بنام خدا
"گزارش فعاليتهاي بنياد عامالمنفعه حاميان دانشگاه تهران تا پايان سال "١٣٩٧
 -١معرفي بنياد:
بنياد عامالمنفعه حاميان دانشگاه تهران در سال  ١٣٩٣با همت جمعي از خيرين نيكانديش و دانشآموختگان نيكخواه دانشگاه تهران
تأسيس گرديد و پس از اخذ مجوز از وزارت كشور در دي ماه سال  ١٣٩٥بطور رسمي در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد .در حال
حاﺿر تعداد اعضاء مجمع عمومي  ٣٢نفر ،هيات امناء  ١٧نفر ،اعضاي هيئت مديره  ٧نفر و بازرسين  ٢نفر بصورت داوطلبانه مشغول به
خدمت مي باشند )اسامي در سايت بنياد به نشاني  utf.ut.ac.irقابل مشاهده است(.
 -٢فعاليتهاي عمومي انجام شده :
فعاليتهاي بنياد عامالمنفعه حاميان دانشگاه تهران در  ٣حوزه اصلي الف( تكريم خيرين و واقفين ،ترويج فرهنگ نيكوكاري ،ب( توسعه
مشاركتهاي مردمي ،ج( تامين زيرساختهاي مورد نياز دانشگاه متمركز بوده است كه تاكنون اقدامات زير به انجام رسيده است:
الف( تكريم خيرين و واقفين ،ترويج فرهنگ نيكوكاري:
 .١برگزاري ٦دوره جشنوارههاي تجليل از خيرين و واقفين دانشگاه تهران.
 .٢برگزاري  ٦ﺿيافت افطار خيرين و واقفين دانشگاه تهران.
 .٣برگزاري  ٤گردهمايي دانشجويان بورسيه بنياد.
 .٤برگزاري  ٤نشست هم انديشي با حضور خيرين ارجمند.
 .٥همكاري در برگزاري  ٢دوره جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان.
 .٦توسعه مشاركتهاي داوطلبانه در بين خانواده دانشگاه تهران در قالب نذر وقت و تخصص.
 .٧تشكيل كانون دانشجويي نيكا ) نيكوكاران كارآفرين آينده كه قول داده اند در آينده خير و حامي دانشگاه باشند(.
 .٨تهيه و چاپ  ١٠شماره نشريه ٢ ،شماره شناسان ،كتاب ماندگاران ،آلبوم افتخارات دانشگاه و چندين بروشور.
 .٩برگزاري غرفه در نمايشگاهها و رويدادهاي متعدد دانشگاه با مشاركت ياوران داوطلب.
 .١٠تشكيل كميتههاي تخصصي و مشورتي با حضور همياران داوطلب و برگزاري دورههاي آموزشي متعدد.
 .١١تشكيل دبيرخانه تكريم خيرين ،واقفين و مفاخر دانشگاه با مشاركت همياران داوطلب.
ب( توسعه مشاركتهاي مردمي:
.١
.٢
.٣
.٤

افزايش سرمايه حساب اندوخته و صندوق نيكوكاري دانشگاه تهران.
افزايش و تنوع بورسيه دانشجويان.
احداث ،تجهيز و بهسازي اماكن دانشگاه.
تأمين هزينههاي جاري بنياد با كمك خيرين.

