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گزارشی از اولین گردهمایی مجمع حامیان دانشگاه

این سرزمین مهرپرور
دانشگاه ها در دنیا به دو نوع 
دولتــی و خصوصــی قابل 
تقســیم اند؛ دانشگاه های 
دولتــی از منابــع عمومی 
در  و  هســتند  بهره منــد 
چارچــوب قوانیــن، مقــررات و برنامه هــای 
ابالغ شده از سوی نهادهای منطقه ای یا دولت 
مرکــزی، فعالیت های خود را تنظیم می کنند. 
در مقابل، دانشــگاه های خصوصی، از منابع 
عمومــی بی بهره یا کم بهره انــد ولی در عوض 
آزادی عمل زیادی در فعالیت های خود دارند. 
اغلب دانشــگاه ها در کشــور ما دولتی اند ولی 
بودجه مکفی دریافت نمی کنند. این موضوع 
باعــث تضعیف دانشــگاه ها شــده اســت؛ به 
گونه ای که نسبت به سال 1344، 15/6 برابر 
فقیرتر شده اند. از طرف دیگر، قوانین و مقررات 
محدودکننده و گاه متناقض باعث شده است 
در تامیــن منابع نیــز از آزادی عمــل چندانی 
برخوردار نباشند. دانشگاه ها بیش از هر زمانی 

به حمایت نیکوکاران نیاز دارند.
جذب حمایت های مادی و معنوی نیکوکاران، 
از برنامه های جدی دانشگاه ها در سراسر جهان 
به شــمار می رود. دانشگاه صنعتی شریف نیز 
در برنامــه راهبردی خود اهداف مشــخصی را 
در ایــن زمینه تنظیم و اقداماتــی را آغاز کرده 
اســت. منابعی که از محل هدایا و وقف کسب 
می شــوند، در فراهم کردن شــرایط بهتر برای 
تحصیل و تربیت با استعدادترین فرزندان این 

مرز و بوم استفاده خواهند شد.
یقیــن داریم کــه آینده کشــور در گــرو تالش 
بــرای رســیدن به قله هــای دانــش، آگاهی و 
معرفت است؛ دانشــی که در حل چالش های 
فعلــی و آتی جامعه به کار آید. این مهم میســر 
نخواهد شد مگر با تکیه بر خرد جمعی و همت 
گروهی. دانشــگاه به عنوان نهادی پیشرو در 
مسیر توســعه، به نهالی می ماند که از چشمه 
اندیشه های ناب سیراب می شود، با نور تالش 
جــان می گیرد و بــا خــرد و هم افزایی جمعی 

تقویت می شود و رشد می کند.
نگاه مردمان این ســرزمین مهرپــرور، از زنان 
و مردان، کــودکان، جوانان و ســالخوردگان، 
روســتاییان و شــهروندان به ثمــره این تالش 
دوخته شده اســت. اکنون زمان آن فرا رسیده 
است که عالقه مندان به این مرز و بوم و آنها که 
به نقش دانشگاه در توســعه کشور باور دارند، 
نقشــی ماندگار از خود بر سپهر آموزش عالی 
کشــور بر جای بگذارند. در ایــن میان، آنانکه 
توانگرترنــد وظیفــه ای بس بزرگ تــر بر عهده 
دارنــد؛ به ویژه دانش آموختــگان فرهیخته  ای 
که همچنان شریف را خانه دوم خود می دانند 

و قلبشان برای تعالی دانشگاه می تپد. 
بــه یاری خداونــد، جمع بزرگــی از نیکوکاران 
و حامیــان در چند ماه اخیر بــه خانواده بزرگ 
شــریف پیوســته اند و بــا حرکتــی خودجوش 
نهادی را تحت عنوان »مجمع حامیان شریف« 
پایه گــذاری کرده انــد تا بــه شناســایی و رفع 
نیازهــای دانشــگاه کمــک کند. اخبــار این 
 sun.sharif.ir مجمع را می توانید در ســایت

دنبال کنید.
مــا در »مرکــز برنامه ریزی راهبردی و توســعه 
منابع« دستان پر مهر حامیان دانشگاه صنعتی 
شریف را به گرمی می فشاریم و به خدمت گزاری 
به ایشان در این مسیر مقدس افتخار می کنیم.
به امید سربلندی ایران و ایرانیان

سرمقاله

محمدرضا آراستی

صفحات 2 و3

ویژه نامه مجمع حامیان دانشگاه کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

نقش  ماندگار

جهت آشــنایی با مشــروح فعالیت ها 
و طرح هــای پیشــنهادی دانشــگاه 
صنعتی شــریف جهت توسعه منابع، 
به وبگاه حامیان دانشــگاه به نشــانی 

sun.sharif.ir مراجعه بفرمایید.
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ضیافــت گردهمایــی حامیان دانشــگاه 
تقریبا با 20 دقیقه تأخیر، با پخش ســرود 
ملی و کلیپی از دانشــگاه آغاز شد. سپس 
خانم فاطمه نجفــی، مجری برنامه ضمن 
خوشــامدگویی بــه میهمانــان از رئیــس 
دانشگاه دعوت کرد تا پشت تریبون بیاید. 

 ستاره هایی که منتظر 
روشن شدن هستند

دکتر فتوحی ضمن آرزوی قبولی طاعات 
و عبــادات و تشــکر از حضــور میهمانان، 

سخنرانی خود را اینگونه آغاز کرد:
»اگــر می خواهید کار کوتاه مــدت انجام 
دهید، ذرت بکاریــد. اگر می خواهید کار 
میان مــدت انجام دهید، درخــت بکارید 
و اگــر می خواهیــد کاری درازمدت انجام 

دهید، انسان تربیت کنید.«
او وضعیــت نظــام آموزش عالی کشــور و 
تحوالت اتفاق افتاده در این حوزه در سال 
1344 را بــا ســال 1393 مقایســه کرد و 

آماری به شرح زیر ارائه داد:
تعــداد دانشــجویان   1344 »در ســال 
کشــور کمتر از 100 هزار نفــر بود. تعداد 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
کمتر از 50 مؤسســه بود. سرانه دانشجو 
به نرخ ثابت 1345 چهار هزار دالر، تولید 
ناخالص داخلی 12 میلیارد دالر و جمعیت 
کشــور 25 میلیون نفر بود. بنابراین درآمد 
سرانه per capita 480 دالر و نسبت سرانه 

دانشجو به درآمد سرانه 8.3 برابر بود.
در ســال 93 تعداد دانشــجویان کشور 4 
میلیون نفر، میزان کمی رشــد دانشــجو 
نســبت به ســال 44 چهــل برابــر، تعداد 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
بیش از 3 هزار مؤسســه که 170 موسسه 
آن دولتــی هســتند. میــزان رشــد کمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
نسبت به ســال 44 شصت برابر، جمعیت 
کشــور 80 میلیون و میزان رشد جمعیت 
3.2 برابر بود. سرانه دانشجو 2747 دالر، 
تولید ناخالص داخلی 411 میلیارد دالر، 
درآمد ســرانه 5142 دالر و نســبت سرانه 

دانشجو به درآمد سرانه 0.53 برابر بود.
یعنی اگــر این دو دوره زمانــی مختلف را 
بررسی کنیم، میزان فقیر شدن دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی کشــور 15.6 

برابر است!
بودجه دانشــگاه صنعتی شریف در سال 
1397 برابــر 176 میلیــارد تومان معادل 
کمتر از 30 میلیون دالر بود و بودجه چند 
دانشگاه برتر که تعداد جمعیت دانشجویی 
مساوی یا کمتر از دانشگاه صنعتی شریف 
دارند شــامل دانشــگاه MIT کــه بودجه 
برابــر 3.1 میلیارد دالر یعنــی 125 برابر 
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کمبریج 

1.6 میلیارد دالر یعنی 63 برابر دانشگاه 
شــریف، ETH سوئیس 1.3 میلیارد دالر 

یعنی 54 برابر دانشگاه شریف است.
ایــن بودجــه دانشــگاه های درجــه یک 
دنیاســت. اگر بخواهیم با دانشــگاه های 
درجه دو یا ســه منطقه خودمان مقایســه 
کنیم، در سنگاپور ماالیا یونیورسیتی 1.3 
میلیارد دالر و 52 برابر دانشــگاه شریف، 
دانشــگاه ملی خاورمیانــه در ترکیه 160 
میلیون دالر و دانشگاه بوغازایچی در ترکیه 

100 میلیون دالر است.
اگر این مقایســه را انجام دهیم و عملکرد 
دانشــگاه های خودمان را بررســی کنیم، 
مــن فکر می کنم کــه دانشــگاه های ما با 
توجــه بــه ورودی و بودجــه ای کــه دارند 
عملکرد خوبی از خود نشــان داده اند اما 
ما نتوانســته ایم از پتانسیل موجود کشور 
و دانشگاه هایمان به نحو احسن استفاده 
کنیم و این نتوانســتن به دلیل نداشــتن 

زیرساخت کافی است.
مــا در ســال 1393 برنامــه ای راهبردی 
برای دانشــگاه شــریف طرح ریزی کردیم 
و در این برنامه راهبــردی فعالیت و کاری 
که دانشــگاه شــریف باید انجــام دهد به 
این ترتیب برنامه ریزی شــد که دانشــگاه 
شریف باید ســرآمد در آموزش، سرآمد در 
پژوهش و فناوری و ســرآمد در اثربخشــی 
اجتماعی باشــد.  انجام این ســه کار نیاز 
به یک زیرســاخت مناسب دارد. دانشگاه 
صنعتی شــریف توانســته در طول پنجاه 
ســال زندگی خــود در حوزه هایــی نظیر 
صنعت برق، مخابــرات و IT ، نفت، فوالد 
و بــه خصوص دفاع اثربخشــی در کشــور 
داشته باشد. دو خصوصیت بارز دانشگاه 
شــریف که باعث اثربخشی آن شده یکی 
وجود استادان بسیار خبره ای است که در 
دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس 
هستند و دیگری وجود دانشجویان بسیار 

مســتعدی کــه در این دانشــگاه تحصیل 
می کنند.

