
 

 
 گزارش ساليانه 1

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 ستاد خيرین حامي دانشگاه
ر یک بي تردید یکي از نماد ها و وجوه سرمایه اجتماعي د

فعه مي جامعه پویا، حضور در فعاليت های خيریه و عام المن
ید مادی باشد كه با توجه به آموزه های دیني، عالوه بر فوا
ز گذشته احاصل، نتيجه و آثار معنوی آن قابل تأمل مي باشد. 

ر فعاليت های خيرین در تمامي كشوهای دور سنت وقف و 
و  پهناور ما و حوزه های متنوع زندگي مردم جاری بوده

 ثمرات ماندگار آن در طول زمان گسترده است. ناگفته
يروی پيداست كه این فعاليت ها در حوزه آموزش و تربيت ن

ي نيکو در انساني از جایگاهي واال برخوردار مي باشد و پاداش
 پي خواهد داشت.

یط امروز كشور و چالش های پيش رو در مدیریت نهاد شرا
های آموزشي به ویژه در حوزه مسائل مالي، جذب و هدایت 
كمک های خيرین را در برنامه ها توسعه ای سازمان آموزش 
عالي كشور جایگاهي ویژه بخشيد و شکوفائي نگاه خيرین 
در عرصه آموزش كشور زمينه های الزم را پيدا كرده است. 

و ارتقا جایگاه دانشگاه ها حساسيت امر مشاركت حفظ 
خيرین در این حوزه را اهميت دو چندان مي بخشد و 
سازماندهي، هدایت و حمایت های خيرین از اهميت ویژه ای 

 برخوردار است .
كارآمدی و اثرگذاری فعاليت های خيرین در سال های 

عظيم  گذشته ما را بر آن داشت كه با استفاده از توان و انرژی
خيرین و حاميان فضای آموزشي كشور، بر حسن اعتماد 

ستاد »ایشان پاسخي مناسب و درخور داشته باشيم و تشکيل 
در  1394در سال « خيرین حامي دانشگاه صنعتي اميركبير

 اجرای این مهم بوده است.
این ستاد به عنوان متولي جذب و هدایت كمک های مردم 

دی و امکانات فيزیکي و خيرین در توسعه فضاهای كالب
دانشگاه و حمایت های همه جانبه نيکوكاران در سایر حوزه 
ها، آماده تعامل و همکاری های همه جانبه بوده و تمامي 

 تالش خود را مصروف داشته است.

 

 اعضای ستاد:

 دكتر سيداحمد معتمدی )رئيس ستاد( -1

 رازفر )دبير ستاد( دكتر محمدرضا -2

 دكتر مجتبي صدیقي -3

 دكتر سيد سلمان نور آذر -4

 دكتر رضا صراف شيرازی -5

 دكتر سيدمحمود رضائي -6

 مهندس سيدمحمد متوليان -7

 مهندس اسکندر طاهرخاني -8

 مهندس انور فارس قشوني -9

 دبير جامعه دانش آموختگان-10

توانسته است كمک  1400تا سال  1394این ستاد از سال 
ميليارد تومان را از خيرین   200های مالي به ارزش بيش از 

 نيکوكار برای دانشگاه جذب نماید.
از جمله مهمترین فعاليت های این ستاد مي توان به موارد 

 زیر اشاره نمود:
 

 

 

 

 

  حسن رفتاریخوابگاه موقوفه مهندس 
 خير: آقای مهندس حسن رفتاری

 راه و ساختمان دانشگاه صنعتي  دانش آموخته مهندسي

 تهران( کيتکن ي)پل اميركبير

 ومیمجتمع پاالد مالک 

بان  يا تاری واقع در خ ندس رف فه مه نه موقو گاه دخترا خواب
شت سط  4000 طبقه و با زیربنای حدود 8در  ر مترمربع تو

وقف دانشااگاه گردیده اساات. این  ایشااان ساااخته شااده و
مي  نفر 280ظرفيت اسکان حدود  اتاق با 46ی داراخوابگاه 

 این خوابگاه توسط خير نيز تجهيز گردیده است. .باشد



 

 
 گزارش ساليانه 2

 دانشگاه صنعتي اميركبير

طبقه خوابگاه، دو طبقه آن متعلق به فضاااای  8از مجموع 
ات مورد عمومي مانند سااالن ورزش، نمازخانه و سااایر امکان

نياز بوده و بقيه طبقات مسااکوني اساات. هر اتاق خوابگاه، 
دارای تجهيزات كامل منجمله: تخت خواب به تعداد نفرات، 
كمد، ميز و صندلي مطالعه، فرش و یخچال فریزر مي باشد. 
سرویس های  شپزخانه های مجهز به كابينت و اجاق گاز،  آ