ج( تامين زيرساختها:
 .١اخذ مجوزهاي قانوني متعدد از مراجع قانوني از سال  ١٣٩٣لغايت .١٣٩٧
 .٢تامين و تجهيز فضاي فيزيكي مناسب.
 .٣راهاندازي سايت ،شبكههاي فضاي مجازي ،سامانه ثبتنام دانشجويان بورسيه ،سامانه  ،CRMسامانه اشتغال دانشجويان.
 .٤تدوين و اصﻼحات مستمر اساسنامه بنياد و آيين نامههاي متعدد مورد نياز.
 .٥تاسيس  ٩بنياد حاميان در واحدهاي مختلف دانشگاه).مطابق پيوست(
 .٦جذب و آموزش ياوران موظف بنياد.
 .٧توسعه فرهنگ مشاركت داوطلبانه.
 .٨طراحي فرايندهاي اداري و مديريتي مورد نياز بنياد.
با عنايت به وظيفهاي كه بر عهده هيات مديره بنياد بوده ،گزارشي كه شركت حسابرس و بازرس محترم تهيه نموده است )به زودي در
سايت بنياد منتشر خواهد شد( ،بيترديد ،بدون حمايتهاي ارزشمند معنوي و مادي مستمر خيرين و حاميان ارجمند بنياد امكان
حصول نتيجه مطلوب در هيچ يك از مراحل كاري مقدور نبوده و نخواهد بود.
 -٣خﻼصه گزارش مالي:
 -٣-١بورسيه دانشجويان
بنياد عام المنفعه حاميان دانشگاه تهران با پشتوانه خيرين نيك انديش ،به منظور حمايت از علم و علم پروري در دانشگاه تهران در ٤
سال گذشته اقدام به بورسيه و حمايت از دانشجويان دانشگاه نموده است.
از سال  ٩٤تا  ٩٦تعداد  ٣٣١٥نفر دانشجوي برتر و متقاﺿي به مبلﻎ  ٦ميليارد و  ٢٣٠ميليون تومان بورسيه شدهاند.
در چهارمين دوره بورسيه بنياد نيز در سال  ١٣٩٧تعداد  ١٥٠٢دانشجوي برتر و متقاﺿي به مبلﻎ  ٣ميليارد و  ٤٠ميليون تومان
بورسيه شدند.
 -٣-٢ساخت ،بازسازي و تجهيز ساختمانهاي دانشگاه تهران
در سال  ١٣٩٧اقدامات زير توسط خيرين نيك انديش براي ساخت و تجهيزات ساختمانهاي دانشگاه صورت گرفته است:
الف-در بخش ساخت:
كمك به ساختمان جديد دانشكده مطالعات جهان،ساخت آسانسور پرديس علوم،كمك به احداث ساختمان جديد دانشكده كارآفريني،ﺟمعاً به مﺒﻠﻎ  ٣ميﻠيارد و  ٣٢٥ميﻠيون تومان
ب-در بخش بازسازي و تجهيز:
تجهيز خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه،ساختمان جديد مركز بيوشيمي و بيوفيزيك،سالن آمفي تئاتر شيخ انصاري ،كتابخانه و  ٣سالن آمفي تئاتر كوچك دانشكده حقوق و علوم سياسي،سيستم تهويه و برق كتابخانه مركزي،بهسازي موزه جانورشناسي پرديس علوم،تجهيز كتابخانه و سالن آمفي تئاتر دانشكده الهيات،ﺟمعاً به مﺒﻠﻎ  ٨ميﻠيارد و  ١٦٠ميﻠيون و  ١٨٠هزار تومان

 -٣-٣هدايا:
اقﻼم فرهنگي:
يك دستگاه سه تار به پرديس هنرهاي زيبا،يك دستگاه ويلچر به مركز بهداشت و درمان،يك دستگاه ورزشي الپتيكال به دانشكده تربيت بدني،يك تابلوي نفيس به بنياد عام المنفعه حاميان دانشگاه *و اهداي حدود  ٤٠هزار نسخه كتاب به كتابخانه مركزي*ﺟمعاً به ارزش  ١٤ميﻠيون و  ٨٩٣هزار تومان
 -٣-٤ساير هدايا:
اهدا نقدي به دانشكده دامپزشكي،حمايت از مراسمهاي مسجد دانشگاه،و جايزه به فرزندان ممتاز خانواده دانشگاه و دانشجويان برتر و افتخارآفرين دانشگاهﺟمعاْ به مﺒﻠﻎ  ٣٢٧ميﻠيون تومان
 -٣-٥هدايا به بنياد عام المنفعه حاميان دانشگاه تهران)خير مضاعف(
شامل هزينه هاي ﺟاري بنياد :به مبلﻎ  ٥٢٥ميليون تومان
و رويدادهاي ﺟاري و مناسﺒتي بنياد :به مبلﻎ  ٣١٦ميليون تومان
 -٣-٦حساب اندوخته نيكوكاري بنياد حاميان دانشگاه تهران و صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري دانشگاه تهران
از جمله اقدامات بنياد جمع آوري كمكهاي مردمي و دوستداران دانشگاه تهران است ،كه اين كمك ها در قالب حساب اندوخته
نيكوكاري و صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري دانشگاه تهران جمع آوري مي شود.
در همين راستا ،كمكهاي باﻻي  ١٠٥هزار تومان به صندوق سرمايهگذاري نيكوكاري دانشگاه تهران واريز ميشود و براي شخص
نيكوكار برگه سهام صادر ميشود و كمكهاي كمتر از  ١٠٥هزار تومان نيكوكاران به حساب اندوخته نيكوكاري واريز ميشود ،كه
اين مبالﻎ بعد از تجميع و رسيدن به  ١٠٥هزار تومان به حساب صندوق نيكوكاري واريز ميشوند و برگه سهام به نام ايشان صادر
ميشود و سود حاصل از آن مطابق نيات خيّر ،توسط بنياد بعنوان مدير اجرا صرف امور نيكوكارانه در دانشگاه تهران ميگردد.
)اينفوگرافي فرايند صندوق و اندوخته( صندوق نيكوكاري دانشگاه تهران تا خرداد ماه سال  ١٣٩٧با مشاركت  ٢٠٨نيكوكار و با
سرمايه  ٧٥٦ميليون تومان فعاليت داشته است .و از اين تاريخ با مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه مديريت اجرايي اين صندوق به
بنياد واگذار شد.
سرمايه اين صندوق در پايان سال  ١٣٩٧مﺒﻠﻎ  ١٧,٨٣٨,٧٩٨,٠٥٥ريال و كل منافﻊ دريافتي از صندوق درسال  ٩٧در
حدود مﺒﻠﻎ  ١,٦٠٥,٦٦٠,٢٧٤ريال بود كه با تاييد و معرفي معاونت محترم دانشجويي )مركز مشاوره دانشگاه( به
دانشجويان متقاضي حمايت پرداخت شد.