دانشگاه شــریف این افتخار را دارد که هر 
ساله بیش از 95 درصد از 100 نفر کنکور 
ریاضــی فیزیک، شــریف را برای تحصیل 

انتخاب می کنند.
امســال، ســال 1396، از 100 نفــر اول 
کنکور ریاضی فیزیک، 98 نفر دانشــگاه 
شــریف را انتخــاب کردنــد و از تعداد کل 
برگزیدگان المپیادهای فیزیک، کامپیوتر و 
ریاضی خارج از کشور که دارای مدال طال 
و نقره بودند، صددرصد دانشگاه شریف را 
انتخاب کردند. بنابراین دانشــگاه دارای 

پتانسیل فراوانی است و نیاز است که از این 
پتانسیل به نحو احسن در جهت ساخت و 

ارتقای کشور استفاده شود.
برای این کار نیاز داریم به صورت نســبی 
اســتقالل مالــی داشــته باشــیم. بدون 
شــک بر مبنــای بودجه ای کــه دولت در 
اختیــار دانشــگاه قــرار می دهــد امکان 
اداره دانشــگاه و اســتفاده از پتانســیل 
دانشــگاه، وجود ندارد. بلکه کمک کردن 
به دانشگاه از راه های مختلفی امکان پذیر 
اســت از جمله بورســیه کردن یک یا چند 
دانشــجوی دکترا، حمایــت از پروژه های 
پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه های آموزشی 

و تحقیقاتــی تا تکمیــل پروژه های ناتمام 
و مشــارکت در طرح هــای جدیدی که در 
دانشگاه ممکن است وجود داشته باشد.

با وجــود تمام کاســتی ها دانشــجویان و 
اســتادان دانشگاه شــریف با تالش خود 
توانسته اند آبروی کشور را در دنیا بخرند. 
طبــق آخرین رتبه بندی کــه QS در هفته 
گذشته بیان کرد، دانشگاه صنعتی شریف 
در رتبه 432 بود و توانست خود را به عنوان 

بهترین دانشگاه کشور نشان دهد.
در شــرایطی هســتیم کــه از کمبودهای 
بســیاری رنج می بریم، بــه خصوص نرخ 
باالی بیکاری در کشــور کــه حتی ممکن 

گزارشی از مراسم گردهمایی حامیان دانشگاه صنعتی شریف

جلسه ای در شأن میهمان و میزبان
آخرین افطاری دانشگاه در رمضان امسال ضیافتی بسیار فراتر از افطار بود. جلوی سلف پسران دو غرفه آماده شده بود، بنرهای خوشامدگویی و کلی دانشجو و غیردانشجو هم در محوطه به  گزارش

چشم می خوردند. کم کم مهمانان با خودروهای اکثرا گران قیمت خود به خیابان بین مهندسی شیمی نفت و سلف می آمدند و آقایان و خانم های شیک پوش از آنها پیاده می شدند. نکته جالب مریم بمپوری
این بود که آنها سلبریتی نبودند و اتفاقا اهل دوربین نبودند. اسم هایی بزرگ ولی چهره های ناآشنا. اصال ویژگی آنها در همین بود. کسانی که در میان اهل کسب و کار چه در تولید و چه در تجارت شهیر بودند 
ولی تصمیم گرفته بودند بخشی از پاداش تالش های خود را در همین عالم، در همین کشور برداشت کنند. چهارشنبه آخر ماه رمضان، گردهمایی حامیان دانشگاه در سلف پسران، با پذیرایی بسیار متفاوت 

و با پشتیبانی خیر بزرگ کشور، دکتر مصلی نژاد برگزار شد. 
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است این نرخ بیکاری شامل دانشجویان 
دانشــگاه شریف هم بشــود، خدا را شکر 
دانشــگاه توانســته اکوسیســتمی را در 
اطراف خــود ایجــاد کند که بســیاری از 
فارغ التحصیالن و دانشــجویان خوب ما 
بتواننــد از توانمندی هــای الزم برخوردار 
شــوند و صاحــب کســب وکاری شــوند. 
300 شــرکت  مثــال حــدود  به عنــوان 
دانش بنیــان در اطراف دانشــگاه شــکل 
گرفتــه و انتظار می رود این آمار باال برود تا 
ما بتوانیم از حضور دانشجویان و استادان 

خود بیشتر بهره ببریم.
بنابراین من دســت یاری را به ســوی شما 
عزیــزان دراز می کنم نه بــه عنوان رئیس 
دانشگاه شریف بلکه به عنوان یک ایرانی 
معتقــدم دانشــگاه صنعتی شــریف یک 
ســرمایه اجتماعی بزرگ برای کشور است 
و نیاز است تا این سرمایه اجتماعی بزرگ 
برای کشــور حفظ شود. شــما می توانید 
به هر شــکلی که میسر اســت به دانشگاه 
صنعتــی شــریف و نخبگان کمــک کنید 
و باقیــات صالحاتــی بــرای خــود بــه جا 

بگذارید.«
رئیــس دانشــگاه صحبت های خــود را با 
تشــکر از برگزارکننــدگان برنامــه، خاصه 
بنیاد فرهنگــی مصلی نژاد، مرکز مدیریت 
راهبردی دانشــگاه و بنیاد شریف به پایان 

رساند.

 حمایت از شریف، 
حمایت از کشور است

پس از ســخنان دکتر فتوحــی، میهمانان 
به تماشای کلیپی در زمینه دستاوردهای 
دانشــجویان دانشــگاه شــریف نشستند 
و ســپس دکتر ســهراب پور به ســخنرانی 

دعوت شد.
آقــای دکتر ســهراب پور پس از تشــکر از 
حامیان دانشــگاه، به نقــش مهم خیرین 
در ایجاد دانشگاه های بزرگ دنیا از جمله 
دانشــگاه اســتنفورد اشــاره کرد و گفت: 
»در کشــور ما از قدیــم تاکید وقف بر روی 
مســاجد و مدارس علمیه بوده اســت، در 
ســال های بعد تأســیس بیمارستان مورد 
تأکیــد قرار گرفت و پس از انقالب به دلیل 
ازدیــاد جمعیت و کمبود مــدارس، جهاد 
مدرسه ســازی وجــود داشــت کــه آقای 
حافظــی هــم در رأس آن بودنــد و اینجا 
حضور دارند. خوشبختانه اخیرا خیرین و 
عزیزانی که به آینده مملکت عالقه مندند 

به دانشگاه ها توجه می کنند.«

او ضمن بیان اهمیت دانشــگاه ها و نقش 
آنها در قدرت ملی، موفقیت ها و افتخارات 
دانشــگاه صنعتی شــریف در زمینه های 
گوناگون را بر شــمرد و صنعتی شــریف را 
دانشــگاهی خــاص و دارای خصوصیات 

منحصر به فرد خواند.
دکتر سهراب پور در پایان کمک به دانشگاه 
را در پیشــبرد کشــور تأثیرگذار خواند و از 

دکتر مصلی نژاد سپاسگزاری کرد.
در ادامه برنامه، مجری به معرفی حامیان 
دانشگاه و مصادیق حمایت های آنها تا به 
امروز پرداخت که با تشــویق حضار همراه 
بود. پس از برشــمردن اســامی حامیان، 
کلیــپ حامیــان دانشــگاه شــریف برای 
میهمانان پخش شد. مجری برنامه با ذکر 
ایــن نکته کــه فقط اشــخاص حقیقی در 
این مراســم معرفی شــدند و از سازمان ها 
و نهادهای حامی دانشــگاه در مراســمی 
دیگر تقدیر خواهد شد، از دکتر مصلی نژاد 

دعوت به سخنرانی کرد.

نیت خیر با چاشنی آگاهی
دکتر مصلی نژاد ضمن خوش آمدگویی به 
میهمانــان گفت:» ما ســمیناری کوچک 
بــه نــام شکســتن معیارهــای موجــود، 
جایگزین ساختن معیارهای جدید تعریف 
می کنیم. امشب معیارهای ذهنی موجود 
را می شــکنیم و معیارهای جدید منطقی 

جایگزینش می کنیم.
شاید دوستان بپرسند مگر شما علم غیب 
داریــد کــه معیارهــای ذهنــی موجود ما 
چیســت و اصال چرا باید ارتقا یابد؟ من از 
دوســتان پنج دقیقه فرصت می خواهم و 
بعد خودشان برای شکستن این معیارهای 
موجــود داوطلــب خواهند شــد. همه ما 
نیــت خیر داریم اما آیــا عمل مان آگاهانه 
است؟ این سوالی است که باید از خودمان 
بپرســیم. یک طرف نیــت خیر و در طرف 
دیگر عمل آگاهانه را قرار دهیم. مثال فرض 
کنید پشــت چراغ قرمز متوقف هستید و 
کودکان کار آنجا هستند. شما تحت تاثیر 
نیت خیر شیشه ماشین را پایین می کشید، 
به کودک اسکناســی می دهیــد و چیزی 
می خریــد. آیا تحــت تاثیــر آن نیت خیر، 
عملی آگاهانه انجام داده اید؟ آیا چهارراه 
محل کســب و کار اســت؟ آیا محل ارتزاق 
آن کــودکان آنجاســت؟ یعنی مــا متولی 
این کار هستیم؟ اگر این سواالت را پشت 
ســر هم قرار دهیم جواب همه شان منفی 
اســت. می بینیم که تحــت تاثیر این نیت 
خیر، عمل مــان آگاهانه نبوده اســت. ما 
در مهد مهندسی ایران، دانشگاه صنعتی 
شریف، جمع شده ایم و همه ما به این اسم 

