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 مقدمه

آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع »پنل آینده پژوهی آموزش عالی بررسی با حضور خبره ها و متخصصان موضوع با عنوان  هفتمینبیست و 

روز  13الی  9ساعت در برنامه میز آینده پژوهی قرار گرفت و   همکاری دانشگاه کاشانبا  و «ربه های دانشگاه کاشانبخشی به منابع: ضمن مرور تج

های خود را درباره موضوع ریزی آموزش عالی  برگزار شد. در این پنل  هر یک از اعضای پنل دیدگاه در محل موسسه پژوهش و برنامه 1398 آذر 11 دوشنبه

  د.فوق بیان کردن

 

 

 

 ای از دیدگاه های هر یک از اعضا ارائه می شود:در ادامه ابتدا خالصه

 موسسه رئیس: نسرین نورشاهیدکتر 

 

 تهیا .پذیرفتند را موسسه دعوت که بزرگوارانی و جلسه در حاضر سروران ارجمند دوستان خدمت دارم احترام و ادب و سالم عرض خدا، نام به

 قرار خیلی من. پیوست خواهند شااهلل ان ما به کم کم که عزیزانی و هستیم خدمتشان در که عزیزانی سایر و سعیدی مهندس آقای جناب همراه،

 دارند،  استحضار دوستان که دارم. همانطور گروهی صورت به مسئله حل تقاضای و سپاس عرض و مقدم خیر فقط یک بگیرم، را شما وقت نیست

 درگیر آن به کشور عالی آموزش نظام که است عاتیوموض حول گیردمی شکل میز این در که هایی فعالیت و موسسه پژوهی آینده میز موضوع
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 را علوم وزارت روز موضوعات ،شودمی ضرورت احساس که مواقعی در و مناسب زمان در معموال که داندمی واجب خود بر پژوهش موسسه و است

 نظام کمک واقع به در .هستیم عزیزان خدمت جلسه این در ما که سایرین و تخصصی رشته در پژوهشی طرح قالب در و دهد قرار کار دستور در

 حوزه در کلمه اعم معنای به علم جایگاه و دانشگاه ارتباط بحث امروز که هستند جریان در عزیزان همه. دهد انجام را کار این عالی کشور آموزش

 جامعه و دانشگاه بین ارتباط که کردم پیدا ورود منظر این از من. است کشور عالی وزشآم روز بحث فرهنگی و سیاسی اجتماعی، مختلف های

 بزرگان که بزرگوارانی که خواندیم زیاد هم کتابها در و است مطرح بزرگوار عزیزان شما برای. دارد دیرینی تاریخ کشورمان در دانش و علم ظیرنبی

 دو این همواره و بوده دانش و علم های حوزه که بوده هایی حوزه به نگاهشان حال عین در و ندداشت فعالیت مختلف های حوزه در و بودند جامعه

 دانشگاهیان حضور و دانشگاه در جامعه حضور دارد ما کشور در طوالنی و مفصل تاریخچه یک این .کردند حمایت و پشتیبانی را همدیگر همیشه تا

 این آمریکا کشور در بارها. است تازه اتفاقی و است جدیدی کشف بگوییم و بپردازیم بخواهیم آن هب ما امروز که نیست چیزی جامعه در علم اهل و

 و اقتصادی مختلف های عرصه بزرگان حضور همیشه است مشخص که کنیم. تاریخی مطرح را آن توانیم می هم ما پس است شده مطرح موضوع

 البته است خاصی شکل کشور عالی وزارت شرایط.  است بوده برجسته ما کشور در علمی نهادهای های اجتماع و ها حوزه در جامعه اجتماعی

 ،بردارد ما سر از دست میخواهد زمانی چه که نیست معلوم بحرانی پیچ این و میبریم سر به خاص شرایط در که است سال های سال ما همکاران

 روحیه تقویت با آوری، تاب با دوستان از بعضی قول به که کنیممی سعی و پذیرفتیم را این ما و ماست کشور عمومی وضعیت طبیعت حال هر به

 و دانشگاه ارتباط خاص شرایط این در و وضعیت این در. بگذاریم  سر پشت را تاریخی های پیچ این همدیگر همدلی و همراهی و همکاری با و

 آسیب اقسام و انواع بستر طرفی از جامعه که امروز شرایط در ولی ستا بوده همیشه ارتباطات و ها ارادت این .است مهم خیلی من نظر به جامعه

 سه یا و دو .است ارتباط در مندی هادغدغه و کمبودها انواع با دانش و علم حوزه دیگر طرفی از و است ها درگیری و مشکالت و ها محدودیت و ها

 االن همین من ) عین جملشان را مطرح میکنم( که میگفتند شد برگزار که ای جلسه در بزرگ های دانشگاه از یکی رئیس ای جلسه در قبل روز

 ببرم اسم من اگر که دانشگاهی برای است بزرگی مشکل یک این. میکنیم شروع را روزم ،شودمی چی دانشجویان غذای امروز کهاین دغدغه با باید

 فکرم االن میکنم شرکت جلسه در و آمدم دانشجو غذای دغدغه با زامرو من که میگوید دانشگاه رئیس. نشود باورتان شاید عزیزان شما خدمت

هدفش این است که ما  گویی و گفت ساختار کنیم،  اینمی احساس را کمبودها این وجود تمام با ما همه. است ای ساده مثال این حاال .آنجاست

به حوزه علم مرور کنیم. تجربه گذشته و نگاه به آینده را بررسی  مندان خیر جامعه را نسبتغه ی همکاری ها و همیاری های دانشگاه و دغدتجربه

ن آمادگی کنیم. جناب آقای دکتر فراستخواه معموالً بحث را اینگونه باز می کنند که ما نهایتاً به آینده پرتاب می شویم ولی باید برای پرتاب شد

 اده و هوشیار باشیم. برد. برای همین ما باید آمداشته باشیم. آینده ما را با خودش می

 دعوتی که از عزیزان این جلسه شده با این هدف انجام شده که ما تجربیات گذشته را مرور کنیم و از تجربیات درس بگیریم و از افراد مجرب

شدند شما پیشی بپرسیم که دغدغه شما چیست و در طی گذشته ای که داشتید عوامل، بازدارنده ها و پیشران های شما و رفتارهایی که باعث 

لم و بگیرید و رفتارهایی که باعث شدند شما مایوس شوید و انواع و اقسام فعالیت های شما چه در حوزه دانشگاه و چه در حوزه جامعه که حامی ع

ه دارند در واقع ما دانش است. هر دو حوزه تجربیات خودشان را به بحث و نقد و نظر بگذارند و در انتها با تکنیک هایی که آقای دکتر فراستخوا

کنیم. من بتوانیم که بیاراییم و در قالب های علمی و قالب های قابل استفاده توصیه های کاربردی برای مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی ارسال 

نامه خدمت عزیزان هست اری میکنم از حضور عزیزان و پذیرش دعوت موسسه از طرف آنها. برگزوقتتان را بیش از این نمیگیرم و باز هم سپاس

ن حوزه فکر میکنم که ما با جناب آقای دکتر زراعت که در واقع از پیشروها در عرصه برقراری ارتباط بین جامعه و دانشگاه از منظر حمایت کنندگا

 علم با حضور خیرین دغدغه مند جامعه هستند شروع بکنیم و تجربیات ارزشمند آنها را بشنویم. 
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 رئیس دانشگاه کاشان: زراعت عباس دکتر  

کنم و تمدید مسئولیت اهلل الرحمن الرحیم؛ خدمت حاضران گرامی عرض سالم و ادب و احترام دارم. از سرکار خانم دکتر نورشاهی تشکر میبسم  

کنم که ی تشکر میگویم و از بقیه دوستان مؤسسه و مخصوصاً آقای دکتر فراستخواه سپاسگزارم. از جناب مهندس سعیدایشان را تبریک می

های بسیار ویژه ایشان از دانشگاه کاشان دعوت ما را قبول کردند تا مانند همیشه از سخنانشان استفاده کنیم و همینطور به خاطر حمایت

تبار تشکر یمیجناب آقای دکتر فه سپاسگزاریم. از همکارانمان در دانشگاه کاشان جناب آقای الماسی مدیرعامل محترم بنیاد حامیان دانشگاه،

کنم تجربه تشکیل بنیاد حامیان را در دانشگاه کاشان و بعد از آن آموزش عالی به صورت اجمالی کنم و با توجه به محدودیت زمانی سعی میمی

کند ت کریمان اجرا میای به نام ضیافها باشد، دانشگاه کاشان هر سال برنامهعرض کنم و انشااهلل این، آغازی برای حرکتی مبارک در تمام دانشگاه

گردد. در یکی از این جلسات آقای وزیر وقت یعنی دکتر فرهادی تشریف ای با حضور خیّرین تشکیل میو پنجشنبه اول ماه مبارک هر سال جلسه

ث وقف و خیّرین هایی که در آن دوره بحکنم یکی از علتآوردند و من فکر میداشتند و ایشان تمام جلسات را خودشان به کاشان تشریف می

نمود. در آن کرد و از آنها تشکر میآموزش عالی خیلی خوب شکل گرفت اهتمام ایشان بود که شخصاً در جلسات خیّرین دانشگاه شرکت می

مان جلسه آقای مهندس سعیدی بحث دانشگاه مردمی را مطرح کردند و اینکه دانشگاه نباید دولتی باشد بلکه باید متّکی به مردم باشد در ه

جلسه، آقای منصوری )معاون اسبق پژوهشی وزارت عتف( وزیر محترم علوم را مأمور کردند و فرمودند این ایده را پیگیری کنید. پس از آن 

های وقفی اندازی گردید و کرسیکارهای خوبی صورت گرفت، از جمله اینکه بحث اندیشگاه به جای دانشگاه مطرح شد و پژوهشکده سیاس راه

ل گرفت که برکات خیلی خوبی داشته است. بحث وقف و خیّرین در پژوهش از همان جلسه افطاری کلید خورد که گام بسیار مؤثری علمی شک

کردند ولی از آنجا بحث حضور خیّرین ها مشارکت میسازی و خوابگاه و دانشکده و سالن ورزشی و اینبود، چون خیّرین بیشتر در بحث ساختمان

 و الحمداهلل نتایج خیلی خوبی هم داشت.  در پژوهش مطرح شد

رئیس برای  5تمامی این مدت با مسئولیت اجرایی همراه بوده است. در این مدت حدود  سال تجربه در دانشگاه کاشان دارم و تقریباً  31حدود 

دانشگاه توجه کنید که خیلی موجب تحول  کردم به وقف دردانشگاه انتخاب شدند و بنده در ابتدای مسئولیت تمامی آنها از ایشان درخواست می

کردند چون فرهنگ حضور خیّرین در دانشگاه شکل نگرفته بود و برخی هم استقبال کردند. زمان شود. خب متأسفانه برخی توجه نمیدانشگاه می

ای با مسئولیت قبال کردند و کمیتهآقای دکتر شامخی، بنده معاون اداری و مالی دانشگاه بودم و وقتی این موضوع را مطرح کردم ایشان است

های خیلی اینجانب برای پیگیری این کار تشکیل دادند و با این که فرهنگ وقف در دانشگاه هنوز به وجود نیامده بود، دانشگاه کاشان از کمک

داده شد و همین سبب شد که  اهلل یثربی و مهندس محلوجی به دانشگاهمند شد و یک ساختمان بزرگ در شهر از سوی مرحوم آیتخوبی بهره

دانشگاه کاشان از دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه جامع تبدیل شود؛ در آن زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به کاشان 

انشگاه جامع، مطرح تشریف آورده بودند و وزیر علوم هم که آقای هاشمی گلپایگانی بودند، وقتی درخواست تبدیل دانشگاه تربیت معلم به د

توان گفت این اقدام، اولین کار اهلل یثربی هم آنجا دستور دادند؛ میگردید، تحویل یک ساختمان بزرگ به دانشگاه را شرط کردند و مرحوم آیت

جدی نبود. در یک های بعدی هم اقداماتی صورت گرفت اما خیلی خیّرین و وقف به صورت جدی در دانشگاه کاشان بود و به دنبال آن در زمان

د ای به یکی از رؤسای وقت پیشنهاد دادم که خیّری چند سیستم کامپیوتر به دانشگاه اهدا کرده و شما یک تشکری از ایشان بنمایید اما گفتندوره

را از دست دادیم.  هاها متأسفانه خیلی از فرصتکه در شأن رئیس دانشگاه نیست که برای چند کامپیوتر تشکر کند. بخاطر وجود این دیدگاه

گردد. شهر کاشان در زمینه حضور حضور خیّرین در دانشگاه در ابتدای کار، خیلی دشوار است اما همین که کار شروع شود تبدیل به جریان می
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و مدرسه نمود پیدا  خیّرین در کارهای خیر، سابقه بسیار طوالنی و خوبی دارد اما این حضور، بیشتر در مواردی مانند مسجد، حسینیه، بیمارستان

شد. البته همین سابقه سبب شد که نخستین بنیاد حامیان دانشگاه در سازی میکرده بود و باید برای حضور خیّرین در آموزش عالی، فرهنگ

ی حضور سازی، زمینه خوبی براهای دیگر نیز تأسیس شود. همچنین سابقه حضور خیّرین برای مدرسهکاشان شکل بگیرد و سپس در دانشگاه

