


بنیادباآشنایی:

ازبهرهگیریراستایدر1393/02/30تاریخدرتهراندانشگاهحامیانبنیاد-

یشاننیکاندوتوانگرانترغیبوتشویقخیرین،معنویومادیتوانمندیهای

ینخیرازجمعیهمتباتهران،دانشگاهزیرساختهایگسترشوتقویتبرای

اهدافازحمایتمنظوربهتهراندانشگاهنیکخواهدانشآموختگانونیکاندیش

الیعآموزشنمادمثابهبهدانشگاهبینالمللیومنطقهایملی،مأموریتهایو

.شدراهاندازی

السهمانخردادماهدرتهراندانشگاهحامیانبنیادمؤسسهیئتجلسهاولین-

.شدتشکیلتهران،دانشگاهواقفینوخیرینجشنوارهاولینبرگزاریازپس
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96اردیبهشت–بنیادساختمانافتتاح:

عالیتفشروعاهمیتبهتوجهبا.شدآغازبنیادثبتومقدماتیامورسالهمیندر-

درواقعبنیادکنونیساختمان1394اردیبهشتدرمناسب،ساختمانیکدربنیاد

رایبتهراندانشگاهتوسطاستتاریخیساختمانیککهشیرازیوصالخیابان

بنیادسالهمیندر.شددادهقراربنیاداختیاردرسال99مدتبهالزمبهرهبرداری

تجهیزوبازسازیمرمت،تومانمیلیارد2بربالغهزینهبامصلینژادفرهنگی

مستقرساختمانایندربنیاددفتر1395ماهآبانازوکردتقبلرابنیادساختمان

.شد
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ای شکوفایی اند و به دنبال آفرینش و خلق آینده درخشان بربرای خیراندیشانی که در جستجوی پاسخ به نیاز معنوی خویش

ه انجام کاری جوانان هستند و تمایل به ایجاد الگوی اجتماعی راهبری کارآمد و کیفی در اندیشیدن به دیگران دارند و متعهد ب

.در حوزه مسئولیت اجتماعی خویش اند

ه دانش و فناوری بنیاد حامیان دانشگاه تهران بسترآفرینش اعتماد و امکانات اثربخش در جهت توانمندسازی دانشجویان و توسع

.دانشگاه تهران می باشد
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اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی وقف در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتالی دانشگاه تهران

ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه ی خیّرین محترم در دانشگاه تهران

شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران

نظارت بر حُسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران

دباشنده نظارت و پیگیری تخصیص حمایتی وزارت علوم و سایر دستگاههای اجرایی از پروژه های خیّرساز که اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کر.

حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی

معرفی رویه های مناسب جهت حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح های حمایتی خیرین در این زمینه

تی و  مایمعرفی رویه های مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و طرح های علمی و پژوهشی، کارآفرینی آنها و پشتیبانی از طرحهای ح

پیشنهادی خیرین در این زمینه

 مراکز  وها حمایت از فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی دانشجویان و اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاه

تحقیقاتی دانشگاه

یاننبحمایت معنوی و مادی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین و دانش آموختگان جوان دانشگاه تهران برای تأسیس شرکت های دانش

 و یا مانند ایجاد موسسات)اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده و در راستای تأمین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت

.داشته باشد( …شرکتهای تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و 
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تهراناعضای محترم هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه 



تهراندانشگاهحامیانبنیادسایت:
:نماییدمراجعه/https://utf.ut.ac.irآدرسبهتهراندانشگاهحامیانبنیادسایتبهتوانیدمیذیلموارددربیشتراطالعاتکسبوآشناییجهت-

اساسنامه،. تهراندانشگاهحامیانبنیادشدهحسابرسیمالیصورتهایجملهازهاگزارشها،نامهآیین1

ارکان. (...وبازرسانمدیرعامل،مدیره،هیئتامنا،هیئتعمومی،مجمع)بنیاد2

اخبار. ...وافتخارآفرین،بورسیهدانشجویاناندیش،نیکخیرین3

بنیاد. مؤسساتوهادانشکدهها،پردیسحامیان4

راه. (....وآدرسایمیل،تلفن،)ارتباطیهای5

تهراندانشگاهنیکوکاریگذاریسرمایهصندوق:

آدرسبه،تهراندانشگاهحامیانبنیاداجرایمدیریتباتهراندانشگاهنیکوکاریگذاریسرمایهصندوقمورددربیشتراطالعاتکسبوآشناییجهت-

http://www.utfund.ir/نماییدمراجعه.

میلیارد ریال می باشد78، بالغ بر 1400سرمایه صندوق مذکور تا پایان شهریور ماه 

.و تمام منافع آن صرف حمایت از دانشگاه تهران می شود
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کمکهای بالعوض و 

حمایتها

بورسیه دانشجویان برگزاری رویدادها 

و مراسم

احداث ساختمان و 

خرید تجهیزات

خیر مضاعف منافع حاصل از  

صندوق نیکوکاری

1394 0 0 2,915,448,597 10,000,000,000 0 0 2,459,824,593 0

1395 97,264,244 0 3,810,963,961 19,572,000,000 700,000,000 0 3,699,389,230 0

1396 621,302,458 0 0 24,704,000,000 2,751,983,756 50,777,991,120 4,566,000,000 0

1397 7,660,342,396 0 8,068,672,500 21,000,092,800 3,160,000,000 123,805,322,00 5,252,038,076 1,605,660,274

1398 24,823,586,165 25,000,000,000 1,743,000,000 30,110,000,000 32,505,000,000 94,782,000,000 7,257,000,000 8,550,059,115

1399 13,234,000,000 145,600,000,00 10,265,200,000 32,589,800,000 13,856,000,000 40,573,000,000 6,701,500,000 14,297,745,051

(1394-1399سال )اندیش دانشگاه تهرانکمک های دریافتی به تفکیک ریز کمکهای خیّرین نیک 
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امالک اهداییاز دانشگاه تهران و سرمایه گذاری ها و همچنین گزارشحمایت درصد 
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(1394-1399سال )گزارش ریز سرمایه گذاری ها 

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری  ایران زمین

سپرده های بانکی

(افزایش یافت% 40به 1400در سال )درصد سها م شرکت بیمارستانی دانشگاهیان20

درصد سهام شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران16
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ساله صندوق سرمایه گذاری  3میلیون تومان دستاورد حمایتی400میلیارد و 2بیش از 
نیکوکاری دانشگاه تهران
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