افتخار می کنیم. این اسم موجب بالندگی 
علمی میهن اسالمی عزیز ما در جای جای 
دنیاست. برای اعتالی نامی که به ما هویت 
و مشــروعیت علمی می دهد که دنیا با ما 
مشارکت علمی داشته باشد، چقدر هزینه 
کرده ایم؟ امشب زمانی است که می توانیم 
به این سوال پاسخ دهیم و فردا با سربلندی 
این را اعــالم کنیم. من ثــروت را به چهار 
بخش تقسیم می کنم، ثروت پولی، ثروت 
فیزیکی، ثروت انسانی و ثروت اجتماعی.
ثــروت پولی آن پولی اســت کــه در جیب 
ماســت و روی آن اقتــدار داریــم. ثــروت 
فیزیکی آن فیزیکی اســت که یا در اختیار 
ماســت یا ســندش به اسم ماســت. ثروت 
انسانی کسانی هستند که اگر در سیستم 
نباشــند، آن سیســتم ارتقا پیدا نمی کند. 
ثروت انسانی کسانی هستند که موجبات 
ثــروت  ســازندگی را فراهــم می کننــد. 
اجتماعی اعتماد، دموکراســی و توســعه 
اســت. دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی 
شــریف چند درصــد از این چهــار بخش 
ثروت کشــور را می تواننــد تولید کنند؟ ما 
31 استان در کشــور داریم که فرض کنید 
11 اســتان را کم برخوردار در نظر بگیریم. 
اگر از 20 اســتان باقیمانده در هر استان 

در هــر ماه، بیســت هزار نفر بیســت هزار 
تومان به حساب دانشــگاه شریف بریزند، 
ســالی 86 میلیارد تومان می شــود. حتی 
می توانیم اپلیکیشنی به این منظور تعریف 
کنیم. حدود نصف کل اعتباری که وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشــگاه 
صنعتی شــریف تعیین کرده است. یعنی 
بــا ماهیانــه 20 هــزار تومان ما بــه همین 
راحتــی می توانیم تــوان مالی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف را پنجاه درصد در ســال 
ارتقا ببخشیم. عزیزان! دنیای امروز دنیای 
خالقیت و نوآوری اســت. اگر ما بخواهیم 
فرزندان رشــید و برومنــدی در عرصه علم 
داشته باشیم بایستی آســتین باال بزنیم و 
به کمک دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز 
علمی کشورمان بیاییم. اگر چنین نکنیم، 

حتما از قافله علمی عقب می مانیم.«
ســخنرانی دکتــر مصلی نــژاد با تشــویق 
حضار به پایان رســید. اما مصلی نژاد فقط 
برای ســخنرانی نیامده بــود، او آمده بود 
تــا حضار را نســبت به اهمیــت حمایت از 
مجموعه ارزشــمندی چون شــریف آشنا 
کند و همان جا میهمانان را به کمک کردن 
تشویق کند. بهترین مجری برای این بخش 
هم کســی نبود جز خود مصلی نژاد بزرگ. 
زیرا نه تنها شــناخت مناســبی روی افراد 
حاضر داشــت، بلکه خود یکی از پیشروان 
عرصه فعالیت خیریه »آگاهانه« بود. او برای 
گرم شدن تنور حمایت از دانشگاه، اولین 
چــراغ را خودش از طرف بنیــاد فرهنگی 
مصلی  نژاد روشــن کرد. ســپس از پشــت 
تریبــون مهمانان را به کمک به دانشــگاه 
تشــویق می کرد. یکی دو بار هم که برنامه 
از ریتــم می افتاد، با نام بردن از افرادی که 
می شــناخت مجددا افراد را به مشــارکت 
دعوت می کرد. در میان جمعیت فرم هایی 
هــم برای ثبت نــام افرادی کــه متمایل به 

حمایت هستند پیش بینی شده بود.
مراسم تا چند دقیقه پس از اذان هم ادامه 
پیدا کرد و در نهایت شــب متفاوت شریف 
با دعوت میهمانان به صرف افطار و شــام 

به پایان رسید.

تاکید  قدیم  از  ما  کشور  در 
و  مساجد  روی  بر  وقف 
است،  بوده  علمیه  مدارس 
تأسیس  بعد  های  سال  در 
قرار  تأکید  مورد  بیمارستان 
به  انقالب  از  پس  و  گرفت 
دلیل ازدیاد جمعیت و کمبود 
مدارس، جهاد مدرسه سازی 
وجود داشت که آقای حافظی 
هم در رأس آن بودند و اینجا 
خوشبختانه  دارند.  حضور 
اخیرا خیرین و عزیزانی که به 
عالقه مندند  مملکت  آینده 
به دانشگاه ها توجه می کنند
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مهمترین صحبت های خیرین در حاشیه برنامه

خیرین چه فکر می کنند؟
در حاشیه ضیافت افطار و سخنرانی های قبل از آن، به سراغ تعدادی از خیرین حاضر  گفت وگو
در جلسه رفتیم تا ببینیم آنها چطور فکر می کنند؟ چه چیزی آنها را به شریف کشانده 

است و در قبال حمایتی که می کنند انتظاراتشان از دانشگاه چیست.

در  لیســانس  دوره  در  مــن 
س  ر د یف  شــر ه  نشــگا ا د
خواندم. اعتبار درس خواندن 
در این دانشــگاه مســئولیتی 
برای هــر فرد ایجــاد می کند 
تــا در راســتای حفــظ ارزش 
و رتبــه شــریف در جهــان، به 
دانشگاه کمک کند. از طرف 
دیگــر مــا فارغ التحصیالن، 

شــرکتی در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی 
برای دانشــگاه ها ثبــت کردیم و بــه همین دلیل 
ارتبــاط تنگاتنگــی با دانشــگاه های کشــور و به 
خصوص دانشــگاه شــریف برقرار کردیم. با توجه 
به محدودیت های بودجه در دانشــگاه مسئولیت 
تجهیــز چند آزمایشــگاه در دانشــگاه را به عهده 
گرفتیــم. همچنین همکارانــی را در زمینه کاری 
خود پیدا کردیم که بیشتر آنها نیز فارغ التحصیل 

همیــن دانشــگاه هســتند. 
به همیــن وســیله توانســتم 
کــه  غ التحصیالنــی  فار بــا 
واحدهــای بزرگی در کشــور 
تاســیس کردند، صحبت کنم 
و کمک هــای مالــی زیــادی 
به خصــوص برای دانشــکده 
برق جــذب کنــم. همچنین 
فارغ التحصیالن این دانشگاه 
و به ویژه دانشــکده بــرق کــه االن در بخش های 
دولتــی فعالیت می کننــد، کمک های شــایانی 
به این دانشــگاه کردنــد. در یکی دوســال اخیر 
وضعیت اقتصادی کســب وکار کمی افت کرده و 
شــرکت ها توان مالی ســابق را ندارند. امیدواریم 
که این مشکالت هر چه ســریع تر برطرف شود تا 
فارغ التحصیالن دانشــگاه بتوانند به کمک های 

خود ادامه دهند.   

آقای بردبار: فارغ التحصیالن نیز در ارتقای رتبه جهانی شریف وظیفه دارند

جوامعــی کــه بخواهنــد بــه 
مراتب عالــی برســند باید در 
راه کسب دانش قدم بردارند. 
این کســب دانــش پایه اش از 
مهدکودک شــروع می شود تا 
دانشــگاه. جوامع ما باید این 
دید را داشــته باشــند که تنها 
راه حل مشــکالت این اســت 
کــه دانــش را توســعه دهیم. 

پازل اقتصاد کالن مــا زیربنایش از متخصصین و 
محققین ما در زمینه های مختلف اســت. امروز با 
امکانات و وســعتی که در ارتباطات جهانی داریم 

وظیفــه بیشــتری در توســعه 
کشــور داریــم؛ بــه خصوص 
دانشــگاهی مثل شــریف که 
فقط آکادمیک نیســت و علم 
را بــه اجــرا درمــی آورد و علم 
را کاربــردی می کنــد. وظیفه 
خانواده شــریف این است که 
به ارتقای اندیشه در این کشور 
بپردازند. هرکسی با هر توانی 
و هر اندیشــه ای که در ایران زندگــی می کند باید 
خود را سرباز کشور ببیند و بکوشد اندیشه نو را در 

کشور جاری کند.

آقای بهروز فروتن: هر فرد با هر توان و اندیشه ای باید سرباز وطن باشد

شــکی نیســت کــه رشــد و 
بالندگی هر جامعه ای وابسته 
به آمــوزش اســت. تحقیقات 
می تواند کمک کند تا جامعه به 
پیشرفت واقعی و پایدار برسد و 
آینده را ببیند؛ به خصوص در 
مراکز دانشگاهی که نگاه شان 
بلندمــدت اســت. بنابرایــن 
چیزی که ما نیاز داریم افراد در 

مقاطع باالست چون رسیدن به مقاطع عالی نیاز به 
زمان زیادی دارد.  چیزی که موجب می  شود مردم 
بیشــتر به فکر حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی 
بیفتند، کاربردی بودن طرح هایی اســت که روی 
آنها کار می شود. برای مثال اگر ما مشکالتی مانند 
کمبود آب و مشکل گردوغبار را که مسائل روز کشور 
هســتند و جامعه به آن نیاز دارد، مطرح کنیم و از 

فرهیختــگان و کارشناســان 
کشــور بخواهیــم تــا راه حلی 
بــرای آنها طراحــی کنند و به 
این حوزه ها وارد بشــوند، هم 
مردم ترغیب به حمایت از این 
طرح ها می شوند و هم جامعه 
رو به جلو حرکــت می کند. به 
نظر من وقتی که ساختارسازی 
می کنیم، سیلی به حرکت در 
می آید که خیلی خوب کار می کند. جوانان امروزی 
ما در مواجهه با مسائل کم نمی آورند و فضای کاری 
باز اســت. یکی از آرزوهای من این است که دست 
به دست هم دهیم و یکی از همین طرح ها را ایجاد 
کنیم تا جوانان کشــور ما به جای خارج از کشــور 
در داخل مشــغول به کار شــوند و این مشکالت را 

حل کنند. 

