواره ششم سال   506

برگزار )98جشنواره هفتم سال  
(نشد 1426

برگزار )99جشنواره هفتم سال  
(نشد 829

1399-1392های در سال خیّرین تعداد مشارکت 
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سال  (تومان)مبلغ 

96سال   8،641،527،742

97سال   16،228،717،695

98سال   18،552،064،039

99سال   26،282،000،000

0
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1396سال  1397سال  1398سال  1399سال 

1399تا1396های در سال خیّرین الی ممشارکت 
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و مقدار، الهام هر حمایتی فارغ ازنوع
بخش آینده ای روشن برای جوانان کشور 

.عزیزمان خواهد بود
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