های مختلفی توان شهر خیّرین نامید چون در هر خیابانی چند اثر وقفی و خیّریه وجود دارد و در زمینهخیّرین در آموزش عالی شد و کاشان را می

 کنند.های خاص، جهیزیه، مدرسه، آب، کتاب و ... فعالیت میمانند محیط زیست، بهداشت و درمان، بیماری

ای که سازی را بسیار  جدی پیگیری کردند بگونهوران رئیس آموزش و پرورش کاشان بودند بحث خیّرین در مدرسهآقای الماسی که در آن د

نژاد مسئول دانشگاه سازند و این خیلی جای خوشحالی دارد. زمانی که آقای دکتر ساداتیخیّرین طبق آمار تقریباً ماهی یک مدرسه در کاشان می

ل دادیم. خب دو سال اول را واقعا ما موفق نبودیم چون تجربه نداشتیم. بعداً که آقای الماسی به دانشگاه تشریف بودند، ستاد خیّرین را تشکی

شروع شد و سپس این موضوع به ستاد وزارت سازی را به دانشگاه آوردند و واقعا دوران شکوفایی خیّرین دانشگاه، آوردند، تجربه خیّرین در مدرسه

مادگی داشته باشد ما حاضریم کمک ها اعالم کردیم هر دانشگاهی که آحامیان وزارت علوم تشکیل شد و بعداً به بقیه دانشگاه انتقال یافت و بنیاد

ها مانند شریف و فنی و دانشگاه این بنیاد شکل گرفته و تعدادی از دانشگاه 50کنیم تا بنیاد در آن دانشگاه نیز شکل بگیرد و الحمداهلل در بیش از 

خواهم به شما بگویم که بعداً انشاءاهلل به رؤسای ای و علم و صنعت را آقای الماسی و خیّرین کاشانی شخصاً تشریف بردند. من دو تا نمونه میحرفه

نجا موفق اندازی بنیاد در آها انتقال یابد. وقتی به دانشگاه شریف رفتیم و اولین برخورد رئیس دانشگاه را دیدیم، متوجه شدیم که راهدانشگاه

خواهد شد. خانم دکتر صباحی هم که عضو بنیاد خیّرین دانشگاه کاشان هستند، مدیر عامل بنیاد خیّرین در دانشگاه شریف شدند و بحمداهلل 

ن به گیرد. اما دانشگاه دیگری هم بود که رئیس دانشگاه، استقبال خوبی نکرد و بنیاد حامیاهای خوبی هم در آنجا صورت گرفته و میفعالیت

صورت موفق شکل نگرفت چون رئیس دانشگاه نقش محوری و اساسی دارد. اگر رئیس دانشگاه در اتاقش بنشیند تا خیّرین سراغ او بیایند هرگز 

شباع خواهم بگویم که برخورد شخص رئیس دانشگاه در بحث خیّرین دانشگاه خیلی مؤثر است، خیّرین از نظر مالی، اافتد. این را میاین اتفاق نمی

هایی باید مورد توجه قرار بگیرند و روی آن موارد، نیاز هستند. باید ببینیم خیّرین نیازشان چه هست و در چه زمینهو از خیلی مسائل دیگر بی

کننده و  تمرکز کنیم. برکت حضور خیّرین در دانشگاه سبب شد که ارتباط دانشگاه با صنعت نیز به خوبی شکل بگیرد زیرا خیّرین غالباً تولید

گر هستند و دوست دارند دانشگاه، نیازهای صنعت آنها را برطرف کند. خیلی از خیّرین ما مثل آقای مهندس سعیدی که از تولیدکنندگان صنعت

ای که نیاز به کنیم به گونهاند که اگر نیازهای فنی ما را برطرف کنید ما نیز نیازهای مالی شما را برطرف میبزرگ کشور هستند به ما اعالم کرده

 گردد.شود و دانشگاه نیز وارد مأموریت اصلی خود میاعتبارات دولتی نداشته باشید یعنی یک رابطه متقابل میان دانشگاه و صنعت برقرار می

با توجه به ها یکی از مشکالت بنیادهای خیّرین آموزش عالی، جایگاه قانونی و ساختار حقوقی آنهاست در حالی که هیأت امناهای دانشگاه

شود توانند به راحتی این مشکل را حل کنند. این بحث در سایر موارد نیز وجود دارد و به خاطر تهدیدهایی که میاختیاراتی که دارند می

م باالتر کنند و این در حالی است که اختیارات هیأت امناء از اختیارات مجلس ههای امناء جرأت ورود به وظایف اساسی خود را پیدا نمیهیأت

کنیم االجراست اما خودمان جرأت نمیاست زیرا مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد اما مصوبات هیأت امناء به محض تصویب، الزم

یان تدوین کرده و هم برای بنیاد حام ساله آینده یک برنامه 5از این اختیاراتمان استفاده کنیم. دانشگاه کاشان در برنامه راهبردی دانشگاه برای 

های آن را هم تعریف کرده است، از جمله اینکه بنیاد حامیان باید هر سال معادل پانزده درصد اعتبارات دولتی برای دانشگاه، کمک از شاخص

شیوه  5خیّرین سال آینده جذب نماید، قرار است هر سال یک خیّر از خارج کشور جذب نماید و در حوزه  5خیّرین جذب کند، صد خیّر جدید در 

صادی با کمک خود خیّرین هدایت های اقتزایی، یعنی مشارکتهای ثروتسازی به بحثهای خیّرین از حالت ساختمانجدید ایجاد شود و کمک

ا کتابی که ها به دانشگاه داده شود. همچنین قرار است سالی یک همایش ملی در بحث خیّرین آموزش عالی برگزار گردد. دو تشود و از سود فالیت

تواند مال خدمت شماست حاصل همایش وقف در آموزش عالی بوده است و یک مقاله هم نوشته شده با این موضوع که آیا یک مسلمان می

شخصی خود را با اختیارات شخصی و بدون نظر مرجع تقلیدش در زمان غیبت مثالً در جایی مانند آموزش عالی هزینه کند؟ برای جذب خیّرین 

های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین گردد زیرا خیّرین باهوش هستند و سرمایه خود را بدون برنامه، وقف موضوعی رنامهباید ب

 کنند. همچنین آورده خیّرین باید بهترین خروجی و بازدهی را داشته باشد وگرنه تأثیر منفی بر خیّرین خواهد داشت.نمی
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 نیاد حامیان دانشگاه کاشاندکتر حمیدرضا فهیمی تبار: عضو ب

وپرورش درصد از مدارس در اختیار آموزش 77اساس گزارشات رسمی حدود  . بربدون مقدمه به نام خدا، بسیار سپاسگزارم از همه اساتید محترم،

ان نقاهت بیمارانی اکنون توسط یک نیکوکار در حال ساخت است، برای دورسوئیت هم 50شده است، حدود کاشان، توسط بخش خصوصی ساخته

متر توسط دو برادر خیر در حال  18000ای ویژه بانوان با زیربنایی حدود شوند، دانشکده فنی و حرفههای کاشان ترخیص میکه از بیمارستان

ب منوچهری کیلومتری بین کاشان و قمصر توسط جنا 40بزرگراه  اند. برای نمونه،احداث است، خیرین کاشانی در ساخت جاده نیز واردشده

به اینجا رسیدیم و به  میلیارد تومانی بسازد. ما 800سد قمصر را با هزینه  احداث شد و این روزها شنیدیم یکی از خیرین اعالم آمادگی کرده تا

که احساس از این سوخت در بیاناتمان، تعامالتمان با افراد و کسانی  اینجا پرتاب شدیم ولی سوخت این پرتاب بخشندگی گذشتگان است. ما

ها و. انبارها، مساجد و تکیههای موجود درگذرها، آبکنند مسئولیتی دارند استفاده کردیم. ما از سلوک گذشته نیاکان بسیار بهره بردیم. تختگاهمی

شهر ما )کاشان( رفته و حاکمان جور بر  همه بالیایی که از سوی طبیعتشده است، بااینبه همت نیکوکاران احداث هاها، کبوتر خانهاغلب حمام

 است. عقیده شخصی بنده این است که ما هزار نفر را 400امروز میزبان  خمیده نشد و هرگز نباید این شهر سر و پا مانده باشد. ولی قد این شهر

طالیی  وضع موجود ردازیم.پدر جذب خیرین از تمام نیرویمان استفاده نکردیم، واقعاً استفاده نکردیم، در جلسات دیگر اگر وقتی بود به آن می

است. این درخشش نتیجه و حاصل خیرین گذشته  اش در آبریشه درگذشته ما دارد، این درخت تناوری که امروز به بار نشسته است، واقعاً ریشه

 ترین کویرها قراربزرگدانیم آب در مناطق کویری و مخصوصاً کاشان که در حاشیه یکی از دوستی هستند میانبارهای کاشان تجلی نوعاست. آب

انبارها نتیجه همت خیرین است. ما اشتباه کردیم سر در برخی از این مراکز را تخریب دارد، از دیرباز دغدغه محوری مردم بوده است. اغلب این آب

اه بسیار مخرب اثر تخریبی نامیمونی اند. این نگها پولداران زالوصفت بودهاصحاب جور و ستم هستند، این از هاکردیم به گمان اینکه سازندگان آن

کنم در پیشگاه مردم و پیشگاه خدا. بحمداهلل آن دوران گذشت. اآلن این بر شهر کاشان داشته است و من متعلق به همان نسل هستم و توبه می

بدالرزاق خان، حاج حسین عطار، کاشان با عناوین، ع انبارهایو تشویق و ورود خیرین بسیار مؤثر است. آب سردرها احیاشده است و در جذب

سازد و برای اینکه همه انبار میالدین، میر سید علی و حکیم هارون امروز حیات دارند. حکیم هارون یهودی ساکن کاشان بوده است، آبغیاث

ها آب کنند و از شیر دیگر مسلمانها استفاده گذارد، از یک شیر یهودیانبار استفاده کنند دو شیر میمردم اعم از مسلمان و یهودی از این آب

نیت. تنها مدرسه امام خمینی  700رقبه و  7500موقوفه ثبتی دارد در قالب  2500آمیز مردم ماست. کاشان دارند. این نمونه زندگی مسالمتبرمی

این بنا سر و پا بماند تعدادی رقبه ساخته و برای اینکه رقبه دارد. مفهومش این است که خیر این ساختمان را می 1400یعنی سلطانیه سابق 

سال قبل، دو  150عبدالرزاق معمار کاشانی،  کرده است. مسجدی به نام مسجد سوریجان وجود دارد، واقف یعنیعنوان پشتیبان آن وقف میبه

جریب در جاده فین کاشان وقف  43د حدو و شده است(.باب خانه در تهران منطقه سنگلج )امروز این دو باب خانه در پارک شهر امروز تهران، واقع

وپرورش قرارگرفته است. مراکز قطعه زمین مسکونی تبدیل و در اختیار آموزش 112جریب به حدود  43این مسجد کرده است که امروز این 

بینیم، سامی خیرین را میاندیشی مردم کاشان است. ما بر سر در بسیاری از مراکز درمانیمان ابهداشتی و درمانی آیینه دیگری از فرهنگ نیک

بیمارستان  بیمارستان متینی، مرکز بهداشتی درمانی گالبچی، کند. بیمارستان نقوی،هایی است که چهره شهر ما را زیبا میها گوشوارهواقعاً این

 ها موجب سربلندی ماست.اهلل یثربی، همه اینحاج حسن هادی زاده و بیمارستان فوق تخصصی آیت
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 مردم را ها یا منابعقنات این از بعضی کند.را سیراب می های زراعیزمین و آبده که باغات میلیون 140 با داریم قنات رشته 490 در کاشان ما 

اجتماعی، توجه  مسئولیت به توجه که دهدمی نشان فرهنگی پیشینه این علی بین مردم ما مشهور است.باقر، چاه حاج حسین حاج آب ساختند،

 به خدمت در خدا به رسیدن جاده که داشتند باور کالمیک در و است؛ بوده خطه این مردم باور خواهی دیگر و دوستینوع دی،شهرون حقوق به

 .اندیشی استهرحال یاد خیرین گذشته و قدردانی از آنان شکر نعمت الهی و سبب افزایش حضور خیرین و موجب رواج نیکبه .است مردم

 ممنونم از توجهتان

 آموزش عالی ی محمد الماسی: خیّرعل آقای

در محضر نیک  جلسه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و در که کردم پیدا توفیق که خوشحالم و عزیزان خدمت دارم سالم عرض

رقی رفتم که مدرسه نداشت آذربایجان ش در دورافتاده روستایی بعنوان اولین معلم به  بودم رابطه در 1352 سال از خیرین با .کنم شرکت اندیشان

داشتند   زیادی مشکالت مردم و بچه ها  تا پایه سوم ابتدایی در یکی از روستاهای  همجوار تحصیل می کردند تصمیم گرفتم مدرسه بسازم چون

طمینان نمی دانستند و وضعیت مالی آنها واشتغال به کشاورزی اجازه نمی داد با بنده مشارکت کنند شاید هم جوانی حدود بیست سال را قابل ا

ع ترجیح می دادند اصطبل متروکه ای بازسازی و به کالس تبدیل شود همه تابستان را از بچه ها کمک گرفتم  ومدرسه کوچکی را ساختیم  در واق

اس می گیرند . تا امروز در روستای خلیفه باغی بودند هنوز بعضی از آنها با من تم  ابتدایی دانش آموزان سال سوم اولین خیرینی که یاریم کردند 

صیالت منظومه ارزشمند خیرین زندگی کرده ام و این انسانهای وارسته کریمانه به این دانش آموز بیابانی و خیابانی که متفرقه تحصیل کرده و تح

ری و استمرار مشارکت می شود . عالیه ندارد اعتماد کرده اند  . تجربه به من آموخته است که عوامل مختلفی موجب حضور و اعتماد و و ماندگا

انسانهای هوشمند ،دقیق و حسابگرند حتما سرمایه  .هستند کشور هر در ارزشمندی بسیار نیکوکاران ذخیره مدیران  به  این امر توجه کنند که 

دانشگاه اگرمتکی به مردم باشد  گذاری آنها باید سودآور باشد ولی در وادی نیکوکاری سود خود را در میزان خدمت موثر به دیگران می جویند .