آقای میرزاخانی: اگر به مشکالت ملموس بپردازیم، مردم هم اعتماد می کنند

من حقوقدان هســتم. عالوه 
بر مســائل حقوقی در مسائل 
اقتصادی هم فعالیت دارم. قبل 
از این عضو داوطلبان سازمان 
هالل احمر بوده ام و امسال بار 
اول اســت که برای حمایت از 
دانشگاه شریف دعوت شده ام 
و قرار است در این زمینه خدمت 
کنــم. ترجیحم این اســت که 

خیلی ریشه ای عمل شود و باید قبل از هر حرکتی 
کارشناسی صورت بگیرد. کمک ما فی سبیل الله 

اســت و انتظــاری از کســی 
نداریم. انتظار ما این است که 
دانشگاه بتواند استفاده خوبی 
از این کمک ها بکند و کارهای 
بزرگی انجام بدهد. هنوز کمک 
به دانشگاه مثل مدرسه سازی 
جا نیفتاده است و به طور کلی 
کمک به دانشگاه با انواع دیگر 
کمک تفاوت دارد. تبلیغات نیز 
در ایــن زمینه کم بوده اســت و جامعه با این نوع از 

فعالیت خیریه آشنایی الزم را ندارند.

آقای نادری: انتظار داریم کمک های خیرین به کارهای بزرگ منجر شود

کمک به افراد نیازمند جامعه 
اهمیت زیادی دارد و بر جامعه 
تاثیــر مثبتی می گــذارد، اما 
هزینه کردن در امور آموزشــی 
و حمایت از دانشــگاه نقشی 
به مراتــب مهم تــر و بلندمدت 
دارد. بنابراین ما سعی کردیم 
هم زمان با کمک های متداول 
به نیازمندان، از دانشگاه غافل 

نمانیم و بــه آن کمک کنیم کــه نمونه اش، تقبل 
مالی و اجرایــی افزودن یک طبقه به ســاختمان 
دانشکده مهندسی برق بود. همچنین قصد داریم 
در صورت توافق با شهرداری پارکینگ دانشگاه را 
با ســرمایه گذاری 35 میلیارد تومانی شروع کنیم 

و به پایان برسانیم.
نکتــه ای که دربــاره همکاری 
قبلی ما با دانشــگاه به چشم 
آمد این بود که اگرچه قرار نبود 
دانشگاه شریف هزینه ای کند، 
روند طوالنی و ُکند بوروکراسی 
دانشگاه بسیار ما را اذیت کرد. 
به همین دلیل به نظر می رسد 
بوروکراســی دانشــگاه بایــد 
چابک تر عمل کند. در مجموع بنده چشمداشتی 
از دانشــگاه ندارم و در پروژه قبلی هم از دانشگاه 
حتی انتظار بازخورد نداشتم، چون بازخوردهای 
مســتقیم را از طریق مهندســان مشغول به کار در 

پروژه دریافت می کردم.

آقای بهاری: بوروکراسی دانشگاه باید چابک تر باشد
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بیشتر فعالیت بنیاد نیکوکاری 
جمیلــی در امــور تحصیلــی 
است. اگر ما بتوانیم به جوانان 
در امور تحصیلی کمک کنیم 
کاری بلندمــدت کرده ایــم و 
نتیجه ایــن کار بعدها در امور 
مختلف کشور معلوم می شود. 
به همین دلیل است که حمایت 
از امور آموزشی ارجحیت دارد. 

موسســه ما تا به حــال در زمینه هــای مختلفی از 
آموزش حمایت کرده. مثل بورســیه دانشجویان، 

تجهیز مــوزه جانورشناســی 
دانشــگاه تهــران و ســاخت 
ساختمان کارآفرینی دانشگاه 
تهران. همچنین جشنواره ای 
برگــزار کرده ایم و طــی آن به 
طرح های برگزیده پژوهشــی 
اعتبــار پژوهشــی داده ایــم و 
انتظــار  حمایــت کرده ایــم. 
خاصی از دانشگاه نداریم. ولی 
چیزی که برایم مهم است این است که دانشجویان 

راه خیرین را ادامه دهند.

خانم شادی جمیلی: کمک به امور آموزشی ثمراتی بلندمدت دارد

با کمک بــه آمــوزش به جای 
اینکه ماهی دهید، ماهی  گیری 
یــاد می دهید. با کمکی اندک 
می توان باعث شد دانشجویی 
کــه در دوران تحصیــل خــود 
مشــکل مالی و معیشتی دارد 
بتوانــد موفق تر باشــد و افت 
تحصیلی نداشــته باشــد. از 
طرف دیگر هرکــس از چیزی 

لــذت می برد. مــن از اینکه به دانشــجوها کمک 
کرده باشــم لذت می برم. بنیاد ما 11 ســال پیش 
تاسیس شده و در 8 سال اول به طور غیررسمی کار 
می کرده. بنیاد ما با هدف کمک به دانشــجویان و 
دانش آموزان تاسیس شد و یک الگوبرداری بود از 
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد. دکتر مصلی نژاد در این 
راه ما را راهنمایی کردند. قبل از این همکاری هایی 
با دانشــگاه تهران و بهشتی داشته ایم و این اولین 
بار است که می خواهیم با دانشگاه شریف همکاری 

کنیم. ترجیح من این است که 
به طور مســتقیم به دانشجوها 
کمــک کنــم. چون همیشــه 
از دانشــجوها انــرژی و ایــده 
می گیــرم. همچنین دوســت 
دارم بتوانــم دانشــجوها را بــا 
صنعت آشــنا کنم. برای مثال 
در شــرکت ما در مرکز تحقیق 
و توسعه شــرکت 22 دانشجو 
مشــغول هســتند و تا اینجا هم کمــک زیادی به 
شرکت کرده اند. اگر این بخش بسته شود حداقل 
دو ســوم اینها از ایران می روند. بنابراین ما وظیفه 
داریم بستر را فراهم کنیم. مهم ترین مشکل ما این 
است که با هم غریبه ایم و نمی توانیم مراودات الزم 
را با هم داشته باشیم. ما باید بیشتر با دانشجوها و 
انجمن های علمی در ارتباط باشیم. باید راه های 
ارتباطی بین دانشــجو و شخصی مثل من که کار 

اقتصادی می کنم به وجود آید.

مهندس ابراهیم جمیلی: مهم ترین مشکل ما این است که با هم غریبه ایم

آموزش عالــی اهمیت زیادی 
در توســعه کشور دارد و در این 
میان، دانشگاه های برتر کشور 
با توجه به نقش پررنگ ترشان 
در جــذب نخبــگان، وظیفــه 
ســنگین تری بر عهده دارند. 
بیشــتر رتبه های برتــر کنکور 
و المپیاد به دانشــگاه شریف 
می آینــد و بــه همیــن جهت 

شــریف محل تجمع بهترین استعدادهای کشور 
اســت. بنابراین پرورش و رشــد این جوانان بسیار 
کلیدی اســت. پرورش آنها نیاز به امکانات زیادی 
دارد؛ مثــل امکانات آزمایشــگاهی و پژوهشــی و 
آموزشــی. اما دانشــگاه های دولتی بســیار فقیر 
شده اند. دولت تقصیری هم ندارد. هزینه های زیاد 
و درآمد کم دولت باعث شده نتواند بودجه دانشگاه 
را زیاد کند. اگر بخواهیم چشم انتظار دولت باشیم، 
فقر دانشــگاه روز به روز بیشتر می شود و کم کم از 
پس هزینه های ساده پژوهشی و آموزشی خود نیز 
برنخواهد آمد و دیگر نمی تواند استعدادهایی را که 

به دانشگاه می آیند پرورش دهد.
ما راهی نداریــم جز اینکه منابع مالــی مربوط به 

دانشــگاه را از بطــن جامعــه 
جذب کنیم. این کار از طریق 
ســازوکارهایی کــه دانشــگاه 
ایجاد کــرده می تواند صورت 
بگیــرد؛ به عنوان مثــال افراد 
متمول و خیر به دانشگاه کمک 
کنند. یک راه دیگر این اســت 
که دانشــگاه از دانشــجویان 
شــهریه بگیرد و ایــن هزینه را 
در یــک صندوق نگه دارد و هرکدام از دانشــجوها 
کــه درآمد کافی ندارند از ایــن صندوق وام بگیرند 
و بعــد از فارغ التحصیلی پس دهند و بعدها که به 
سر و ســامان رسیدند به این صندوق کمک کنند. 
یک راه دیگر این است که دانشگاه از طریق کمک 
به صنعت و انجام پروژه های صنعتی درآمد کسب 
کند. ما حدود 50000 فارغ التحصیل داریم. باید 
ایــن فرهنگ را ایجاد کنیم کــه فارغ التحصیالنی 
که درآمد خوبی دارند به دانشگاه کمک کنند تا به 
نسل های بعدی کمک شود. به هرحال ما باید بنیه 
مالی دانشــگاه را تقویت کنیم؛ در غیر این صورت 
به مرور دانشگاه تحلیل می رود و قادر نخواهد بود 

سهم قابل توجهی در پیشرفت کشور ایفا کند.