 خﻼصه گزارش مجموع مﺒالﻎ اهدايي در بخشهاي مختﻠف در سال  ٩٧از اين قرار است:
 جمع كل بورسيه دانشجويان ٣ :ميليارد و  ٤٠ميليون تومان
 جمع هزينههاي ساخت و تجهيز ١٢ :ميليارد و  ٣٨٠ميليون و  ٥٣٢هزار تومان
 جمع كل هدايا نقدي به دانشگاه ٣٤٢ :ميليون تومان)بدون احتساب اقﻼم ارزش گذاري نشده(
 جمع كل هدايا به بنياد ٨٤١:ميليون تومان
 جمع هدايا صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ٧٣٢ :ميليون تومان
 جمع كل مبالﻎ اهدايي به حساب اندوخته همياري  ٢٠٩ميليون تومان
ﺟمﻊ كل مﺒالﻎ اهدايي ١٧ :ميﻠيارد و  ٥٤٤ميﻠيون تومان
 ﻻزم به ياد آوري است مﺒﻠﻎ فوق كل عمﻠكرد بنياد عامالمنفعه حاميان دانشگاه تهران بوده كه از اين مﺒﻠﻎ ،ميزان ١٦
ميﻠيارد و  ٩٠٠ميﻠيون تومان توسط حسابرسي مورد تاييد قرار گرفته است.
 -٤ﭼالشها :
 پيچيدگي ،طوﻻني بودن ،تعدد و استمرار اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع و ادارات ذيربط در هر سال.
 تامين هزينههاي جاري ساﻻنه بنياد.
 ارتباط با سازمان امور مالياتي و سازمان بيمه تامين اجتماعي،
 عدم وجود دانش كافي ،سيستمها و نرمافزارهاي مديريتي مناسب با سازمانهاي مردم نهاد در سطح كشور.
 شرايط اقتصادي كشور و تاثير آن بر ميزان كمكهاي خيرين و واقفين.
 انتخاب استانداردهاي حسابداري و تهيه گزارشهاي مالي قابل استناد به ويژه با توجه به تاسيس بنياد حاميان واحدهاي دانشگاه.
 -٥طرحهاي ﺟديد


بورسيه حمايت از ايدههاي كارآفرينانه ،بورسيه حمايت از كار دانشجويي ،راه اندازي سامانه اشتغال دانشجويي و كار داوطلبانه.



افزايش تعداد خيرين دانشگاه به  ٢٥٠٠نفر تا پايان سال .١٣٩٨



تأسيس باشگاه دوستداران دانشگاه و شبكههاي حاميان دانشگاه تهران در رشتههاي مختلف.



توسعه مشاركتهاي مردمي در بخش بين الملل.

 تشكيل كميته سرمايهگذاري مردمي بنياد.

 -٦درخواست:
با عنايت به فعاليت و تﻼشهاي مستمر و پشت سرگذاشتن بيش از دو سال فعاليت غير رسمي )از سال  ١٣٩٣لغايت  (١٣٩٥و سه سال
فعاليت رسمي )از سال  ١٣٩٥تاكنون( از تمامي اعضاي محترم هيات علمي ،كاركنان ارجمند ،دانشجويان عزيز ،بازنشستگان فرهيخته و
دانشآموختگان نيكخواه و دوستداران نيكانديش دانشگاه تهران ،درخواست ميشود با هدف بهرهمندي از راهنمايي و كمكهاي
معنوي و مادي خانواده بزرگ دانشگاه تهران براي حمايت از اهداف كمي و كيفي دانشگاه تهران ،در محورهاي زير اين بنياد را ياري
نمايند.
 .٦-١معرفي حداقل يك نفر از افرادي كه ميشناسيد كه تمايل دارند از فعاليتهاي دانشگاه حمايت نمايند.
 .٦-٢موافقت با كسر از حقوق به مبلﻎ حداقل ١٠هزارتومان ماهيانه و يا هر مبلغي كه تمايل داريد.
 -٦-٣حمايت معنوي از فعاليتهاي بنياد شامل :مشاوره فكري ،معرفي بنياد به جامعه ،معرفي بنياد در كنفرانسهاي ملي و بينالمللي.