ر جامعه هم باید موسسه یا بنیادی را به ثبت برساند . هیات امناء بنیاد افرادی معروف و مورد اعتماد باشند اگر افرادی از فارغ التحصیالن موثر د

مدیر عامل توانمند ، معروف  .بگذارند وقت مه و باشند نیکوکار  هم هیات مدیره ای انتخاب شوند که اعضاء آن . عضو باشند بسیار پسندیده است 

 این و برسانیم ثبت به باید جامع و مانع را  اساسنامه .است مهم بسیار بسیار گذاری وقت و عاشقی که  وقف عشق را هدیه کند  نقش اصلی را دارد

 ثبت به که ای اساسنامه و مدیره هیئت امناء و یئته وجود با بود خواهد ماندگار شده ایجاد که ای مجموعه این که بدهیم را اطمینان و اعتماد

 هیئت که همانطور ما. است اعتماد ایجاد فرآیند در مهم بسیار عوامل از یکی سازی شفاف. باشد شفاف باید ما کارهای فرآیند کل .است رسیده

 مردم به را حسابداریمان گزارشات و باشد مشخص امالک باید اینها و دارد دار خزانه حتما و دارد حسابدار حتما مدیره هیئت این. داریم مدیره

 .شویم وارد ها زمینه این در نباید ما .کنیم دوری واقعا باید سیاسی و گروهی حزبی، اختالفات جمله از آلودگی هر از ما .بگوییم

خداوند  "الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا"ه کرده اند و به استناد آیه مبارک  تالش که همه عمر خود را   بزرگواری هستند  های انسان  خیرین

 از یکی هستند صحنه همه جا در  آنها از بعضی  راه های ارزشمندی را برای آنها گشوده است  و با این نور الهی از یاری  به دیگران لذت می برند 

کسانیکه  .هستند صحنه در همه وجودشان اینها با که نباشیم کسانی دنبال همیشه. بکنیم شناسایی را بالقوه خیرین که است این ما وظایف

ست. سرمایه اندکی هم اهدا می کنند خیرند و مورد احترام ما نباید از آورده های خرد غافل باشیم نیت و برکت اکسیربسیار ارزشمند و موثری ا

رینی از مصداق های عاشقانه نیک اندیشان است. وقف عشق را نباید منحصر به احداث بنا بدانیم وقف وقت ، وقف علم ،آموزش ،به ویژه کارآف

خیرین همه حتی کسانیکه تحصیالت آکادمیک ندارند افکار بلندی دارند، تجربیات ارزشمندی را آموخته اند عوامل پیشرفت کشورهای مختلف را 
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ند در دانشگاه کاشان عالوه بر فضاهای ارزشمند مطالعه کرده اند مدیران بسیار موفقی هستند لذا در اداره دانشگاه هم صاحب نظرند این افکار بل

لق خوابگاهی ورزشی و آموزشی بنیاد نخبگان ،بنیاد کتاب مطهر ،بنیاد سیاس ،بنیاد قرض الحسنه ،بنیاد کار آفرینی را  با پیشنهاد خودشان خ

 کرده اند و تا حدودی به امکانات ،تجهیزات فضاها و آزمایشگاه ها هم غنا بخشیده اند

اقتصاد جامعه موثر است وآنها که در دوران تحصیل مهارت  ارغ التحصیالن دانشگاه بعنوان خیر اثبات می کند که  برونداد دانشگاه درجذب ف

 خیرین که داریم انتظار ما چرا.  باشیم داشته استدالل خیرین کسب کرده اند خود را مدیون می دانند واحساس تعلق به دانشگاه خود دارند. برای

 . دارند دیگری انتظارات دانشگاه در خیرین .بکنند گذاری سرمایه و یندبیا

رینی دانشگاه باید اثبات کند حضور خیرین باعث اعتالی  دانشگاه ، جامعه  و کشور می شود خالقیت ،ابتکار ،نوآوری را مدیریت می کند، کار آف

کام می یابد  سرمایه گذاری خیرین در دانشگاه با آموزش وپرورش بسیار رونق می یابد وابستگی به کشورهای دیگرکاهش و استقالل کشور استح

 53 بودم دوستان به عنوان مدیر آموزش وپرورش کاشان خدمت  من که سالی 8 است در ساز خیر ما مدارس درصد 77 کاشان متفاوت است )در

به  اعتبار مشارکت نیکوکاران به کاشان آمد  پرورش و موزشآ وزیر بار سه. است شده داده پرورش و آموزش تحویل و شده ساخته آموزشی واحد

 کامال فضای مدرسه. میکند فرق دانشگاه با مدرسه فضای  امروز مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان بیش از آنزمان و برتر از همه ایران موفق است.

 و میکند جو و جست را خود عشق مدرسه در ندارد، خیروجود   مدرسه التحصیالن فارغ از زیادی انتظار. است سطح یک دارد، شفافی و روشن

خیر می آیند  و شور وشوق ونشاط آنها حس زیبا و انرژی ماندگاری به خیر و خانواده می بخشد  و  استقبال به باشند آموزان دانش که فرشتگان

 دانشگاه دانشگاه، نه هستند مدرسه فارغ التحصیل ،میدانم که کاشان صنایع در ولی ندارم دقیقی آمار من ما، کشور در صنایع صاحبان اکثریت

 در را خیرین که چیزی آن.کنند گذاری سرمایه دانشگاه در و بیایند ها آن که داریم انتظاری چه ما پس است نکرده گذاری سرمایه ها آن روی

میدواریم و این آرمان و امید در کاشان با توجه البته ما در زمینه حضور و مشارکت خیرین در وزارت علوم هم ا  است عشق میکند حمایت مدرسه

 است  شده ثبت  نفر از خیرین  90 که اخیرا وزارت علوم منتشر کرده است نام  به برنامه ریزی و مدیریت تحقق یافته است بعنوان نمونه درکتابی

در   خانواده نیکوکاران از تکریم ،باشیم داشته یرینخ با هوشمندانه درصدشان کاشانی هستند. ارتباط 20 یعنی .هستند کاشان خیرین نفر 18 که

 و را احترامشان هم و را مالشان هم خیرین بدانیم ما اینکه و ها آن دعوت و ها پاسخ ها، پیام ها، ضیافت توسعه فرهنگ مشارکت بسیار موثر است.

یک اطاق زیبا و درخور در ساختمان ویژه خیر در نظر  .است بزرگی هنر یک این بکنیم برخورد اینها با باید چگونه ما کردند، ایثار را محبتشان  هم

 ساخته فضایی باید صورت هر میدهد. در پول خیر. میشود خیرین جلب باعث سازها و ساخت در فنی اصول رعایت که میگوید من تجربه .بگیریم

 باشد. شده رعایت آن فنی در  اصول فضا این که شود

 مسئله این به خیرین خیلی بنا، معماری در نیکوکاران بیش از دیگران مورد عنایت است دقتکردن در فطرت زیبادوستی و زیبا خلق  -

این  تر ازگار خود را شکیل می خواهند و باال،آنها یادگار ماند باشد زیبایی بنای میشود ساخته که بنایی که دارند تاکید. میکنند توجه

ن معماری  کیفی متکی به فرهنگ و میراث و پارامترهای مورد نیاز روزضامن توسعه است پس بهتری معلم ساختمان عزیزی می فرمود 

 فرهنگ مشارکت است.

 .بشود نکند فضایی خالی بماند فضاهای خیرساز حتما مورد نیاز باشد واز آنها نهایت بهره وری -

گردد اگر ساختمان های خیر ساز هیات امنایی داد یا تفاهمنامه و حتی در صورت امکان وقفنامه ای برای بناهای خیر ساز تنظیم قرار -

 .اداره شود حضور و مشارکت را تداوم می بخشد

لوگوی ارزشمند برای صدر نامه ها و تابلوها پسندیده است توصیه می شود کلیه دانشگاه هااز آیه زیبای )احسنواان اهلل یحب المحسن  -

 .هل کرم نخواهد ماند( الهام بگیرندنکویی ا (و شعر )براین سرای زبرجد نوشته اند به زرکه جز

وزارت علوم باید به تعهدات خود عمل کند اکثر خیرین مشارکت دولت را نمی خواهند ولی به استناد تعهدات ضمانت مشارکت دولت  -

 اموش شود منبناها نباید فر برای حقیقی چهره ثبت  باید اعمال شود و اعتبار معادل مشارکت کریمانه به دانشگاه اختصاص داده شود.

 مهندسی دانشکده یک به دالر میلیون 400 مبلغ قبل ها سال در کسی جان پولسون. اگر چه صدها نمونه دارم  میزنم مثال تا چند

 شش سال 5 در است گرفته تصمیم اینجا در امنا هیئت که به  این انگیزه ها میگوید  میکند؟ کمک چرا ، میکند کمک هاروارد دانشگاه

 انسانیت بهبود به تواند نمی آموزش از بهتر چیز هیچ.میگذارم احترام امنا هیئت این به من خب کند، جمع کمک دالر ردمیلیا نیم و

 دانشکده . شدند تبدیل بزرگی ثروتمندان به هاروارد دانشجویان چون گرفته، را خود ثمره هاروارد دانشگاه که خوشحالم کند، کمک

 .داد نام تغییر "پولسون ای جان  مهندسی دانشکده" به سپ این از هاروارد دانشگاه مهندسی
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 خیر آمدی و کردی رها را سازی مدرسه بعدش چرا و ساختی ایران در مدرسه تا 14 آمدی شدی؟چرا خیر چرا که میپرسند فردی مثال دیگر  از

داند و سازی میرا انگیزه ورودش به دنیای مدرسه ساز مشیت الهیمحمدرضا حافظی، رئیس و بنیانگذار جامعه خیّران مدرسه .میگوید شدی؟ ساز

ام ایجاد آید. مرگ فرزندم موجب شد تحول عظیمی در زندگیگیرد؛ تحولی در زندگی انسان به وجود میمشیت الهی وقتی تعلق می»گوید: می

سال داشت که آن اتفاق افتاد. او عصای 24سرم پ»گوید: او درباره این مشیت الهی می «شود و بقیه عمرم در راه انجام کارهای خیر صرف شود.

ای نجیب را ام را برای زندگی بهتر او صرف کرده بودم. دختر خانمی از خانوادهاش بودم. داراییام بود، همواره نگران زندگی و آیندهدوران پیری

 پیش خوب چیز همه. کنیم برپا را شانعروسی شنج سال همان ماه فروردین بود قرار و خریدم برایش برایش انتخاب کردیم و آپارتمانی را

سین و دید و نکه در آخرین روز آنها برای مسافرت به شمال راهی شدند. شب سال تحویل بود و در حال مهیا کردن بساط سفره هفتای تا رفتمی

 . «آنان در این حادثه جان باختند. شان را با کامیون به اطالع ما دادند.بازدید بودیم که تلفن منزل به صدا درآمد و خبر تصادف

فردای آن روز به جای جشن و سرور در پزشکی قانونی »گوید: کند و میحافظی از این اتفاق به تلخی یاد می: سازیفوت فرزند و شروع مدرسه

یم. در مراسم ختم افرادی حضور شان انتقال دادگاه ابدیزهرا)س( تهیه کردیم و عروس و داماد را به حجلهحاضر شدیم. یک مقبره در بهشت

کرده است. بر سر مزارش رفتم و از او های خیر میداشتند که هیچ ارتباط و آشنایی با آنها نداشتیم. با دیدن آنان متوجه شدم که فرزندم کار

او  «سازی کنم.همسرش مدرسه خواستم مرا ببخشد که هرگز متوجه روح بزرگ او نشده بودم. از همان زمان تصمیم گرفتم برای شادی روح او و

ای اش را فروختم و با پول آن کلنگ نخستین مدرسه را در زادگاهم بروجرد بر زمین زدم و مدرسهدر نخستین گام منزل مسکونی»دهد: ادامه می

الهی تحولی در زندگی فرد به به نام امیر)فرزندم( ساختم. در افتتاحیه آن وزیر آموزش و پرورش شرکت کرد و گفت به استناد آیات قرآن مشیت 

دست آوردید. بعد از این اتفاق امیر را به 1200کند. شما یک امیر از دست دادید ولی رو به آن رو میآورد که زندگی انسان را از اینوجود می

با کمی مطالعه »گوید: ساز میدرسهحافظی درباره چگونگی بنیان گذاشتن مجمع خیّران م «احساسی در من به وجود آمد تا این کار را ادامه دهم.