دکتر مشایخی: اگر چشم انتظار دولت باشیم فقر دانشگاه هر روز بیشتر می شود

به ایــن علت در حــوزه علمی 
و فرهنگــی بیشــتر حمایــت 
می کنیــم که اگر زیرســاخت 
علمی کشــور به خوبی توسعه 
یابد، دیگر نیازمندی نخواهیم 
داشــت.  تا به حال با دانشگاه 
شــریف ارتباطی نداشته ایم و 
بیشتر در کاشــان که در آن به 
دنیا آمده ام، فعال بوده ایم. در 

آنجا یک مجتمع آموزشی هنرستان فنی دخترانه 
و یک مجموعه ورزشی در کنار آن تاسیس کردیم. 
بعــد از آن در زمینه معلولیــن و نابینایان همکاری 
کردیم و ســپس وارد دانشگاه شدیم و در آ نجا یک 
دانشکده مهندسی با تمام امکانات تاسیس شد. 

چیــزی کــه اغلــب خیرین از 
دانشگاه انتظار دارند، هموار 
بــودن مســیر و همــراه بودن 
دانشــگاه اســت؛ یعنی مثال 
بــا تغییــر مدیریتــی کارهــا 
نوســان پیدا نکند و سلیقه ای 
عمل نشــود. همچنین شاید 
بتوان از نخبگان شــرکت های 
دانش بنیان اســتفاده کرد که 
هم کار اقتصادی صورت بگیرد و هم برای دانشگاه 
مفید باشد و هم دوطرفه باشد. دوطرفه بودن خیلی 
مهم است؛ یعنی نقش خیر صرفا پول خرج کردن 
نباشد. اینکه بیشتر به کارهای اقتصادی بردـ  برد 

بپردازیم، مفیدتر است. 

آقای کتابچی: انتظار ما هموار بودن مسیر و همراه بودن دانشگاه با خیرین است

بیشــتر مردم من را به عنوان 
ی  د قتصــا ا چهــره  یــک 
می  شناســند در حالــی کــه 
بــه عنوان یــک فــرد صنفی 
تحصیالت دانشــگاهی دارم 
و با مســائل آموزشــی آشــنا 
هستم. هر کسی می تواند به 
نوعــی به این دانشــگاه که از 
نظر علمــی جایگاه باالیی در 

کشور دارد، کمک کند. من هم می توانم هرچقدر 
ناچیز به گوشــه ای از مسائل اقتصادی دانشگاه 
شــریف و حتی دانشــگاه های دیگر کمک کنم و 

این مایه خوشحالی من است. 
بیشــتر فعالیت هــای دانشــگاه با شــرکت های 

تولیدی بزرگ انجام می شود. 
ما با دانشــگاه شهید بهشتی 
به عنوان مســئول صنف طال 
و جواهــر کشــور همــکاری 
داشــتیم. به نظرم دانشــگاه 
شــریف نیــز باید همــکاری 
خــود را با اصنــاف آغاز کند. 
اصنــاف جامعــه بزرگــی در 
کشور هســتند. ما نزدیک به 
2.5 میلیون واحد صنفی در کشــور داریم. مثال 
در بخــش گوهرشناســی و ســنگ های قیمتی 
می توان کارهای علمی بســیار خوبی انجام داد 
و این فعالیت هــا می تواند موجب افزایش درآمد 

ارزی و اشتغال زایی نیز بشود.

آقای کشتی آرای: دانشگاه می تواند با اصناف وارد تعامل و حل مسئله شود

توســعه هر کشــوری بــر پایه 
دانــش صــورت می گیــرد. 
از  یکــی  دانشــگاه شــریف 
بزرگ تریــن مراکــز آمــوزش 
فنی کشــور اســت. باید این 
آمــوزش پشــتیبانی شــود تا 
کشــور بتوانــد در زمینه علم 
و تکنولــوژی پیشــرفت کند. 
قطعا توســعه دانش در ادامه 

به رفــع فقر و مشــکالت دیگر کشــور نیز کمک 
خواهــد کــرد. کار مــا این اســت که بــه کمک 
دانشــگاه بیاییم و افراد دیگر را نیز تشویق کنیم 
که به کمک دانشگاه بیایند. این دانشگاه است 

که باید به مــا بگوید در کدام 
بخش هــا به کمک نیاز دارد و 
چه چیزی در اولویت اســت. 
نظــر شــخص من اســت که 
توســعه پژوهش دانش بنیان 
آزمایشــگاه های  تجهیــز  و 
پژوهشــی نســبت به اموری 
مثل ســاختمان ســاختن در 
اولویت است. ما وظیفه خود 
را انجــام می دهیــم و انتظاری نداریم. دوســت 
داریــم دانشــگاه مــا پیشــرفت کنــد و بتوانــد 
پژوهش هــا را بــه حوزه عمــل وارد کنــد و آن را 

کاربردی کند.

خانم صباحی: توسعه پژوهش دانش بنیان در اولویت است

به نظر مــن حمایت می تواند 
به عنوان پشــتیبان محکمی 
همــراه جوانان ما باشــد. ما 
جوانان خیلــی خوبی داریم 
اما وقتی حمایت نشــوند، در 
جامعه رها می شــوند. انتظار 
مــن این اســت کــه نگذاریم 
جوانــان فعــال و مســتعد ما 
فــراری بشــوند. بایــد از آنها 

از راه های مختلفی مانند ســازندگی و اشــتغال 
حمایــت کنیــم تا ایــن افــراد بماننــد و بتوانند 
خدمــت بهتری به مــا ارائه بدهند. بــرای اینکه 

مردم بیشتر به سمت حمایت 
از دانشــگاه ها و مراکز علمی 
ارشد حرکت کنند، نیاز داریم 
تا تبلیغات خود را گســترش 
دهیــم. اکثــر مــردم آگاهی 
ندارنــد. در خــارج از کشــور 
جوانان بــه در منازل می روند 
و بــا زبانــی خوب مــردم را به 
همــکاری دعــوت می کنند. 
اما متاســفانه در ایران این کار انجام نمی شــود. 
اگر تبلیغ به اندازه کافی انجام شود، ایران آینده 

خیلی خوبی خواهد داشت. 

خانم میرمهدی: نگذاریم جوانان فعال و مستعد ما فراری بشوند
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آیا ما اولین دانشگاهی بودیم که سراغ منابع 
خیریه رفتیم؟

قطعا ما اولین نبوده ایم و ســابقه این کار طوالنی است. 
اما از جهاتی هم پیشتاز بوده ایم. زمانی دکتر مشایخی 
قصد داشــتند برای دانشکده مدیریت و اقتصاد هیئت 
مدیــره ای درســت کنند متشــکل از مدیــران دولتی و 
خصوصی. هدف هم این بود که ما از طریق این مدیران 
بفهمیم بر اساس نیازهای بازار در حال کاریم یا نه، و چه 
تغییراتی باید در محتوای آموزش و روش تدریس داشته 
باشیم. البته به عنوان یک هدف جانبی کمک به اجرای 
برنامه های دانشــکده هک مد نظر بود که کمک مالی را 

نیز شامل می  شد. 
همین گروه تبدیل به بنیاد شریف شد؟

آن موقع هنوز اسمش بنیاد نبود. گروه مشاوران دانشکده 
مدیریت و اقتصاد بود که تعداد اعضای مساوی از مدیران 
دولتی و خصوصی داشــت. چند جلسه ای گروه شکل 
گرفت و در مورد مســائل مالی هم بحث شد. بعد از چند 
جلســه که نتایج به مدیریت دانشــگاه منتقل شد دکتر 
سهراب پور گفتند حیف است این مجموعه فقط به یک 
دانشکده مشــورت بدهد. مجموعه به دانشگاه منتقل 
شد و بنیاد شریف نام گرفت. البته دقیق مطالعه نکرده ام 
اما مطمئن هســتم ایــن حرکت از اولیــن حرکت های 
سیســتماتیک بود. دانشــگاه تهران هم که از گذشــته 
موقوفاتی داشــت بنیادی با این کارکرد نداشته و حتی 
اساسنامه بنیاد شریف را هم گرفتند و برای تاسیس بنیاد 

خودشان مطالعه کردند. 
قبل از این هم به دانشــگاه اهدا و وقف شــده 
اســت یا با آقای مصلی نژاد و کارهای ایشــان 

شروع شد؟
قبل از این هم بوده. خوابگاه های طرشت زمینش وقف 
است. زمین قلعه حسن خان هم بعد از استخر و خوابگاه 
که آقای مصلی نژاد وقف کرد به دانشگاه اهدا شد. آخرین 
مجموعه هم پژوهشکده موفقیت بود که به دانشگاه وقف 

شد که عقدنامه و وقف نامه دارد. 
از قرار معلوم دانشگاه تهران خیلی در زمینه 
وقف پیش رفته و خوب کار کرده. چرا ما در این 

زمینه عقب افتادیم؟
حقیقت این است که بنیاد شریف اگرچه زودتر از دانشگاه 
تهران شکل گرفت اما به دالیلی که بخشی از آن برای ما 
واضح و بخشی هم روشن نیست، مسیری را طی کرد که 
چندان درســت نبود. بنیاد بنا بود در جذب منابع برای 
دانشگاه قدم بردارد اما کارش به مسائل اقتصادی کشیده 
شد و با درگیر شدن در مسائل اقتصادی مثل ایجاد شرکت 
یا خرید ســهام و... دیگر نتوانست به کار اصلی خودش 
بپردازد. ســوال این است که چطور شد که بنیاد وظیفه 
اولیه خودش را رها کرد و به سمت فعالیت های اقتصادی 
رفت و متاسفانه در فعالیت اقتصادی هم موفق نبود. نه 
تنها فرصت ها که حتی بخشی از سرمایه گذاری بنیاد هم 
از دست رفت. نمی خواهم کسی را مقصر جلوه بدهم بلکه 
ما ندانستیم این کار را چطور انجام بدهیم و بخشی هم به 
دلیل همین تغییر ماموریت بود. االن رئیس دانشگاه از 
بنیاد خواسته اند که روی همان ماموریت اصلی خودش 