شيک با امکانات عا سيار  شتي و حمام های ب لي و البته بهدا
محوطه ساااازی بسااايار زیبا از دیگر امکانات این خوابگاه 

 مدرن و زیبا مي باشد.
افتتاح و مورد بهره  97ساااختمان خوابگاه در دی ماه سااال 

 برداری قرار گرفت.
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 گزارش ساليانه 3

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 خوابگاه موقوفه قلم چی 
 خير: آقای مهندس كاظم قلم چي

 )موسس بنياد علمي آموزشي قلم چي )وقف عام  

     بن هد تخ  چی مشااات در خ  د خو دگاه تخ خدن ا

 خابش تخ صدعن  ام  دب   )پچ  تکد ک ته ان( 

این خوابگاه واقع در خيابان رشااات مقابل درب شااامالي 
 1578طبقه، با زیربنای  5واحد در  14دانشاااگاه كه دارای 

ه مترمربع ساااخت 350د مترمربع در زميني به مساااحت حدو
سکان حدود  ست و برای ا سب مي  150شده ا شجو، منا دان

 باشد با مشاركت دانشگاه صنعتي اميركبير و بنياد 
 

علمي آموزشاااي قلم چي )وقف عام( خریداری، تجهيز و به 
نام خوابگاه بنياد قلم چي )دانشجویان دختر دانشگاه صنعتي 

 اميركبير( وقف شده است.
افتتاح و به دانشااجویان دختر  1396سااال  این خوابگاه در

 دانشگاه اختصاص یافته است.
هم چنين بنياد علمي آموزشااي قلم چي، كمک های زیر را 

 نيز به دانشگاه كرده است:

 *تجهيز سایت كامپيوتر كتابخانه مركزی دانشگاه 
 *تجهيز سالن مطالعه كتابخانه دانشکده مکانيک

 خوابگاه دانشجویي*تجهيز سالن های مطالعه پنج 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 گزارش ساليانه 4

 دانشگاه صنعتي اميركبير

  اهدای بورسیه ماهانه و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ممتاز

 و دانشجویان مستعد نیازمند 

 آقای مهندس مهدی تابع قانون: خير

 ر دانش آموخته مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اميركبي

 )پلي تکنيک تهران(

  مدیر عامل شركت كار و اندیشه 

توسط تعدادی از مهندسين  60شركت كار و اندیشه در دهه 
صنعتي  جوان و با تجربه ی دانش آموخته های ذانشگاه

اميركبير )پلي تکنيک تهران( و صنعتي شریف تأسيس شد. 
این شركت هم اكنون در بخش های پزشکي و دارویي، 
ماشين آالت صنایع آشاميدني و صنایع دارویي و تهویه 
مطبوع فعاليت دارد و از طریق معتبرترین توليدكنندگان، 

مي داروها، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز كشور را تأمين 
 .نماید

بخشي از مسوليت اجتماعي این شركت به صورت كمک 
 هزینه تحصيلي به دانشجویان ممتاز و برگزیده و هم چنين 

دانشجویان كم بضاعت تحقق یافته است كه توسط شركت 
كار و اندیشه به مدیریت آقای مهندس تابع قانون )دانش 
آموخته پلي تکنيک تهران( به دانشجویان این دانشگاه 

 داخت مي شود.پر
مساعدت در بازسازی و نوسازی منزل مسکوني یکي از 
دانشجویان نيازمند با مشاركت چند نفر از اساتيد، دانش 
آموختگان و آقای مهندس تابع قانون نيز از جمله     كمک 

 های شركت مذكور مي باشد.
 
 

************ 

 مجتمع ورزشی دانشگاه تکمیل سالن چند منظوره 

 خير: آقای دكتر حميدرضا صمدی

  خابش آمگدنن مهدوس  پچ م  خابش تخ

 صدعن  ام  دب   )پچ  تکد ک ته ان(

*فعاليت در كارهای عام المنفعه از جمله واحد توليدی آب 
كمک به درمان سرطان، محيط  ”DIDI“معدني با نام 

زیست و كودكان بي سرپرست و بدسرپرست، مدیریت 
نفر، عضو هيئت امنا  3700چندین كارخانه با اشتغال بيش از 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي و مدیر عامل شركت اورند 
 پيشرو )اورند پالستيک(

 جامعه دانش آموختگان رهیمد اتيه عضو*



 

 
 گزارش ساليانه 5

 دانشگاه صنعتي اميركبير

ي *مشاركت در تکميل پروژه مجتمع ورزشي دانشگاه صنعت
 يركبيرام

وره طرح تقویت سازه طبقه فوقاني و تکميل سالن چند منظ
وسط تبا پرداخت هزینه ها  1397این مجتمع ورزشي از سال 