اندازی مجمع نوبته هستند. به همین دلیل با تعدادی از خیّران درباره راه 4متوجه شدم به دلیل کمبود مدرسه، تعداد زیادی از مدارس در کشور 

خیر در جوار حرم امام رضا)ع( با حضور  ترتیب نخستین هسته این کارساز صحبت کردم و آنان را ترغیب به این کار کردم. به اینخیّران مدرسه

گذاری به یک نتیجه مطلوب ای شد تا با تالش و سرمایهدر واقع مرگ فرزندم بهانه»افزاید: او می  «ریزی شد.اندیشان و خیّران کشور پایهنیک

اختن مدارس فرزندان این مرز و بوم را آموزش دهم تا ام تا با صداقت و امانتداری این راه پر ثمر را ادامه دهم و با سبرسم. از آن زمان عهد کرده

مثال دیگر زنده یاد مجتبی کاشانیان که از خیرین ماندگار کشور است و شخصیت حقیقی مدرسه را در شعر  «جایگاه کشور را تعالی ببخشیم.

 اگر که داریم هایی انسان کاشان در ما و . استزیبای باز همراه شما مدرسه ای خواهم ساخت که در آن مهر تدریس کنند به زیبایی بیان کرده 

 از خیرین استفاده و  است مهم بسیار بناها حقیقی شخصیت ثبت تاکید می کنم  میخواهد، محقق  واقعا بنویسیم را آنها خیریه شجره بخواهیم

دارند)جناب آقای  تشریف اینجا االن که بزرگواری استاد این. باشد پاسخگو جامعه به باید که است جایی یک دانشگاه ببینید. دانشگاه های قابلیت

 در فرمودند و بود دیگری جلسه یک کاشان بودند آورده تشریف یکبار ، هستم کوچک بسیار ایشان مقابل در واقعا، من که مهندس علی سعیدی(

 مشکالت که باشند کسانی اگر که فرمودند و آنجا داشتند تشریف هم استاد این و بود شده تشکیل نخبگانی میکنید. بنیاد چکار شما دانشگاه

 از بعضی. دارند انتظار خیرین صورت هر در که بگیریم نظر در باید ما را این خب. کنم گذاری سرمایه را توانم همه حاضرم من کنند حل را جامعه

. کنیم صادر عزیزان این برای تردد کارت بفرمایید فرض مثال فرهنگ، این توسعه خاطر به خیر، به کمک خاطر به نه بکنیم میتوانیم ما هم را کارها

 شخصیت دیگر حفظ نکته  . کنند استفاده ورزشی فضاهای از و ها کتابخانه از دانشگاه، های آزمایشگاه از فرزندانشان باشد داشته امکان اگر

آمار واطالعات و آدرس و تلفن خیرین مقدس و   احترام و حفظ شخصیت  خیرین وظیفه ماست  آنهاست با ارتباط و جامعه در مدیریت و حقیقی

 این و کردیم صحبت خیر با ما .ارزشمند مشارکت را تضعیف می کند در غیر اینصورت جریان محترم است نباید در اختیار هر کس قرار گیرد

گدشتگان  آرامگاه  تی برای رفتن به ح ، میشوم اذیت ندارم  هر جا بتوانم کمک می کنم ولی از مراجعات مکرر  حرفی من که گوید می بزرگوار

اینکه گفته می شود خیرین به جای پرداخت مالیات کمک می کنند مصداق دیگر ، کنیم رعایت را نکات این باید ما خب خود هم آرامش ندارم .

اداره امور مالیاتی هم همه سرمایه  بی احترامیست اوال اکثر خیرین تقاضای نامه  تخفیف مالیات ندارند بسیار اندکند آنها که نامه می گیرند و

امیدوارم  گذاری خیر را مالیات محسوب نمی کند تخفیف جزئی می دهد خوشبختانه خیرینی هستند که همین تخفیف را هم هدیه می کنند.

 به نیاز دانشگاه زیزانع که است این نکته آخرین و . مدیریت مالیاتی کشور حضور نیکوکاران در جامعه را حجت برای فشار بیشتر قرار ندهد

فضا وحیطه مشارکت سخاوتمندان  تا این حد  به اندکی داشتیم تجربه حاال تا من که امثال مدیریت. کند مشارکت جلب باید و دارد، مشارکت
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 و علمی پشتوانه که شماهایی دهد، توفیق شما به میخواهم خدا از رسیده ایم ولی یقینا وادی کریمان بسیار وسیع وخداگونه بی پایان است  من

هستید با روش های علمی و فنی و حرفه ای هم تعامل دانشگاه و جامعه را رهبری و هدایت  ها دانشگاه در مردم مشارکت برای تکنیکی و فنی

 موفق باشید .کنید

 خشم را بسپری به آب روان که به آن روز و شب رکوع کنی آنقدر در زمین لطافت هست

آنقدر شعر  ناگهان عشق را شروع کنی بروی با بهانه ای زیبا یکن عمهر سّد جو با کمی 

گر به زیر  آسمان حدّ همطرازی تُست که بخواهی به آن رجوع کنی خوب و زیبا هست

  می توانی از آن طلوع کنی شب یلدا بدون پایان نیست آیی و خضوع کنی

 مجتبی کاشانی

 

 بهزاد سلطانی: عضو هیات علمی دانشگاه کاشان دکتر

 از استفاده و هزینه کرد چگونگی به جای بحث در چگونگی جمع منابع مالی از خیرین، در کنم، عوض را بحث الرحیم. کمی الرحمن اهلل بسم

 خیرین صحبت می کنم و پیشنهادی را مطرح خواهم کرد که باعث می شود جمع منابع خیرین هم بسیار بیشتر شود.  منابع

 بعدا سعیدی مهندس آقای جناب را این دوباره باز و شد باز و بود دوستان های صحبت در این دارند، انتظاری چه خیرین که است این اول نکته 

 .است خیرین نتایج به رسانی اطالع و اثربخشی رصد نیازمند این که  پایدار، و حداکثری بخشی اثر .1 میکنم بندی جمع من .میکنند باز بیشتر

 خودش بیاوریم، پیش او برای مصنوعی صورت به بخواهیم ما که چه آن از پیش و بیش است خیر که کسی  صوری، نه واقعی تکریم و احترام .2

 .ندارد نیاز و دارد

کار  بهترین کار این که با این اعتقاد بیایند باید فضایی چه به خیرین میخواهد، پایدار و همیشگی اثربخشی خیر، که فرض این با شروع، این با حاال

 وام دانشجویی، هزینه ساز، خوابگاه ساز، مدرسه میکنم، عرض و شهر کاشان را  دانشگاه من ایران، در حاضر حال در خیرین اینکه اول نکته. است

 میکند( جبران را آن کاشان، دانشگاه در فقط نه جایی در خودش دیگر سال سی دانشجو و میشود داده دانشجو به )وام دانشجویان برای شرافت

 و دارای کرسی ساز خیرین پژوهشکده اما هست هم هنوز و بود ساز ،دانشکده آزمایشگاهی تجهیزات کتابخانه، دانشگاه، درمانگاه رزشی،و سالن

 کنار در کشور در هم فناوری و علم وقف یاوران انجمن. است اجرا حال در این شهر در علم وقف محل از تبریز دانشگاه طرح 20 .شدند علمی هم

 چهارچوب یکسان یک در بنابراین برخوردارند، حقوقی متفاوت چارچوب دو مفهومی یکسان با ماهیت یک از خیر و واقف .داریم فعلی بنیادهای

به   کم کم تقاضا طرف ماهی به اهدای از روند .1 .میکنیم استخراج را نکته دو حاضر حال در خیرین وضعیت این از. میکنیم نگاه آنها مفهومی به

. 2 .دارد تقاضا به نیاز که کسی  به دهد می یاد دارد ماهیگیری کم خیر کم یعنی. است کرده پیدا شیفت تقاضا طرف ماهیگیری به سمت آموزش

 در دارد کرسی پژوهشی پروژه گویید می شما وقتی. است آورده روی هم افزاری نرم های هزینه به فیزیکی های هزینه اخیر، سال ده این در روند

 الزم افزاری نرم عین در هم فیزیکی چند هر. نیست فیزیکی صرفا میکند حرکت دارد سبک این در خیر که است این معنایش ن،کاشا دانشگاه

 عنوان به نکنیم نگاه پول صاحب عنوان به را خیر که کنیم توجه نگاهمان در یعنی. است دیگری چیز یک دیدگاه رفته، فراتر خیر نگاه. است

  .به اوست  تکامل ما در نگاه نوعی این و کنیم نگاه و صاحب نظر سرمایه دار
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 های پژوهی آینده کالن روند که از چند دنیا در آینده را نیز  میتوان بررسی کرد. در ها خیریه روندهای کالن بود، گذشته درحال و تا اینجا بحث

 از کمتر، تکرار با اما کنند می دریافت بزرگتری از خیرین دایایه خیریه بنیادهای درآینده،. استخراج شده است، به این قرار است دنیا در خیرین

 30 خیرین از درصد نیم که است این آینده سال یک در بینی ها پیش. میشود استفاده خیرین های حمایت آوردن در حرکت به برای فناوری

 .است من بعد بحث با مرتبط این چه؟ )یعنی. افتد می اقاتف اجتماعی حس یک با همراه گذاری سرمایه دهند، می را ها خیریه های پول از درصد

 روندهای بینی پیش جزء این. شود ضمیمه هم با خیر کار و سودآوری همزمان کار دو که بکند گذاری سرمایه یک که است این دنبال یعنی خیر

 ارزش یک شود می بازگشته صندوق به پول آن نکهای بر عالوه صندوق یک در یا و شرکت یک در پول گذاشتن با یعنی. دنیاست در خیرین آینده

 . این است کننده تعیین واقعه این شفافیت. است شده شروع هم کاشان خیریه در االن که همین. بیفتد اتفاق باید صنعت آن پشتوانه به هم خیر

 بعدا ها صحبت این روی. کنند مشارکت عملیاتی موارد انتخاب در مایلند خود حتی شود، می گرفته کار به چگونه و رود می کجا پولشان خیرین

 و بیل گیتس که است این ها خیریه خاص در موضوع بینی پیش ( یک.داد دخالت باید هم مصرف در را خیرین توان که شوم می متمرکز من

 یعنی. داد خواهند ادامه عالی زشآمو در سالمت و همچناندر  هستند و دنیا در مالی حجم لحاظ به خیرین اولین همچنان اینها برگ برون میشل

  .است سالمت عالی در در آموزش روند خیریه هایش دنیا

 یا( خرد خیرین)  میکروخیرین از استفاده در خالق های روش است. شده گفته خیرین آینده سال یک در انگلیس برای روندهایی به این شرح

 در دائما که است این شان ویژگی که باال به ساله 23 متولدین نسل بر که است شده بینی پیش. شد خواهد اضافه خرد داوطلبان خیر روش جذب

 ورود توان و ببینند میتوانند را نمیبینند هاحاکمیت که کوری نقاط خیرین. افتاد خواهد اتفاق خیرین توسط بیشتری تمرکز هستند مجازی فضای

 آن در و میشود باز حاکمیت چشم بعد و موضوعی یک اندازی راه با. کنند تحمیل هجامع حاکمان به را استراتژدی یک توانند می بنابراین دارند

 پیش بینی دیگر افزایش . کردم عرض که بود همین عرضم شاهد یک کنم. گیری نتیجه انتها در خواستم می را این که. دهد می ادامه مسیر

 فناوری کنفرانس هستند، زیاد خیلی پژوهش، و فناوری در ها خیریه .باشد می انگلیس در جمعیت شدن پیر دلیل به درصد دو تا ها خیریه درآمد

 فناوری های آپ استارت آموزشی های خیریه پزشکی، های در خیریه فناوری از ها خیریه استفاده روش 5 داشتیم. 2019 سال ها را در خیریه

 و بررسی مختصر کردیم  را آینده و حال پس ناوری بحث شده اند.ف برای انتفاعی غیر های سازمان و فناوری برای سرمایه جذب انتفاعی، غیر

  مبتنی بر وقف است علمی شهرک یک و شد انجام پیش سال 720 تبریز فناوری و علم پارک وقف که کنم عرض جمله یک در هم را گذشته

 حوزه در خیرین چرا حضور دارد. گذشته در ریشه ، کهآوردند هند از  پزشک 50 داشته، دانشجو هزار 4۶. باشند کرده مطالعه دوستان اگر درآنجا،

 و حداکثری اثربخشی خیرین بنیاد و خیر اینکه برای. میکند تکمیل را این آینده روندهای و افتد می دارد و افتاده اتفاق فناوری و علمی های

 مشخص پیشنهاد یک بعد و کردم عرض را هستیم آن رد ما که دوم نسل از بعد مثالی و دادم تشخیص من را خیرین نسل سه. میبیند را پایداری

 اگر فرصتی پیش امد عرض خواهم کرد.  که آن الزامات و هست دوم نسل خیرین برای

 دکتر نسرین نورشاهی: 

 لسهج از بدهم گزارشی یک من دکتر آقای. آمدید خوش خیلی ،ابیانه عسکریان دکتر آقای جناب خدمت میکنم عرض مقدم خیر و ممنون خیلی 

 قلب که خیرین و جامعه مسئولیت و دانشگاه مسئولیت جامعه و دانشگاه مقابل ارتباط بر تاکید هدفبخشی با بحث است این بر قرار جلسه، هدف و