تمرکز کند. 
در ماموریــت بنیــاد، ارتبــاط بــا صنعت هم 
مطرح بــود یا پیگیــری خیرین، یــا مدیریت 
منابع دانشــگاه. مرکز راهبردی هم پیگیری 
مسائل خیرین است. اینها تداخل کاری پیش 
نمی آورد؟ ارتباط با خیرین باالخره وظیفه چه 

بخشی از دانشگاه است؟
وقتی بنیاد شریف کارهای خودش را انجام می داد نیازی 

به ایجاد نهاد جدید نبود. ولی بعد از مدتی احساس شد 
باید به شکل برنامه ریزی شــده تری این کار انجام شود. 
در شــورای برنامه ریزی دانشــگاه تصمیــم گرفتیم که 
کمک های مختلف به دانشگاه از هر نوعی را هدف گذاری 
کنیم. در بخش مادی هدف گذاری شد که تا 1399 درآمد 
ساالنه دانشگاه از محل کمک ها به 44،7 میلیارد تومن 

برسد. این غیر از ارزش موقوفاتی مثل زمین است. اگر 
باید به این هدف رســید پس باید برنامه ریزی داشــت و 
نمی توان منفعل عمل کرد که اگر خیری آمد و هدیه ای 
کــرد بپذیریم. دانشــگاه می خواهد کامــال فعال عمل 
کند. ضیافت افطار برای رسیدن به همین هدف بود. از 
برنامه ریزی برای ضیافت تــا پیگیری های بعد از آن، در 

همه جای دانشگاه فعال و جدی است. 
مجمع حامیان دانشگاه شریف چطور شکل 

گرفت؟
یک اتفــاق خوبی که در زمــان هدف گــذاری در برنامه 
راهبــردی افتاد این بود که عــده ای از خیرین که قبال به 
دانشگاه کاشان کمک کرده بودند با دانشگاه شریف هم 
مرتبط شدند. با هماهنگی ریاست دانشگاه با دانشگاه 
کاشان و بازدید از آنجا متوجه شدیم که دانشگاه کاشان 
در این زمینه خیلی خوب عمل کرده. ما هم از آنها کمک 
خواســتیم که چطور با خیرین تعامل کنیــم. آنها هم با 
روی باز به ما کمک کردند و حتی خیرین خودشــان را به 
ما معرفی کردند. خوشبختانه بخشی از این خیرین هم 
ساکن تهران اند. ما با این عزیزیان جلسه گذاشتیم و عالوه 
بر مشورت کمک هایی به دانشگاه کردند و تعهداتی هم 
برای آینده پذیرفتند.  در واقع گروهی پیدا شدند که گفتند 
ما حاضریم داوطلبانه به دانشگاه شریف کمک کنیم. ما 
هم مجمع حامیان شریف را ایجاد کردیم. بعد از تشکیل 
هم با بنیاد جلسه گذاشتیم و تقسیم کار کردیم که کارهای 
مجمع حامیان با بنیاد تداخل نداشته باشد. مثال با یک 
خیر از هر دو مجموعه تماس گرفته نشــود. بنا شد بنیاد 
برود سمت دانشکده ها و فارغ التحصیالن. اما مجمع، به 
امور خیرین غیر فارغ التحصیل یا فارغ التحصیالنی که 
قصد ندارند تنها به دانشکده کمک کنند و می خواهند به 
دانشگاه کمک بزرگ کنند رسیدگی کند. مرکز برنامه ریزی 
راهبردی و توسعه منابع هم وظیفه اش هماهنگی میان 
مجمع حامیان، بنیاد و مدیریت ها و معاونت های دانشگاه 

است که درگیر مساله می شوند، اما مرکز مجری نیست. 

دانشگاه برای برگزاری ضیافت افطاری خیرین 
چه کرد؟

جلسات با خیرین کاشان ادامه داشت که پیشنهاد شد 
به مناسبت ماه مبارک رمضان یک جلسه داشته باشیم 
و کســانی را که با آنها در ارتباطیم به شــریف بیاوریم. ما 
هم گفتیم دانشگاه در ســال های گذشته چنین کاری 

می کرده است. در تماس با بنیاد برای کشف سوابق این 
برنامه معلوم شــد بنیاد قصد برگزاری چنین برنامه ای را 
دارد. بنده از بنیاد خواهش کردم امســال کار را به مرکز 
بسپارند که تضاد و تعارضی هم بین دو نهاد پیش نیاید. 
مرکز، متولی شــد و جلسات مشــترکی برگزار شد برای 
تعیین اینکه چه کسانی و چه خیرینی دعوت شوند، چه 
کسانی سخنرانی کنند و چه چیزهایی آماده شود مثل 
کتابچه، کلیپ، هدایا، عکس یادگاری و... به پیشنهاد 
رئیس دانشــگاه هم قرار شــد چند خیر خــاص را که در 
گذشته هم به دانشــگاه کمک کرده اند عالوه بر دعوت 
مکتوب به صــورت حضوری و ویژه دعوت کنیم. یکی از 
این افراد آقای مصلی نژاد بود که در دعوت حضوری گفت 
بنده بانی جلسه هستم و ایشان بانی و میزبان جلسه شد. 
انتظــار خیرین چیســت؟ از تجربــه تعامل با 

خیرین دانشگاه بگویید. 
تجربه ما تجربه بســیار کوتاهی است. مثال در مقایسه با 
دانشــگاه کاشان که ده ســال با خیرین در تماس است 
ما تجربه ای نداریم. اما در همین مدت کوتاه باید بگویم 
خیرین دانشــگاهی نســبت به آموزش عالی و اهمیت 
دانشــگاه ها آگاهی و اشراف زیادی دارند. می دانند که 
اگــر اینجا ســرمایه گذاری نکنند در آینده برای کشــور 
مشــکالتی پیش خواهد آمد. از دانشــگاه هم انتظاری 
ندارند. فقط می خواهند ببینند که کمک شان در همان 
جهتی که گفته اند هزینه شــود. مثــال برخی مایلند به 
استادان جوان یا دانشجویان دکتری کمک کنند، یا اگر 
مایلند خوابگاه بسازند دانشگاه شفاف بگوید پول در این 
خوابگاه مشخص در حال هزینه است و گزارش پیشرفت 
بدهند. یا اینکه دانشگاه در هزینه کرد کمک ایشان تعلل 
و کندی به خرج نداده است. شاید یکی از مواردی هم که 
تمایل دارند این است که دانشگاه هر چند وقت یکبار این 
عزیزان را در محیط دانشگاه ببیند. مثال ضیافت افطار را 
پیشنهاد دادیم که در محل بهتری مثل هتل بگیریم، اما 
خیرین از ما به جد خواستند که در دانشگاه باشد و گفتند 

در دانشگاه بودنش مهم است. درسی که ما در این چند 
ماه گرفتیم این اســت که هر چند وقــت یکبار حداقل 

گروهی را به بهانه ای در دانشگاه جمع کنیم. 
هیچ وقت خیرین نگران این نبوده اند که خیلی 

از دانشجوها از کشور مهاجرت می کنند؟
تا به حال ایــن را نگفته اند. امــا می فهمم که پس ذهن 
ایشــان این مساله هســت. این را من از تعامل با ایشان 
می فهمم که از خودشان می پرسند آیا اینجا بهترین جا 
برای کمک است؟ عنوان سخنرانی دکتر مصلی نژاد این 
بود که نیت خیر الزم است اما کافی نیست و باید با عمل 
آگاهانه همراه باشد. این خیلی نکته درست و حکیمانه ای 
است. هر کدام از خیرین چه آنها که کمک های بزرگی به 
دانشگاه کرده اند چه کسی که کمک کوچکی کرده، همه 
این عمل آگاهانه را در ذهن دارند و می پرسند آیا این کار 
مهم تر است یا ســاخت مدرسه و درمانگاه و.... ما سعی 
کرده ایم به صورت غیرمســتقیم برای این سوال جواب 
داشته باشــیم. بگوییم که دانشجوهای زیاد و خوبی در 
کشــور می مانند، کارهای خوبی دارد در دانشگاه انجام 
می شود. حتی در کلیپ و معرفی دستاوردهای دانشگاه 
هم این نکته مد نظر بود که نشــان دهیم به دانشگاهی 
کمک می شود که کاری را انجام می دهد که کس دیگری 

در کشور توان انجامش را نداشته. 
در ضیافت افطاری حــدود دومیلیارد تومان 
به دانشگاه هدیه شد؟ محل هزینه این هدایا 

مشخص شده است؟
هنوز خیر. اما در حال برنامه ریزی هستیم که کل مبلغ را 
به یک پروژه بدهیم و پروژه را طوری نام گذاری کنیم که 
یادآور این ضیافت باشد، یا پول را در صندوقی بگذاریم و 
به برنامه های مختلف کمک کنیم. البته برای اینکه درآمد 
حاصل از ســرمایه گذاری پروژه ها را پیش ببرد پول باید 
خیلی بزرگ تر از این باشد. اما این امید وجود دارد که اگر 
این پول در یک صندوق برود کسانی هستند که حاضرند 
ارقامی معادل یا بیشــترش را به مــا کمک کنند. باز هم 
نمی دانیم که عواید حاصل از صندوق برود در پروژه های 
عمرانی و آزمایشــگاه ها یا حمایت از اســتادان جوان و 
دانشجویان مثل بورس، کمک هزینه فرصت مطالعاتی، 