ن رسيد. به پایا 1400شركت اورند پيشرو آغاز و در مهر ماه 
از  با توجه به پيچيدگي های فني پروژه، این مجتمع یکي

 خاص ترین فضاهای ورزشي كشور مي باشد.
سالن در طبقه فوقاني مجتمع واقع شده و دارای مساحت این 

نفر  800مترمربع است و گنجایش حدود  2000بيش از 
تماشاگر را دارد. این سالن دارای چهار زمين واليبال، 

بسکتبال، هندبال و فوتسال است كه مساحت آن حدود 
 مترمربع مي باشد. 1200

 

 

 

************ 

 
 



 

 
 گزارش ساليانه 6

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 

 تامین لوازم و اقالم بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا 

 خير: آقای مهندس محمد وحيد شيخ زاده

  دانش آموخته مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير

 )پلي تکنيک تهران(

 مدیر عامل شركت مهندسي فکور صنعت تهران 

شركت فکور صنعت تهران متشکل از فارغ التحصيالن رشته 
های فني و مهندسي و با فعاليت در حوزه صنایع باالدستي 
و پایين دستي زنجيره ارزش آهن و فوالد و با مدیریت و 

 حضور دانش آموختگاني از دانشگاه صنعتي
اميركبير )پلي تکنيک تهران ( در پي بحران ویروس كرونا  

در راستای انجام مسوليت اجتماعي خود،  و 1398در سال 
تامين بخش زیادی از اقالم مورد نياز دانشگاه صنعتي 
اميركبير در حوزه بهداشت و درمان و مرتبط با موضوع 
ویروس كرونا را عهده دار شد و با تهيه و اهداء لوازم زیر 
نقش مهم و به سزایي در اقدامات پيشگيرانه و درماني پرسنل 

گاه ایفا نمود. هم چنين تعدادی مچ بند مجموعه دانش
هوشمند به منظور مراقبت و نظارت بر سالمتي پرسنل در 
معرض خطر باال، توسط این شركت تهيه و بين این افراد 

 توزیع شده است.
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 گزارش ساليانه
 دانشگاه صنعتي اميركبير

 خوابگاه موقوفه دکتر حسین ناصراالسالمی 

 خير: آقای دكتر حسين ناصراالسالمي

 پزشک متخصص 

پزشک متخصص ساكن كشور  دكتر حسين ناصراالسالمي
آلمان  آلمان، از سن بيست سالگي تحصيالت عاليه خود را در

، به آغاز و مراتب ترقي و پيشرفت علمي را طي نموده اند
ور دليل شرایط سخت مالي هم زمان با تحصيل، ایشان مجب
كار  بودند برای گذران زندگي و پرداخت هزینه های تحصيل

ر بهره ه ایشان در ادای دین دكنند. عالقه و نگاه مسئوالن
یران اگيری از امکانات و شرایط دوران تحصيالت عمومي در 

اني را با )ابتدائي تا دبيرستان( وی را بر آن داشت تا ساختم
 د.نيت وقف برای استفاده دانشجویان خوابگاهي بنا كنن

این ساختمان واقع در خيابان حافظ پایين تر از ميدان وحدت 
مترمربع و زیربنای  1100ني به مساحت اسالمي در زمي

طبقه )همراه با سه طبقه پاركينگ( و  10متر مربع در  7500

واحد مسکوني ساخته شده و برای اسکان حدود  42مجموعاً 
دانشجوی خوابگاهي به دانشگاه صنعتي اميركبير به  300

 صورت وقف واگذار گردید.
هره برداری قرار افتتاح و مورد ب 1400این خوابگاه در تير ماه 

 گرفت.
 

 

 
 
 
 
 چ
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 گزارش ساليانه
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 تامین تجهیزات خوابگاهی 

 خير: حاجيه خانم خدیجه اسالمي

 مادر شهيد 

با بررسي و اهتمام معاونت فرهنگي دانشجویي دانشگاه از 
جهت جلوگيری از بروز بيماری های پوستي و  1394سال 

ن دانشجویان خوابگاهي به دليل النه گزیني آزار دهنده در بي
حشرات موذی در تخت خواب های چوبي اقدام به تعویض 

نفر از  4000آن ها با تخت خواب های فلزی برای بيش از 
دانشجویان خوابگاهي گردید. در این راستا سركارخانم 

تخت  1000خدیجه اسالمي، نيکوكار خير با تأمين بيش از 
برای تعداد زیادی از خوابگاه های خواب فلزی دو طبقه 

 دانشگاه اهتمام ارزنده ای داشته اند.
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