 اشانک دانشگاه از زراعت دکتر آقای جناب ارزشمند تجربیات از و دادیم قرار بحث مورد را این کشور، مردم آحاد به نسبت هستند جامعه مهربان

 از خیرین که این و کاشان اجتماعی و فرهنگی های صحنه از دادند گزارشی و دارند حضور واقع در کاشان رینیّخ بنیاد در که عزیزانی بردیم، بهره

 این بلکه را قفو نکردند اختراع یا و علمی کشف کاشان در آنها اینکه و دارد دیرینه سابقه وقف و خیر کار شدند، وادی این وارد چگونه قدیم ایام

 سلطانی دکتر آقای جناب و شود غنی فرهنگ این که کنیم کار چه که ضروریاتی از طرفی از و دارد ریشه ما غنی فرهنگ در و. دارد علمی سابقه

 این در. داشت هیمخوا مفید استفاده ما شااهلل ان که مالحظاتی و کردند جمعبندی یک و پرداختند کشورها سایر در رخیّ کار به مروری یک باز هم

 این میدان وارد که افرادی عنوان به آنها چیست، انتظاراتشان آنها که بزرگوار رخیّ یک زبان از بشنویم زمانی مقطع این در که کردیم فکر ما بخش

 .دارند انتظاراتی چه دانشگاهیان ما از شدند ارزشمند عرصه
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 آموزش عالی مهندس علی سعیدی: خیّر

 کرده پیدا توصیه شدت به اخیر سنوات در ولی است بوده کمرنگتر قبال خیرین و ها دانشگاه ارتباط  جمع، در حاضر عزیزان خدمت میکنم سالم

 ایجاد جدیدی محور یک که اند توانسته رابطه این از هستند حاضر که عالی حضرت نظر اظهار این و گذاری هدف این که آید می نظر به و. است

 شااهلل ان که برسد روزی که برسد آنجایی به قضیه نهایت و ها دانشگاه به هستند دانش و علم به مند عالقه که کسانی یا و مردم ورود که کنند

 زندگی چگونه خیر خود که بدانیم ابتدا در نیست بد شاید .شوند قدم پیش است خیر کار واقع در که نگاهی با را علمی بنیاد و علم بتوانند مردم

 خدایی کار که میخواهد دلشان و است خداوند به نگاهشان خیرین از بسیاری معموال و میخواهد چه خیر کار از واقعیتش و. ندمیگذرا را خودش

 در که فرزندانشان خاطر به .میکنند را کار این شهروندان حقوق رعایت برای و میگذارند احترام بشر نوع به عزیزان از بسیاری شاید اینکه و بکنند

 به ما که ابعادی از دارد؟ بسیاری ابعادی چه خیر کار .شوند موفق زمینه این در میتوانند که میکنند احساس شاید یا و میکنند تحصیل ها دانشگاه

 اصالح نقش در و بروند را مسیری جایی یک در و ای گوشه یک در باید میکنند فکر امور اصالح جهت در ولی است حمایتی بحث میکنیم نگاه آن

 در شاید و میگذارند اختیار در را مالیشان منابع خیرین سازی ساختمان و اقصادی بحث موارد از بسیاری در شاید و کنند نزدیک ار خودشان

 برای و( موسسه یا عالی آموزش) موسسه آن هم میبرد و منفعت خیر هم و است برد برد که میدهد نشان وقف مجموعه در ها مقوله بسیاری

 که میرود خیر دل. است شده مطرح خاص موارد از بسیاری در واقع در این که خاص افراد برای سطح به دسترسی خیر دشای خاص موارد اجرای

 چو سعدی، قول به که هستند کسانی ابتدا هستند کسانی چه خیرین این .برسد خاص نتیجه آن به و دهد انجام را خاص کار آن اینکه برای

 و محورها خدا دانند می عمیق و دار معنی ارتباط یک را جامعه دیگران و خودشان بین قرار، ارتباط نماند را اعضوه دگر روزگار آورد درد به عضوی

 دانش خالقان مسلما. است گشوده رویشان به را دری خداوند میکنند فکر. میشود چگونه بعدش که ندارند این به توجه زیاد و هستند بشردوستان

 و علم واقع در بکنند حمایت چه هر که میکنند فکر اینکه دلیل به هستند گذار تاثیر خیر کار در بسیار که ندهست کسانی مجموعه از گروهی هم

 از دیگر گروهی هم محوران وفا و دالن نازک و دلسوختگان قاعدتا. رسید خواهد جامعه و مردم  به اثراتش دور چندان نه آینده در را، خالقیت

 به صداقت است صداقت است مهم و میخواهیم که چیزی اولین .بشود برقرار کار این که میرود دلشان گاهی و ندمیکن خیر کار که هستند اعضایی

 را آن نه کنیم عمل آن به را چیز آن صادقانه ما و بخواهد چیزی ما از کسی یک که بتپد این برای باید دلمان یعنی. خیر با میکند تفاهم که آنچه

 .است لحظه در نگاهشان میکنند خیر کار که کسانی تمام. باشد مدت بلند در بشر بر گذار اثر .بکنیم دیگری چیز فصر را پول آن و بزنیم گول

 است خیرین های خواست اصلیترین از یکی جامعه گسترش در د افرا ورود قطعا. باشد خدمتگذار بشر نوع به و بماند باید که است این در نگاهشان

 اثرگذار انسانی تفکرات توسعه و مذهب در چه و مردم رفاه بعد در چه و اخالق بعد در چه هم جامعه سازی بهینه به خدمت امر به کمک مسلما و

 می زلزله و سیل که مواقعی در ها این. باشند نشده بینی پیش جوامع آسیب از حذر موجب که میخواهد دلشان موارد از بسیاری در قطعا و است

. کند برخورد آنها با جامعه که میخواهند چگونه و. باشند برقرار و بگیرند قرار جایگاه این در خواهند می لحظه به نخیری که میبینید شما و آید

 خود. هستند عاشق ولی نمیخواهند خیرشان از عشق. نیستند هم نشان نام بی ولی نیستند نام دنبال میخواهند، جایگاه ولی خواهند نمی احترام

 که کنم عرض شما خدمت و میخواهند دیگران برای را بهترش میخواهند خود برای که آنچه نهایت در و هستند امر این هشیفت اما نیستند شیفته

 بدانیم را قدرشان است گذاری ارزش که کنند می کاری که بزرگوارند و باشیم داشته را احترامشان باید قطعا. باشیم باید چگونه خیرین با باید ما و
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 عزیزان از  .است حق ندای قطعا بشنویم را دلشان صدای کنیم دقت بودجه و مکان و زمان حفظ در و کنیم عمل را همان هندمیخوا که آنچه و

 دلدادگان نقش خیرین، نقش و مردم نقش این و است خاص بسیار میشود مطرح دانشگاه در که مطالبی قطعا باشید موفق که شااهلل ان دارم تشکر

 کنند باز را فضا این که میخواهم عزیزان از جلسات همه در من را این. است کرده ایجاد ابعاد همه از کمک و دانشگاه به ودور برای دانش و علم به

 با میخواهند و است بسته آن به همه آیندشان و زندگی و خانوادشان و خودشان که است جایگاهی آنجا در چون شوند ها دانشگاه وارد مردم که

 .باشید موفق همگی شااهلل ان .باشند گذار اثر توانشان همه

 مقصود فراستخواه: دبیر علمی میز دکتر

 ما پنل منتها است مفیدی و موثر بسیار موضوع ، میکنم عرض سالم هستیم خدمتشان در پنلدر که  ها خانم و آقایان همه خدمت مجددا

 ما. بشویم پنل فنی بخش وارد اگر دوستان اجازه دهنداکنون  بود خوبی همقدم بسیار من نظر به مقدمه این. دارد خود را شناختی روش مقتضیات

 ما. کنیم چهمنابع مالی دانشگاه   آینده بارۀدر باید ما که بکنیم شروع پرسش این با میکنم داریم. تصور نیاز پلتفرمی پژوهی یک آینده میزهای در

 این عالی آموزش آینده مورد در. باشیم داشته آمادگی اینکه بدونرتاب می شویم پ آینده به ما باشیم داشته باید رفتاری چه آینده به نسبت

با استناد به  ها خبره از پنل، از سوالم. ؟کنیم چه  آموزی علم و ورزی علم دانشگاهی فضای و آموزی علم مکان عنوان به دانشگاه آینده سرزمین،

منابع مالی دانشگاه با توجه به کالن  آیندهاین است که  خبگان و بحث کانونی آنان استرجوع به ن پژوهی آینده رویکرد چهار  این از یکی کهاین

 آینده نمیتوانیم که هم گویی پیش .بکنیم باید کارهایی چه روندهای تاکنون و شرایط جامعه وجهان و  نااطمینانی های موجود  چه می شود؟  و

 و است آینده از رضایتبخشی تفسیر و آینده فهم و نگری پیش بکنیم باید ایران آینده به نسبت ما که آنچه.  است پیغمبران کار چون بکنیم را

 آنها از مهمتر نیست آینده کشف و خلق ، بکنیم آینده به نسبت ایران در امروز که کاری مهمترین تر، مهم همه از و است آینده به شدن آماده

 آینده باید. رودمی دست از دارد ایران آینده.بکنم بیان صمیمانه را استرسم من بدهید ازهاج .میرود دست از دارد ایران آینده. است آینده حفظ

 جامعه اینکه برای. ورزی علم همان با سرزمین این آینده و آینده حفظ و کنترل برای است مکان مهمترین دانشگاه یعنی. بکنیم محافظت را ایران

 زندگی پرتنش جامعه یک در چون بکنیم مراقبت باید. رساندمی آسیب رفتن سراسیمه این. رودمی سراسیمه که دارد تاریخی عادت یک ما

 مان جامعه هستند اینجا عالی آموزش حوزه در کشور این ارزش با مدیران. هستند اج این دانشگاهیان هست، اینجا دانشگاه رئیس االن میکنیم

 در کاشان دانشگاه اگر ارزش با پنل این در است این سوالم من اینجا در .میکند تهدید را ما جامعه در هایی بحران دارد پرخطری خیلی محتوای

 یک. میشود سخت ایران در دانشگاه کنترل که افتد می آن در اتفاقاتی ایران جامعه. بدهد خدمات ها بچه به چگونه میخواست بود ماهشهر جاده

 ما اگر من، بگوید که بگیرد قرار جایی در باید دانشگاه که است این پنل این در ها راه این از یکی میکند مراقبت دانشگاه از چطور دانشگاه رئیس

 مالکیت کهاست  این برای ین آموزش عالی هستندخیر ها این و هستیم تبار فهیمی جناب سلطانی، سعیدی، آقای چون بزرگانی خدمت در امروز

 .است متزلزل همیشه ایران در که چیزی همین. دارند

 نمیتواند دولتی قلمروهای در زندگی و استیجاری زندگی با دانشگاه دارد، منابع بر مالکیت به نیاز دانشگاه و تمایل به سلطه ،  تهدیدها برابر در

 که است ینا میکشید را زحمتش دوستان همه که ها دانشگاه استقالل و باشد. چابکی ی دولتمستعمرات قلمرو جزء تواند نمی دانشگاه. بماند باقی

متکی بشود.   دولتی های دستگاهاینکه بیش از اندازه به بودجه گرفتن از  جای به.  جامعه اقیانوس به وصل شود  و داشته باشد مالی استقالل
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 پنل پایان در و کرد خواهیم استفاده شما های دیدگاه از اینجا در ما کند چون دانشگاه خیر عمومی تولید می کند.  حمایت دانشگاه از باید دولت

 سعیدی آقای جناب که صحبتی آخرین تا میکردند صحبت زراعت دکتر آقای جناب که پنل اول از ببینید دوستان. خواهیم کرد کار ما آن روی

 قرار بنام را مفهومی های خوشه آنتا  مفهومی خوشه تا چند به رسید باید. بیاوریم در شما های صحبت از توانستیم راده ها گزاره  ما داشتند

 که فرض این براساس کنیم؟ می را کار این ما فرضی چه براساس میدانید . دانشگاه مالی منابع به بخشی تنوع روی پیش سناریوهای برایبدهیم 

 ثروت به اهیآگ ما. داریم آگاهی آن به و داریم که است دانشی از بیشتر مراتب به خیلی داریم که نمیدانیم و نمیشود دیده و داریم ما که دانشی

 آینده مورد در  مهمی دانش یک کدام هر و است تجربه یک کدام هر نوشتم، را شما های صحبت از بعضی من. نداریم ماندخو دانش و علمی

 پنل ممحتر عضو نوشته که پژوهی آینده میز نام به بیاورید در را دارد وجود که فرمی یک معذرت، عرض با هاتون بسته از لطفا. است عالی آموزش

 تکمیل هم را ها فرم این صحبت حین در میفرمایید صحبت اینکه ضمن که است این خواهشمان ما. هست هم ای برگه دو که میشود شروع این با

 تا با استخراج از مباحث و آین فرم های تکمیل شده بتوانیم به سمت سناریونویسی برویم؛ این فرمی است که براساس مطالعاتم برای. بفرمایید

 بحث تنظیم کرده ام:

 نظر خبره پیشرانها وبازدارنده ها 

  در سطح سیاستهای دولت و وزارت علوم و دیگر متولیان حاکمیتی  و چارچوبهای حقوقی وقانونی .1