حمایت از ایده ها و شرکت های دانش بنیان. 
نگران نیســتید آن دســته از هدایــا که جنبه 
وقف ندارند باعث اختالف نظر در محل هزینه 
شــوند؟ اصال فرایند تصمیم گیــری در مورد 

اختصاص منابع چطور است؟ 
اگر بخواهد به ســمت پروژه های عمرانی و آزمایشــگاه 
برود، فرایند مشخصی در دانشــگاه وجود دارد و نیاز به 
تعریف فرایند جدید نیســت. اما اگر بخواهد به ســمت 
صندوق برود باید هیئت امنا، اساســنامه و ثبت قانونی 
داشته باشــد تا شائبه ای ایجاد نشود. من به عنوان یک 
رای معتقدم مدیریت صندوق را به خود خیرین بدهیم. 
به ایشان بگوییم شما به دانشگاه هبه کرده اید و دانشگاه 
هم می خواهد مدیریت پول را به خود شــما بدهد. اداره 
صندوق با خیرین باشد و ما تنها نیازهای مان را ارائه کنیم. 
ارزیابی و پیشــنهاد با ما باشد و مدیریت مالی صندوق با 

خود خیرین باشد. 
چه کسی باید این تصمیم را بگیرد؟

هیئت رئیسه. ما باید پیشنهادی را به هیئت رئیسه ببریم. 
البته حتما در این زمینه با خیرین و به ویژه آقای مصلی نژاد 
مشورت خواهیم کرد؛ به خاطر لطفی که به دانشگاه دارند 
و برای پاس داشتن نیکوکاری و زحمات ایشان.  در نهایت 
باید به این نکته توجه کنیم که این کار تازه شــروع شده 
اســت. راه جدیدی را شروع کرده ایم. هنوز کاری اتفاق 

نیفتاده. اما می دانیم باید چه کار کنیم.

 گفت وگو با دکتر آراستی مدیر مرکز 
برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه

در آغاز راهیم
باالخره بعد از سال ها شریف صاحب یک برنامه راهبردی شده است. برای آنکه بفهمیم دانشگاه چقدر در  اجرای این برنامه تحول جدی است کافی است یک روز نزدیک غروب به ضلع غربی باغ دلگشا سر بزنید؛ مصاحبه
در آنجا عده ای دانشجوی تحصیالت تکمیلی می بینید که با چند استاد در حال بحث و گفت وگوی پر از هیجان و حرارت 
هستند. آنها اکثرا دانشجویان مدیریت دانشگاه هستند که با چند عضو هیئت علمی و در رأس آنها دکتر محمدرضا آراستی، 
از استادان نامدار برنامه ریزی استراتژیک کشور، روی تدوین نقشه عملیاتی و شاخص های برنامه راهبردی دانشگاه کار 

می کنند. با دکتر آراستی درباره یکی از مأموریت های اصلی مرکز، یعنی توسعه منابع مصاحبه کرده ایم.
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احداث ساختمان مجموعه ورزش های آبی 
 دانشگاه صنعتی شریف 

)اهدایی بنیاد فرهنگی مصلی نژاد(

زیربنا: 5250 متر مربع
شروع احداث و بهره برداری: 84 تا89 

دانشگاه صنعتی شــریف کال از نظر امکانات رفاهی در 
شــرایط چندان خوبی قرار ندارد؛ اما استخر آن زبان زد 
خاص و عام است. مجموعه ای که استخر آقایان و بانوان 
را جداگانــه دارد و ســاعات و ایــام زیادی فعــال و آماده 
خدمت رســانی به خانواده شریف با قیمت هایی بسیار 
مناسب اســت. استخر دانشــگاه آنقدر مجهز است که 
بســیاری از ارگان ها و حتی تیم های حرفه ای شیرجه و 

شنای کشور با آن قراردادهای بلندمدت بسته اند.
نام حامی : دکتر عباس مصلی نژاد

 احداث ساختمان خوابگاه دانشجویان 
آریو مصلی نژاد

زیربنا: 2600 متر مربع
شروع احداث و بهره برداری: 82 تا 83

ایــن روزهــا وقتــی در محلــه طرشــت قــدم می زنید 
ساختمان های نوساز و نسبتا مدرن به چشم می خورد 
ولی 15 ســال پیش از این خبرها نبود. در آن ســال ها 
دور میدان تیموری فقط یک ساختمان در ضلع شمال 
شــرقی میدان بــود که جلب توجه می کــرد که نه مال 
شــرکتی متمول بود، نه از آِن بسازبفروشــی ثروتمند. 
آن ساختمان یک خوابگاه بود؛ خوابگاهی مخصوص 
دانشجویان دکترای دانشگاه شریف. بنیاد مصلی نژاد 
در اوایل دهه هشــتاد در حالی که دولت در ســاختن 
خوابگاه همیشــه ابراز عجز می کرد، با ســاختن یک 
خوابگاه شیک در نزدیکی دانشگاه، دست به کار بزرگی 

زد و گرهی عظیم از کار دانشگاه باز کرد.
نام حامی : دکتر عباس مصلی نژاد

مرکز تحقیقات فناوری های توان بخشی عصبی 
 هوشمند جواد موفقیان 

)اولین موقوفه پژوهشی دانشگاه(

زیربنا: 1500 متر مربع
سال وقف )90( و شروع بهره برداری )92( 

یکــی از جدیدتریــن و ثروت آفرین تریــن زمینه هــای 
پژوهشــی دنیا مهندسی پزشکی اســت که رشته های 
مهندســی شــیمی، برق، مکانیک و کامپیوتر را درگیر 
خود می کند. ســال 1390 دکتر موفقیان ساختمانی 
کامل را در خیابان خارک، نزدیک چهارراه کالج در اختیار 
دانشگاه شریف گذاشت و گشایشــی قابل توجه برای 
پژوهش در حوزه توانبخشی عصبی هوشمند ایجاد کرد.
نام حامی : دکتر جواد موفقیان

تجهیز سالن کیمیا دانشکده شیمی دانشگاه 
 صنعتی شریف و مشارکت در پیشبرد پروژه 

آمفی تئاتر دانشکده کامپیوتر

ظرفیت سالن: 100 نفر
شروع تجهیز و بهره برداری: 94 تا 95

دانشــکده شیمی، ســالن جابر را که بزرگ ترین سالن 
فعال دانشگاه است، در خود جا داده اما آیا این سالن 
برای برنامه های دانشجویی کوچک که اتفاقا زیاد هم 
برگزار می شــوند مناســب و بهینه اســت؟ ضمن آنکه 
مدیریت آن سالن با روابط عمومی دانشگاه است. لذا 
جای یک سالن سمینار مناسب در این دانشکده خالی 
بود. سالن کیمیا به خواست مرحوم دکتر علی محمد 
ســعیدی و با تالش و همت دکتر محمدرضا ســعیدی 
)استاد دانشکده شیمی( احداث شد و به بهره برداری 
رسید و خأل چندین ساله این دانشکده را پر کرد. ضمن 
آنکه بخشی از هزینه های آمفی تئاتر زیرزمین دانشکده 
کامپیوتر نیز از محل میراث این عزیز تأمین شده است.
نام حامی : مرحوم دکتر علی محمد سعیدی

احداث و تجهیز کتابخانه و سالن مطالعه 
عبدالسالم دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی 

شریف

زیربنا: 355 متر مربع
شروع احداث و بهره برداری: 90 تا 92

بازمانــدگان مهنــدس محمدصــادق میثمــی وکیل، 
سرمایه ای را که ایشان به منظور مصرف در امور خیریه 
به امانت گذاشــته بــود، جهت بازســازی کتابخانه در 
اختیار دانشگاه صنعتی شریف قرار دادند و کتابخانه 
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه صنعتی شــریف با نام 
عبدالسالم در تاریخ 11 اردیبهشت 1390 بازگشایی 
شد؛ کتابخانه ای مدرن و در حد استانداردهای جهانی 
که تحولی در محیط های مطالعه دانشگاه ایجاد کرد. 
الزم به ذکر اســت مرحوم مهنــدس صادق میثم وکیل 
مدتــی عضو هیأت علمی دانشــکده مهندســی برق 

دانشگاه صنعتی شریف بوده اند. 
نام حامی : مهندس محمدصادق میثمی وکیل

توسعه فیزیکی طبقه هفتم دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه صنعتی شریف 

زیربنا:300 متر مربع
شروع احداث و بهره برداری: 1395

دانشکده مهندسی برق، بزرگ ترین دانشکده به لحاظ 
مســاحت، تعداد دانشجو و اســتاد در دانشگاه شریف 
اســت. اما حتی این دانشــکده هم از کمبود فضا رنج 
می برد، چیزی که تقریبًا در تمام نقاط دانشــگاه با آن 
روبرو هستیم. سال 95 یکی از دانش آموختگان همین 
دانشــکده، یعنی مهندس غالمرضــا بهاری طراحی و 
ســاخت طبقه هفتم ساختمان جدید دانشکده برق را 
برعهده گرفت که اجرای آن در حدود 4 ماه و با کمترین 

مزاحمت، یکی از پروژه های قابل توجه دانشگاه بود.
نام حامی : مهندس غالمرضا بهاری

تجهیز تعدادی از آزمایشگاه های دانشکده و 
پرداخت بخشی از هزینه طبقه هفتم آن دانشکده

مگر پژوهش و آموزش بدون آزمایشگاه می شود؟ شریف پر 
است از آزمایشگاه های پژوهشی و آموزشی که اغلب وقتی 
واردشان می شوید، تجهیزاتی می بینید که روی آنها سه نوع 
شماره اموال خورده است، یکی زمان رژیم سابق، یکی بعد 