در سطح  ابتکارات مدیریتی دانشگاه ها ، اصالحات فرایندی و تعامالت محیطی آنها وجلب اعتماد و  .2

 مشارکت

 

  های  عام المنفعه و غیر انتفاعی وخیرین وحامیان مالی دانشگاه ها  در سطح توسعه بنیاد .3

  در سطح روندهای توسعه دانش بنیان  و  تقاضاهای دانشیِ کسب وکار  و صنعت وجامعه   .4

  در سطح ابتکارات  اعضای هیأت علمی  ودانش آموختگان .5

  در سطح شرکتهای مشتقه و.... .6

المللی وهمکاری های علمی فرامرزی، سرمایه گذاری های  در سطح  فرصتهای منطقه ای و بین .7

 مشترک وجوینت ونچرها

 

  در سطح فرهنگی و تحلیل های رفتاری جامعه  .8

  در سطح  کمپین ها و پویش ها  .9

  در سطح  دریافت هزینه های تحصیلی  دانشجویان  .10

  در سطح  نظام بانکی واعتبارات و تسهیالت ومعافیت ها .11

  ی اراضی در سطح واگذار .12

  در سطح همکاری ها وکنسرسیوم های دانشگاهی در سطوح محلی وملی .13

  در سطح تضمین کیفیت و افزایش اثربخشی آموزش ها و پژوهشها و پاسخگویی اجتماعی   .14

  )لطفا مشخص فرماییددر صورت نیاز از برگهای دیگر استفاده فرمایید/با تشکر( سایر  .15
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 ون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علومدکتر محمد تقی نظرپور: معا

که  استمطرح کنم این که قصد دارم . سوالی بوجود آمدتاخیری که ابت دوستان، و عذرخواهی بحضور تشکر از . ضمن بسم اهلل الرحمن الرحیم

بر تجربیات دانشگاه ار شد که مبتنی برگزمنابع به بخشی تنوع پنل تخصصی در خصوص آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تحقق

آموزش که عنوان زمانی. این است که چرا آموزش عالی کشور تاکنون موفقیت الزم را در جذب خیرین کسب نکرده است اساسی . سوالبودکاشان 

کنیم که موفقیتی را که می بحث یک دانشگاه و چند دانشگاه نیست، ما در کالن آموزش عالی کشور احساس صرفاً شودعالی کشور  مطرح می

محقق درصد  10یا  5شاید  و یماهنرسید آموزش و پرورشآن سطح هنوز در حوزه آموزش عالی به  ،خیرین در حوزه آموزش و پرورش داشتند

وزش و پرورش تجربه گوییم تجربه آم؟ چرا میه استولی در آموزش و پرورش رخ داده چرا این اتفاق در حوزه آموزش عالی ما رخ نداد شده باشد.

بخواهیم در آموزش اگر شود. ولی آموزش و پرورش توسط خیرین ساخته می در وزارت درصد فضاهای آموزشی 30 که دلیلاین به  ؟موفقی است

ی از یک .ر استهمین وضعیت برقرا عمدتاً و  آمار در خور توجه نیست. یعنی باشدمیدرصد  10اغراق باز هم کمتر از با کنیم  برآورد  عالی کشور

مناسب  یراهکارهای ،شناسیو بعد از آسیبانجام دهند شناسی موضوع را آسیب تا کردمشابه ایجاد  یهایبتوان پنلکه است این ساسی اقدامات ا

این است که  ،دو انتظار دارنگیرد شود و موردسوال قرار میمشاهده میها . یکی از نکاتی که در دانشگاهگرددبرای این موضوع تخصصی ارائه 

نکته اساسی این است که  مکانی در نظرگرفته شده است؟ اصالًشوند؟ راهنمایی می به کدام بخشکنند خیرین وقتی به دانشگاه مراجعه می

مستثنی ه کاشان دانشگا اگر ؟ایممتصور شدهما چه جایگاهی در دانشگاه برای خیرین  . واقعاًاشاره کردیدهمه موارد  بهما وجود ندارد و شد نگویمی

در را هم تجربه آموزش و پرورش  به دلیل اینکه ؟حاال آموزش و پرورش چه کار کرده است .ها را نداریمزیرساختاین ما برخی از  در واقع، شود

آموزش و  های مردمی درمشارکت» ی تحت عنواندر آنجا معاونت ،زمانی مسئولیت نوسازی مدارس کشور را به عهده داشتمو این حوزه دارم 

جایگاه  مراجعه کنند از هاسازمان نوسازی استانبه اگر خیرین  .ساز و کار خاص خودش را دارد، مشارکتمعاونت این  .شکل گرفت «پرورش

 ؟آموزش عالی چگونه است خیرین تکریم بشوند، ساز و کار تکریم خیرین در شودگفته میاینکه  اطالع دارند.خودشان 

ستاد نظارت این  .دنمراجعه کن ایحوزهچه  کجا و د باید بهنداننمی و  هستندسرگردان کنند، مراجعه میدانشگاه به  ینکه خیرمتاسفانه زمانی 

، ای که در دانشگاه امیرکبیربا تجربهعسکریان  رسد آقای دکتر. به نظر میرا احساس کرده و یک مشاور در امور خیرین ایجاد کرده استمشکل 

. نکته بعدی که وجود دارد این کنند که حد اکثر بازدهی را داشته باشیم هدایتتوانند این مجموعه را طوری می ،خانه دارندتزنجان و ستاد وزار

در های خیرین را اند ظرفیتهنوز مدیران آموزش عالی نتوانسته در واقعباور مدیران در این حوزه بسیار ضعیف است.  ،است که در بعضی از مواقع

اگر پرسند که این سوال را میاز خیرین  بسیاری. وجود خواهد داشت در داخل کشور و هم در خارج از کشور هم های خیرین. ظرفیتدنظر بگیرن

-میهایی را و چه کمک طی شودچه مسیری باید  الزم را ارائه دهد وراهنمایی  تواندتف میسایت وزارت ع کدام قسمت از ،بخواهیم کمک کنیم

بیان  آن را در حوزه آموزش عالی در کجا نیازهای به طور کلی، ما  شود،نیازهای حوزه آموزش عالی کشور  برآورده  تا بخشی از توان انجام داد

، مثال خواهد کمک کندمی های پزشکی، فرض کنید در حوزه بهداشت در دانشگاهبنماید یکمک مراجعه کند وخواهد . یعنی خیری که میایمکرده

؟ از درآمدی که چه منابعی . ازکاری انجام دهد نیز یکمند بوده است در حوزه پزشایجاد کرده است و عالقه گیالن در دانشگاه یخیری درمانگاه

 د.کن صرف در این حوزهرا آن درآمد همه تمایل دارد گفته است که واند داده ویبعد از بازنشستگی به عنوان حقوق و پاداش به 
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یک نکته . از موارد اشاره کردند همکاران نیز به برخی ، اگرچهپذیردصورت نمیرسانی در این حوزه هم اطالع فضا، فضای خیلی کوچکی است و

 بخشی از مواردبه ها نهادینه کنیم و حاال در دانشگاهاین ارتباط را یم اهالتحصیالن با دانشگاهیان است یعنی نتوانستفارغ ضعیف ارتباط همدیگر 

های بسیار ظرفیت آیند وگرد هم میالتحصیالن های دیگر فارغدر ماه مبارک رمضان یا مناسبت وجود داشته است.گذشته که در شود اشاره می

-از فارغگروهی یازهایش را اعالم کند و خیرین و یا بتواند ناین است که دانشگاه  آن شرط .توانند به دانشگاه کمک کننددارند و می همزیادی 

قدیمی و دوستان  همکارانخواه که از آقای دکتر فراست کنند. حاال از خانم دکتر نورشاهی و خصوصاًحل و فصل کارها را التحصیالن بتوانند 

این های خروجیو  واکاوی کنندرا در حوزه دانشگاه و آموزش عالی کشور  این امور ،که به بهانه این موضوعرود انتظار میوزارت علوم هستند این 

در که مشابه این پنل  و شاید ضرورت داشته باشد ندانتقال ده عتفبه آقای دکتر عسکریان و حوزه مالی وزارت ی مشابه را هاپنلپنل و یا 

 خیلی ممنونم بعمل آورد. ها ظرفیتاز حداکثر استفاده را  تا بتوان شود برگزارهم  هادانشگاه

 این بر که عالی شورای و ستاد این کنید شروع میخواهید شما که ستادی این دارم، سوال یک عسکریان من دکتر آقای: فراستخواه دکتر مقصود 

 دارد؟ ای برنامه چه میکند نظارت ستاد

 مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم: حسین عسکریان ابیانه دکتر

 معاون و دانشجویی معاون مالی، و اداری نمعاو مثل. هستند عالی شورای این در معاونین اکثر و دارد عالی شورای یک که ای برنامه همان

 مهندس و نژاد مصلی دکتر دارند زیادی خیلی سابقه هم و هستند نام خوش هم که هستند خیرین از نفر سه. هستند فرهنگی معاون و پژوهشی

 وزیر خود اند شده انتخاب سال 4 ایاین عزیزان بر اند شده انتخاب ایران بنیاد با مشورت با هم نفر سه این که هستند مهندس جمیلی و سعیدی

 جلسه تا سه یعنی. داشتیم ما که باشد داشته جلسه یکبار باید حداقل ماه سه هر ترکیب این است خیرین ستاد دبیر آن، دبیر و هست رئیسش

 یک موفق تجربه یک نخیری از یکی معموال دهممی من مختصری گزارش یک. شودمی برگزار پاییز اواخر در هم جلسه چهارمین داشتیم.

 ها برنامه به راجع هستند که اعضایی و خیرین خود نیم و ساعت یک هست جلسه ساعت دو حدود کند.خالصه بیان می طور به را دانشگاهی

 را وبیخ سوال یک دکتر آقای میدهم، ارائه کوتاه خیلی خیلی گزارش یک کنند. منمی بندیوزیر محترم جمع هم ساعت نیم و دهندمی گزارش

در وزارتخانه قرار دارد که مطالب آن را  سایتی یک و ستاد یک چون  کنند راهنمایی و کمک هستند اینجا که متفکرینی خوبه که کردند مطرح

 زحمت انگلیسی کردن مطالب سایت برای کاشان دانشگاه البته است مهم خیلی سایت داشتن .کنندها و خیرین تهیه میها، پژوهشگاهدانشگاه

 داریم خواهفراست آقای هم دیگری کار تا دو .است، المللی هم مطرح بین بحث چون است. ناقص ولی داریم انگلیسی سایت یک البته کشد.می

 این فعالیت اول جلد که کشیدند خوبی زحمت امید دکتر آقای شوند.می عوض هاها ماندگار شود. انسانکه تجربه است این یکی دهیممی انجام

 به واقعا روحانی آقای دولت در مخصوصا است داشته خوبی خیلی فعالیت خیرین رشد 97 سال تا 95 سال از. کردند چاپ 95 سال تا را نخیری

 ها را ثبتآن باید که است 98 سال تا پایان شهریور تا 95 سال از که خیرین های فعالیت این دوم جلد .نیست کافی ولی شده توجه موضوع این

 به تا فناوری و تجربه علم برای. گیرندسایت قرار می روی هم آن از هایی بخش و .کندمی کمک آرایی و چاپبرای صفحه نور پیام انشگاهد .بکنیم

 بنیادهای شروع تقریبا که 1383 سال تا که فناوری و علم بنیادهای عنوان تحت میکنیم چاپ داریم کتابی یک. نشده است منتشر کتابی حال

 سال تا. شوداست در آن آورده می شده بنیاد 28 آمده امید و تدبیر دولت که 92 سال تا وجود داشته است. بنیاد ۶ بوده ها زمان آن در دانشگاهی

 داریم بنیادهایی ما .ندارند خیلی زیادی فعالیت هابعضی ولی است فعالیت خوب مسیر. داریم خیرین بنیاد تا 74 االن. است رسیده تا 50 به 95

 نفر 15 تا 10 و اتاق و سالن دارد بنیادی داریم که دارای چند دانشگاه وسط در شیکی خیلی ساختمان یک که مشهد فردوسی دانشگاه بنیاد لمث

 دانشگاه مثل هستند موفق که هایی عنوان دارند. دانشگاه یک تنها تا اتاق است و تعداد محدودی هم یک است.بنیادی داریم که فقط پرسنل
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 داده اهمیت آن به رئیس باالخره که هستند موفقی الگوهای اینان کردند ایجاد اتاقی تا چند و ای مجموعه یک رئیس اتاق کنار در دندکاشان آم

 اصال مشهد فردوسی در همانطور که گفتم .دارند هم آمادگی و. میکشند را کار این زحمت خیرین خود معموال است. مهم خیلی باالخره. است

 تحول سیر در آن کتاب  دارد پژوهشی و تئوری جنبه مقدار یک میکنیم  چاپ داریم که هم سومی کتاب. اند ساخته کار این ایبر ساختمانی

 آقای و اجتماعی در دست تهیه داریم. مسئول پژوهشگاه فرهنگی پژوهشگاه کمک به را ها این  شود.وقف در جهان و ایران آورده می و خیرین

 می را کتاب زحمت هستند پژوهشی معاون ماحوزی که آقای هم کتاب این و .نمایندو حمایت خوبی از چاپ کتاب می هستند میرزایی دکتر

شود الزم می ها وقت بعضی و. گذاریم می اختیارش در اطالعات و فیلم و کتاب سری یک ما و کنند می مراجعه ما به میان در هفته دو و کشند

 .ات بگیریمها و موسساطالعاتی از دانشگاه

 کتاب این .گذاریمو اطالعات شخصی که این مدارک را دارند در اختیار دکتر ماحوزی می بوده شوکتیه مدرسه نام با مکانی یک که بیرجند مثال در

به کشورهای مربوط  آن از یکی. است بوده چطور کانادا و آمریکا های دانشگاه در ، دنیا در خیرین تحول سیر برای قسمت یک دارد، قسمت سه

عالی است، حدود  آموزش مربوط به خیرین هم یکی میکنیم. استفاده ها همآن از داریم که است کرده چاپ هاییکتاب هم اوقاف است. اسالمی

آوری شده مربوط به هر دانشگاه به اطالعات جمع اولی، کتاب تا دو مورد در. است صفحه 340 حدود درصد کتاب مربوط به ایران است. کتاب 40

هایی  فرم باشد. درستی اطالعات دادیم را چک کنند که ما که اطالعاتی این که شودها درخواست میشود. از آنخود دانشگاه یا موسسه ارسال می

 سال در یعنی گذشته سال در .است هشد آوری جمع ها این که است حقوقی و مالی اطالعات فرم این که ، 2 و 1 شماره هایفرم کردیم طراحی را

 در تومان میلیارد420 حدودا ،کردیم تکمیل واقع در یعنی کردیم آوری جمع را مطالب این هم با اسماعیلی دکتر آقای و نظرپور دکتر کمک با 97

کند مبلغی که دولت برای  هاستفاد پروژه یک درصدی 50میتواند از  دانشگاهی درصدی  از دولت داشتند هر 50گذشته درخواست کمک  سال

 روند زمینه این در دولت داد البتهمیلیارد اختصاص می 420بود. در حالیکه میبایست  تومان میلیارد 32 گمانم ها درنظر گرفته بودپنجاه درصدی

 به که شودمی اضافه درصد 8 یا و 7 ساالنه هم و بوده گرفته تومان در نظر میلیارد 20 تا 18 حدود 94 سال در مثال. است کرده عمل را خودش

خیرین. البته امید این است که دولت میزان کمک خود را جهت تشویق  سراغ آمدند بواسطه مشکالت ها دانشگاه امسال اما .رسد می میلیارد 32

 تعیین وزیر تا چهار توسط شاجرایی کار و ساز گویدمی هاقانون مالیات 172 ماده خیرین افزایش دهد. موضوع دیگر در خصوص مالیات است طبق

 و آموزش وزیر تحقیقات، و علوم چهار وزیر عبارتند از وزیر  نمیگیرد. تعلق هابه کدام ارگان و میگیرد تعلق هاییبه چه ارگان اینکه یعنی میشود

 معافیت از میشود دانشگاه نام به که اموالی که است این شده ایجاد ها دانشگاه توسط که مشکلی االن .اقتصاد وزیر و بهداشت وزیر ، پرورش

 در آن منافع ولی است بنیاد نام به دهند می انجام که خیری کارهای مشهد فردوسی مثل خیرین بنیادهای از بعضی ولی هستند برخوردار مالیاتی

 نمیکند. یک قبول ایی بعنوان معافیت مالیاتیاداره دار را این اموال گردد.،دانشگاه برمی به اموالشان باز شوند منحل هم اگر و است دانشگاه اختیار

با دو وزیر محترم اقتصاد و بهداشت و  اند.کرده امضا هم پروش و علوم تحقیقات و فناوری و آموزش را وزاری  متن این حاال کردیم تهیه متنی

داریم  نظر در فعالیت دیگری هم که. میدهیم انجام داریم که است کارهایی از یکی هم این. درمان هم درصدد هستیم مالقاتی را تنظیم کنیم

 مکان و دانشگاه در را حرکت این اصال که کنیم برگزار آموزشی کارگاه یک که سعیدی مهندس و نژاد مصلی دکتر آقای انجام دهیم با هماهنگی

 روزه دو یا و روزه یک در یک کارگاه ددارن موفقی تحارب که کسانی از بعضی یا و شما مثل اساتیدی بیاییم یعنی. بکنیم ترویج مختلف های

 هایی صحبت هم تهران دانشگاه اعضای از نفر چند با نژاد مصلی آقای با داشتیم جلسه دو یا و یک. کنند تدریس مطالب موفق مربوط به خیرین را

  .کنیم برگزار را آموزشی کارگاه این عید از قبل تا آن در حال انجام است. انشااهلل طراحی داشتیم

تر از سازی از طریق خیّرین موفقسوال ایشان که چرا مدرسهگویم و در پاسخ به اوالً خدمت آقای دکتر نظرپور خیرمقدم می: عباس زراعت دکتر

 30 توانند در این زمینه فعال باشند زیرا اصلها خیلی بیشتر از آموزش و پرورش میکنم دانشگاهها بوده است فکر میآموزش عالی و دانشگاه

گوید که دولت موظف است در آموزش و پرورش تا دوران تحصیالت متوسطه حمایت مالی مجانی بکند اما در مورد آموزش عالی قانون اساسی می

ای ندارد و مردم باید کمک کنند ها وظیفهآن را مقید به حد خودکفایی کرده است، بنابراین مردم اگر توجیه بشوند که دولت در مورد دانشگاه

گذاری با بازار را کند و قدرت سرمایهسازی هم میاحساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت. همچنین دانشگاه بر خالف آموزش و پرورش، تجاری

ی ریزی دارد. به عنوان نمونه، یک مورد را آقای مهندس سعیدتر است منتها نیاز به برنامهها فراهمدارد بنابراین زمینة جذب خیرین در دانشگاه

مطرح کردند که گر محقق شود خیلی اثرگذار است )ایده ارز صفر و بودجه صفر(؛ خالصه طرح، آن است که اگر دانشگاه به صنعت ایشان کمک 
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برطرف  نماید که هزینه کردن ارز برای ساختن و وارد کردن قطعات و ماشین آالت از خارج کشور، به صفر برسد ایشان متقابالً نیازهای دانشگاه را

ی که نیاز دانشگاه به دولت، صفر شود. ما با همکارانمان صحبت کردیم وایشان قبول کردند که نیاز صنعت وی را برطرف نمایند و اکند بگونهمی

هایی از برای اینکه دانشگاه خودش را ثابت کند، اقدامات عملی هم انجام داده است. ما باید عالوه بر جنبه خیّر بودن به عنوان صنعتگر هم حمایت

های بزرگ دیگری که ما داریم، برند شود. یکی از سرمایهخیّرین داشته باشیم زیرا در این صورت، اعتماد خیّرین و ارباب صنعت به دانشگاه زیاد می

بکن بالفاصله گفت کنیم. به یک بنده خدایی گفتیم بیا و ده دقیقه برای دانشجویان صحبت ای از آن نمیدانشگاه است که متأسفانه هیچ استفاده

شوند یک پولی هم باید بدهند در کنند وقتی وارد دانشگاه میکنند که فکر میچقدر باید بدهم؟ یعنی ببینید آنها آنقدر دانشگاه را عالی نگاه می

ریزی مؤسسه برنامه ای هم به وی بدهیم.دانشگاه کاشان، اقدام دیگری را با همکاریالزحمهحالی که از وی خواسته بودیم صحبت کند و حق

آموزش عالی، شروع کرده است که در زمینه جذب خیّرین و موارد دیگر بسیار مؤثر خواهد بود و آن، تشکیل شبکه تبادل تجارب میان 

ن زمینه تشکیل پژوهی در ایهای دیگر اطالعی ندارند، یک پنل آیندهدهند اما دانشگاهها اقدامات خوبی انجام میهاست. خیلی از دانشگاهدانشگاه

ها در موضوع جذب خیّرین است. بندی دانشگاهاندازی نظام رتبهاندازی شده است.مورد دیگر راهشد و دبیرخانه آن هم در دانشگاه کاشان راه

 اند.دانشگاه کاشان آمادگی دارد با کمک خیّرین، اقدامات الزم را انجام دهد و آقای دکتر عسکریان هم استقبال کرده

 کنم:ها تأکید میان چند نکته را به عنوان تجربه جذب خیّرین در دانشگاهدر پای

 های ایشان با کمترین هزینه های اعتماد، استفاده بهینه از کمکها کمک کنند باید اعتماد نمایند و یکی از راهبرای اینکه خیّرین به دانشگاه

 دهند.را گران انجام می های عمرانیها، طرحاست. خیّرین بر این باورند که دانشگاه

 ای از وقت خود را صرف این موضوع برای جذب خیّرین، مدیریت عالی دانشگاه باید اعتقاد قلبی داشته باشد و شخصاً ورود کند و بخش عمده

نشگاه او را بدرقه کند و نماید. ایرادی ندارد که رئیس دانشگاه برای استقبال از خیّر به درب ورودی دانشگاه برود و سپس نیز تا درب ورودی دا

کند شایسته احترام فراوان گاهی به مناسبتی احوال وی را بپرسد و به منزل ایشان سربزند. کسی که میلیاردها تومان به دانشگاه کمک می

 است. خیّرین دوست دارند با شخص رئیس دانشگاه ارتباط داشته باشند.

 هایی اند محقق نشود پس باید از راهوقف آنها نیز تغییر کند و هدفی را که از وقف داشته خیّرین نگران آن هستند که با تغییر مدیریت، جهت

 نامه، اعتماد آنها جلب گردد.همچون تدوین وقف

 ن بینند. عمده خیّریها میهای خوبی از دانشگاهشوند و دلیلش آن است که مردم، خروجیهای مطرح دنیا با کمک خیّرین اداره میاکثر دانشگاه

ها چه خروجی برای رفاه مردم و فناوری و تکنولوژی و ... دارند و چه خدماتی به جامعه کنند که دانشگاهاین موضوع را صراحتاً گوشزد می

 دهند تا ما نیز به صورت غیر مستقیم در این خدمات، مشارکت نماییم.می

 کند.فی زیادی بر خیّرین دارد و آنها را دلسرد میهای خیّرین و عدم انجام آن، تأثیر منتعهد پرداخت پنجاه درصد طرح 

 

 حمایت هایی الزم دارید؟ عسکریان چه دکتر دکتر نظرپور و  اناز آقای عزیز،  آقای دکتر زراعت:مقصود فراستخواه دکتر

د داشته باشیم )شوخی( اما گالیه ای هم نبایما چون نیاز به حمایت مالی دکتر نظرپور و دکتر عسکریان داریم طبیعتاً گله: عباس زراعت دکتر

ها مستقل هستند و اگر مدیران کنند. البته دانشگاهها استفاده نمیهای امناء از اختیارات خود برای اداره بهتر دانشگاهبنده، آن است که هیأت

آورد. یکی از اقداماتی که خوب است د میهایی را بوجوها اراده کنند، زمینه پیشرفت وجود دارد اما گاهی اسناد باالدستی، محدودیتدانشگاه

ها انتظار توجه معنوی هاست. همانگونه که خیّرین در سطح دانشگاههای امناء انجام دهند حل مشکل حقوقی جایگاه بنیاد حامیان دانشگاههیأت

به آنها داشته باشد مثالً خوب است جناب وزیر  رئیس دانشگاه را دارند در سطح وزارت نیز از مقام عالی وزارت انتظار دارند توجه معنوی و عاطفی

 داردهر هفته به صورت اتفاقی به دو نفر از خیّرین تلفن بزند و حال آنها را بپرسد و تشکر کند. این برخورد، تأثیر مثبت زیادی روی خیّرین 
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 دکتر ولی اهلل میرخانی: معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان

 از هم اصفهان دانشگاه. کند می بیان را عالی آموزش کل دغدغه که کاشان دانشگاه از تشکر ضمن شما و از تشکر منالرحیم ض الرحمن اهلل بسم

 باید و. بردم لذت سعیدی مهندس آقای جناب دقیق بسیار ارائه از دانشگاهی دانشجوی عنوان به من گرفتند یاد و دیدند آموزش دوستان اراده

 بشم من و موفق خصوصی مدیر یک بشود سعیدی مهندس آقای جناب که نمیشود بیخودی که باشد درسی نشگاهدا معلم یک عنوان به من برای

 دستم چون نمیدانم را پول ارزش من و آورد درمی خودش چون سعیدی مهندس آقای میداند را پول ارزش چون ؟ چرا. ناموفق دولتی مدیر یک

 کنیم توجه باید اول کنم عرض را ای نکته یک من کردند بحث فراستخواه دکتر که طرحی بحث. است مهم خیلی این و است دولت جیب در

 من است ممکن ببینید .باشد فرهنگی توسعه با همراه که سمتی به برود درآمدش عالی آموزش که است مهم خیلی قیمتی، چه به درآمدزایی

 توسعه با همراه را خیر و خیر امر بحث ما ببینید. است فرهنگی توسعه با همراه اما کنم زیاد را درآمدزایی و شیراز، دروازه در جلوی بزنم رستوران

 مطرح وقتی را پایدار روند بحث باید میکنم فکر من صحبت این با. باشد همراه باید فرمودید را کشور آینده که بحثی همان با همراه فرهنگی

 دوست نظرپور دکتر آقای. باشد کوچکتری عدد بقیه به نسبت شاید عددی نظر زا اینکه ولو باشد خیرین کمک روی باید ما آیتم اولین میکنیم