از انقالب و یکی لیزری! نه تنها تجهیزات آزمایشگاهی بلکه 
بســیاری از آزمایشگاه ها نیز بسیار قدیمی هستند و نیاز به 
تعمیرات اساسی دارند که بســیار هزینه بر است و از عهده 
بودجه های دولتی خارج است. لذا تجهیز آزمایشگاه ها یکی 
دیگر از مواردی است که کمک های حامیان را طلب می کند. تا 
امروز چند پروژه از این دست با حمایت حامیان به بهره برداری 

رسیده که دانشکده برق در این حوزه پیشرو بوده است.
نام حامی : مهندس جمشید بردبار
نام حامی : مهندس حمید کشاورز

اهدای یک قطعه زمین

متراژ: 380 مترمربع
سال اهدا: 1397

یکی دیگر از انواع وقف و هدیه، قطعه زمین است. خانم 
میرمهدی از خیرینی اســت که به تازگــی به گروهی از 
خیرین پیوسته است که اهمیت حمایت از دانشگاه ها 
را متوجه شده اند و در همین بدو آشنایی یک قطعه زمین 
به دانشــگاه هدیه داده است. دانشگاه معموال اگر این 
زمین ها نزدیک مجموعه های وابسته به شریف باشند از 
آنها استفاده می کند و در غیر این صورت از محل فروش 
آنهــا درآمد حاصل را بــه پروژه هــا و طرح هایش تزریق 
می کند. تعدادی دیگر از خیرین دانشــگاه هستند که 
کمک های آنها تا پایان خرداد 97 در دانشگاه شناسایی 
شده و به دلیل کمبود فضا امکان معرفی همه آنها را در 
اینجا نداشتیم و برای اطالع از شرح خدمات این بزرگان، 
شما را به مطالعه سایت sun.sharif.ir دعوت می کنیم.
نام حامی : سرکار خانم اعظم میرمهدی

مروری بر بعضی اقدامات حامیان دانشگاه صنعتی شریف

آنها متخصص باز کردن گره های کور هستند
وقف یکی از آداب و سنت های اصیل فرهنگی ما ایرانی ها و مسلمانان است، اما مثل خیلی از چیزهای دیگر که از اینجا شروع شد و در جاهای دیگر دنیا تکامل پیدا کرد، خودمان آن را فراموش کردیم.  دانشگاه ما در بهره مندی از این سنت متعالی )وقف( هر چند نسبت به جهان فاصله زیادی دارد، اما همین اندک فعالیت در شریف منشأ خیرات زیادی شده است. حامیان، کارهایی را به سرانجام گزارش
رسانده اند که شاید اگر قرار بود مسئولین دانشگاه یا دولت آنها را انجام دهند، سال ها طول می کشید یا حتی در نگاه آنها در اولویت قرار نمی گرفت. تصور کنید قرار بود استخر دانشگاه با بودجه دولتی ساخته شود و فرض 
کنید مدیریت بهره برداری و بودجه ریزی آن قرار بود دولتی صورت بگیرد. آن وقت این سوال مطرح می شد که آیا اصال استخر داشتن مهم است؟ یا اینکه فرض کنید طبقه هفتم دانشکده برق را قرار بود پیمانکار و کارفرمای 
سردر دانشگاه انجام دهد. آیا به خواب هم می دیدیم که ظرف 4 ماه با کمترین مزاحمت ساخته شود؟ فعالیت های حامیان دانشگاه چند ویژگی دارد: پول آن متعلق به بخش خصوصی است، آثارشان ماندگار است، 
بودجه ریزی مرتب دارند که نتیجه آن مدیریت اصولی تر پروژه است و باعث گشایش هایی جدی در مدیریت منابع دانشگاه می شوند. در این بخش با برخی اقدامات نیکوکارانه حامیان دانشگاه صنعتی شریف آشنا می شویم.
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 طرح استادسرا و خوابگاه 
دانشجویان دکترای متأهل

مشخصات کلی طرح: 
Ó	 70 احداث 10 طبقه مسکونی شامل

آپارتمان 100 مترمربعی
	Óاعتبار مورد نیاز: 150 میلیارد ریال
	Óپیشرفت طرح: 15 درصد
	Óزیربنا: 7,000 مترمربع

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	 تملک و تخصیص زمین
Ó	در مرحله کسب مجوزهای قانونی

تکمیل ساختمان هوافضا

مشخصات کلی طرح:
7 طبقه روی همکف و دو طبقه زیر همکف

	Ó اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل: 230 میلیارد
ریال
	Óپیشرفت طرح: 45 درصد
	Ó زیربنا:18,000 مترمربع

اقدامات انجام شده در دانشگاه
Ó	تکمیل اسکلت و نمای ساختمان
Ó	تکمیل طبقه منفی یک و موتورخانه

تامین تجهیزات اداری و آموزشی مجتمع 
کالس های آموزشی

مشخصات کلی طرح:
Ó	 اعتبار مورد نیاز برای تامین تجهیزات اداری و

آموزشی: 30 میلیارد ریال
Ó	پیشرفت طرح: 90 دزصد

Ó	 زیربنا: 6,000 مترمربع
Ó	تعداد کالس های آموزشی: 43 کالس
Ó	یک آمفی تاتر 100 نفره
Ó	بخش اداری به مساحت 1500 مترمربع

اقدامات انجام شده در دانشگاه
Ó	 تکمیل ساختمان
Ó	در مرحله کسب پیشنهاد قیمت برای تجهیزات

احداث درمانگاه تخصصی

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 240 میلیارد ریال
Ó	زیر بنا: 4,000 متر مربع
Ó	پیشرفت طرح: 10 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	تملک زمین مورد نیاز

احداث و تجهیز دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 90 میلیارد ریال
Ó	زیر بنا: 15,000 متر مربع
Ó	پیشرفت طرح: 70 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	در مرحله انجام نما و نازک کاری
Ó	تکمیل اسکلت و بخش عمده موتورخانه

احداث پارکینگ طبقاتی

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 450 میلیارد ریال

Ó	زیر بنا: 35,000 متر مربع در 6 طبقه زیر همکف
Ó	پیشرفت طرح: 10 درصد
Ó	 ظرفیت: 1075 دستگاه خودرو

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	تخصیص زمین مورد نیاز
Ó	تدوین طرح اجرایی

طرح احداث دانشکده مهندسی و علم مواد

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 200 میلیارد ریال
Ó	هزینه انجام شده تاکنون:  48 میلیارد ریال
Ó	زیربنا: 10,000 مترمربع
Ó	میزان پیشرفت پروژه: 15 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	گودبرداری، استحکام بخشی
Ó	در مرحله نصب اسکلت فلزی

 ایجاد مهمانسرای بین المللی دانشگاه

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 120 میلیارد ریال
Ó	زیر بنا: 6,000 مترمربع
Ó	پیشرفت طرح: 10 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	تملک و تخصیص زمین

ایجاد مجتمع خوابگاهی پسران در منطقه طرشت

مشخصات کلی طرح:

Ó	اعتبار مورد نیاز: 200 میلیارد ریال
Ó	 زیربنا: 7,000 متر مربع فضای خوابگاهی در

سه بلوک مجزا به اضافه 1000 متر مربع فضای 
فرهنگی-ورزشی

Ó	پیشرفت پروژه: 10 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه: 
Ó	تملک زمین

احداث مجموعه ورزشی در خوابگاه طرشت 3

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 20 میلیارد ریال
Ó	زیربنا: 11,000 مترمربع
Ó	پیشرفت طرح:  10 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	اختصاص و آماده سازی زمین
Ó	 تدوین طرح اجرایی

احداث خوابگاه دختران

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 120 میلیارد ریال
Ó	زیربنا: 6000 مترمربع
Ó	پیشرفت طرح: 15 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	 تملک زمین
Ó	انتخاب مشاور و انجام طراحی تفصیلی

 احداث مجموعه ورزشی در خوابگاه دختران

مشخصات کلی طرح:
Ó	اعتبار مورد نیاز: 16 میلیارد ریال
Ó	زیر بنا: 800 متر مربع
Ó	پیشرفت طرح: 10 درصد

اقدامات انجام شده در دانشگاه:
Ó	آماده سازی زمین
Ó	تدوین طرح اجرایی

طرح های برگزیده پیش رو جهت اختصاص حمایت حامیان )بخش اول(

واگذاری ویالهای بهشت
چه کمک  هایی به دانشگاه بشود بهتر است؟ ساختمان بسازیم یا آزمایشگاه تجهیز کنیم؟ آیا بهتر نیست از پژوهشگران جوان حمایت کنیم یا زندگی دانشجویان دکترا را سر و سامان دهیم؟  پس از دستور دکتر فتوحی مبنی بر تمرکز روی توسعه منابع و به طور خاص، سامان دادن به امور خیرین دانشگاه، »مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه« به  طور جدی پیگیر این گزارش
موضوع شده و اقداماتی را پیش برده است. تعیین ساز و کار محل هزینه حمایت های خیرین و تعامل با آنها، یکی از دغدغه های اساسی مرکز بوده و هست. لذا قدم اول تعیین نیازمندی ها و ارائه برخی پیشنهادها 
به خیرین بوده است. از مدتی  پیش طی مکاتبه با تمام دانشکده ها و مراکز مختلف، دانشگاه از آنها خواسته است تا طرح هایی را که در آن واحد نیاز به منابع برای اجرا دارد معرفی کنند. در این ویژه نامه به دلیل 
کمبود جا فعال فقط به معرفی پروژه های عمرانی می پردازیم. در این شماره فقط به معرفی تعدادی از طرح های عمرانی اشاره شده است. در ویژه نامه آینده به معرفی طرح های حمایت از دانشجویان و طرح های 

پژوهشی خواهیم پرداخت. فهرست کاملی از انواع طرح های پیشنهاد شده از طرف دانشگاه را می توانید در وبگاه مجمع حامیان دانشگاه به نشانی sun.sharif.ir مشاهده کنید.