 کمک جلب میزان نام به کنیم ایجاد آیتمی یک میکنیم تصویب امنا هیئت در ما که سنواتی بودجه در میکند، تالش ها بحث این در خیلی عزیزم

 خیر پای جلوی عددی یک میکنم ملزم را خودم دانشگاهی من شود ایجاد ما امنای هیئت برای باکس این وقتی. 98 سال بودجه در خیرین

 و. خیر کار سمت به برویم که میکنیم تالش وقت آن. کنیم جدا را اقتصادی طبقات همینطور آن جلوی گذاشتم عددی یک وقتی. بگذارم

 تنها منظورم من. است عالی آموزش بحث از رت موفق خیلی که خیرین جلب و پزشکی علوم عرصه به کنیم نگاه و میشود سازی فرهنگ اینطوری

 در مقام قائم یک اصفهان دانشگاه در. دارند خیرین امور در مقامی بهداشت وزارت در ببینید. است من نظر مورد باکس کل نیست خانه وزارت

 را علوم وزارت ساختار ما ترتیب این به کنممی فکر من. ندارد وجود امر این موفق های دانشگاه برخی و کاشان دانشگاه در ما. داریم خیرین جلب

 و است هزینه مبنای بر...  و فرهنگی آموزش، پژوهش، جمله از داریم که هایی معاونت همه ما گذاشتیم بنا هزینه پایه کنیم. بر نگاه کلی اگر

 فکر من. کنیم هزینه و درآمد مبنای بر را ها گاهدانش  و علوم وزارت ستادی نگاه بریم باید ما. نیست عالی آموزش بر آمد در مبنای بر نگاهمان

 سودمان ما. فروختی گران اینکه نه کردی سود خیلی ارزان یعنی است خرید در سود که گویند می ها کاسب معروف قول به ، دکتر خانم میکنم

 آنها برای که آسمان از پول. آورند می دست به پول کاسبی با و هستند کاسب هم خیرین که است این بحث ، دارم من که بحثی. است جلب در

 میکنم، پاش و ریخت که است طوری ساختارم من. بیاورند پایین را هایشان هزینه چگونه که بدانند باید پس.درآوردند پول که کردن کار. آید نمی

 که هایی ساختمان که کنیم تالش باید ما عنیی. دهند دست از ما به را اعتمادشان خیرین بگذاریم نباید هستیم، روبرو حسابگر جامعه یک با ما

 دولتی ساختار به نسبت بینی بد ما مملکت در باالخره نه، میگویند چون. شود تمام هزینه کم اینها میکنیم که هایی هزینه حتی یا سازیم می

 یعنی میدیدیم بد هم باز میدیدیم هم خوب ارک یک اگر زمان آن در یعنی. االن تا بودیم بدبین ما همه که شاهنشاهی رژیم زمان از. دارد وجود

 شدند حاال و بودند من همکالس افراد این حاال. دادیم رواج که کردیم کارهایی ما بعضا ام ساله 40 عملکرد در و دیدم بد و شدم بزرگ من

 در باید ما را خیرین اعتماد که است بحث همین. برود دست از نکرده خدایی درآوردم تومان دو تومان دو من اینکه به است بدبین. من بیزینس

 مسائل درگیر. باشند کننده جلب خودشان باید بنیادها یعنی. کنیم ساز و ساخت درگیر نباید ما را بنیادها معتقدم من بنابراین. ببینیم عملکرد

 نظر به باشند اجرا ناظر باید بنیادها دیگر طرف زا ولی. باشد داشته مختلف مسائل و فنی دفتر باید. شد اجرا مسائل درگیر بعد و شد ساز و ساخت

. کنیم تکریم را خیرین میگوییم همواره و داریم ما که بزرگی آفت یه البته. بیایند میدان به ما فنی دفاتر و بکنند کارها اجرای بر نظارت یعنی. من
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 این که است این نگاهشان همیشه چون. هم با ندارند خوبی اررفت اینها ، کارشناسان و دانشگاه بدنه است، روبرو خیر با کسی چه اینکه درست

 ما. است فنی اشکاالت این. کند کالهبرداری دانشگاه از کجا میخواهد. دارد من برای ای نقشه چه کرد، سالم بلند من به امروز که دارد چکار امروز

 دانند. این می مهم را خیرین تکریم زراعت دکتر حاال. باشد این خیرین با رفتارتان آقا که دانشگاه بدنه و کارشناسانمان به بدهیم آموزش باید

 .باشد داشته نامناسب برخورد کارشناس یک یا و نگهبان یک است کافی این آیا اما بکنم بدرقه را خیر دانشگاه در جلوی تا من اینکه یعنی تکریم

 اگر آموزش در را ها حرف این باید ما. دارد وجود ها حرف این و کنند می میل و حیف را خیرین پول و میخورند و آیند می اینها همش آقایان

 دولتی مدیر یک که است این دارم من که بعدی . بحثکنند رفتار چگونه که بدهیم آموزش را دانشگاه بدنه باید ما.میکنیم شناسی آفت داریم

 اینکه جای به یعتی کنیم مشارکت خصوصی بحث با باید ما. میگویم را خودم اشکال( مدیرم که است سال 20 خودم من) نیست بلد کردن خرج

 را سرمایه سود کل یا سرمایه سود از درصدی بیا حاالبلدی، چون کن گذاری سرمایه خودت بگویم او به ما بدهد، ما به تومان میلیارد 50 و  بیاید

 دکتر چون است ممکن غیر چیز یک این. ) بدهد اصفهان دانشگاه به نتوما میلیارد 50 سعیدی آقای کنید فرض. بدهد دانشگاه به ها این از

 پول فقط نباید دانشگاه میگویم من. سعیدی مهندس خود یا ببرد سود دانشگاه درآمدش از که بکنیم کاری برویم ما (دهند نمی اجازه زراعت

 خصوصی بخش دست کار عنان وقتی و است تر موفق دولتی بخش از خصوصی بخش که معتقدم من. آید می بیشتری سود کجا ببینیم باید بگیرد

 خیرین های پول با فردا پس دانشگاهیان ما نکرده خدایی نکند. میکنیم کار چه داریم ما که بلرزد دلش نیست نیاز دیگر و است راحت قلبش است

 مردم به و خیر به گفتنمان دروغ مان، ساله 40 های دولت کل ما ببینید. است خیرین با دولت صداقت من آخر بحث. کنیم مهاجرت کانادا به

 که گوید می بعدا خیر .توانیم نمی ما که صورتی در بدهد خیر درصد 50 میدهیم ما را درصد 50 خیر گوییم می وقت آن. میشود آنها فرار باعث

 اصال. کند می کفایت همکارش با حرفش کاسب. دکن می کار بازار در اعتماد براساس کاسب. کنند نمی اعتماد دیگر و گویند می دروغ ها این

بودم، فقط در دفتر می نویسند که مثالً امروز اینقدر جنس دادم به فالن مغازه.  این یعنی اعتماد، ما  بچه خودم من. شود نمی بدل و رد چک

د همان حدی که می توانند ادعا کنند را وقتی می آییم به خیر کاسب دروغ می گوییم اعتمادش را در واقع سلب می کنیم. این دولت ها بای

درصد خیرین را باید اصالً حذف کنیم و نگوییم که می دهیم. و هر چه در توانمان  50بگویند. این غلط است. من معتقدم آقای دکتر این بخش 

شود.  یک بحث دیگر اینکه ما در بود از طرف دانشگاه پرداخت کنیم، آن وقت آن خیر هم خوشحال می شود. دروغ گفتن باعث فرار خیرین می 

ترک دانشگاه اصفهان یک تجربه دیگر هم داریم که ما حاضریم تجربیات دانشگاه را بگوییم. ما یک پژوهشکده ای به نام وقف و امور خیر زدیم مش

تند که به قول معروف آقای با بخش خصوصی، در واقع یک خیریه آال وجود دارد در کشور که دست اندرکارانشم اسنوا و شرکت های معروف هس

دیانی مسئولش است و در امر خیر کار می کنند. یک دفتری زدند در دانشگاه و دارند کار تحقیقاتی می کنند. شاید نتایج آن طرح های 

 تحقیقاتیشان به درد شما بخورد. عذرخواهی می کنم اگر وقت شما را گرفتم. 

 دکتر احمد براآنی: نایب رئیس بنیاد حامیان 

 دیگر زاویه یک از من. میکنم تشکر آوردید وجود به من برای که فرصتی این از خودم نوبه به و کنم می تشکر من  .الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 ستا همدانیان خوابگاه و مسجد آن بارز نمونه و. است آمده وجود به قبل های سال از اصفهان دانشگاه در خیریه بحث االن من. کنم نگاه میخواهم

 انقالب از بعد بود اصفهان دانشگاه رئیس همدانیان بنیاد مدیره هیئت عضو اینجا در و شد تشکیل همدانیانی بنیاد یک شد که مهمتری کار و

 جاآن در. مسائل از بعضی در تصرف و دخل فرمودند هم دکتر آقای که است بحثی همان این. اصفهان علمیه حوزه به کرد پیدا تغییر این متأسفانه
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 اولیه مقدمات 1377 سال در واقع در ما .برسد اصفهان دانشگاه به باید انقالب اول از همدانیان بنیاد درآمدهای از درصد 20 که است شده قید هم

 1383 سال در توانستیم کردیم طی خیرین با که سالی ده ما گرفتم، اسالمی شورای مجلس از را مصوبه اولین. کردیم شروع را خیرین مجمع یک

 کاشان کتابچی در شهر آقای با زیادی مدت برداشتیم که هم خیر های قدم از یکی ما. کنیم ثبت اصفهان دانشگاه خیرساز مجموعه عنوان تحت

 مگفتی هم ما. هست کاشان دانشگاه بکنیم کاری ما است قرار اگر که گفتیم و اصفهان دانشگاه طرف به کنیم جذب را آنها توانستیم و کردیم کار

 در داشتیم خیرین با که هایی بحث که در کنم عرض خدمتتان .کنید کمک خواستید جا هر حاال دانشگاه در بیایید شما. کند نمی فرقی حاال

-مشارکت امور در باشد داشته دانشگاه مشاوری کردیم، پیشنهاد 93 و 92 سال در که برود کجا آید می دانشگاه داخل به خیر اینکه یکی دانشگاه

 اصفهان دانشگاه در کردیم تاسیس 139۶ سال در گفت توانمی تقریباً هست هم حامیان بنیاد البته .هستند نیا طیب دکتر آقای که مردمی، یها

 سازی فرهنگ بحث کردیم دریافت که هم مشکلی یک واقع در دانشگاه حامیان بنیاد در ما. میکند رشد دارد و دارد را خودش جایگاه هم آن که

 اعضای که ایمکرده ایجاد دانشگاه در را هایی کانون سری یک اندآمده ببریم پیش دانشگاه جامعه بدنه در را فرهنگ این اینکه برای که. است بوده

 مفید بسیار که گذاشتیم هاآن با جلسات سری یک و هستند هادانشکده آن هایخانواده خود هستند التحصیالن فارغ و ها علمی هیئت آنها

 قضیه این با نحوی یک به ها دانشکده همه حاال که شد باعث همین بگیرند تصمیماتی سری یک و بنشینند جایی در جمعی اینکه از .ندهست

 که کردیم تعیین هم کمیته تا دو شود گذاری سیاست باید و. است بوده مفید هم خیلی. است فرهنگسازی آنها همه هدف و اصل و بشوند درگیر

 دانشگاه در که اطالعات و ها نوآوری سری یک و بیاییم ما که است این آن قضیه که است فناوری و علم و علمی توسعه کنیته ا،ه کمیته از یکی

 و. کنند پیدا گذار سرمایه آنها و دهیم انجام میتوانیم بازرگانی اتاق مثل ها مکان از بعضی در که هایی صحبت ما و کنیم شناسایی شده انجام

 در اتاق تا دو شد ساخته که ساختمانی سه هر از شود می ساخته که هایی ساختمان از واقع در محصول ما تولید به کنیم لشانتبدی بتوانیم

 شما اختیار در خواستید که ساعتی هر و موقع هر که. دادیم قرار آنها اختیار در و کردیم گذاری نام خیرین آن خود نام به ساختمان جای بهترین

 هزینه را ساختمان کل اگر داد انجام کاری و آمد خیر اگر که کردیم تصویب ما نامه شیوه یک ما جهت یک از و ... و انصاری نساختما در هست

 خیر نام به ساختمان آن درون محلی یا تاالر باشد کرده هزینه تقبل را ساختمان از بخشی میشود اگر گذاری نام خیر خود اسم به ساختمان کرد

 که هایی هزینه خیرین ، باشیم داشته خیرین جذب در توانیم می که هایی راه از یکی میکنم فکر من حاال .است مفید بسیار هم این که. میشود

 میلیارد 7 نزدیک چیزی یک دهقانی آقای مخصوصا. میسازند دانشگاه نام به.  نمیشود منظور مالیاتیشان های هزینه جزوه میکنند دانشگاه در

 در کشور سطح در میدهند انجام خیرین ملی های نشست یک سال هر که این دیگر بحث یک. نمیگیرد تعلق آن به مالیات ولی. است داده تومان

 و میآید خیری که وقتی. شود فرهنگسازی هم المللی بین و ملی سامانه در میتوانند ایم کرده اندازی راه که ای سامانه میتوانند در .ها استان تمام

  .گیرد نمی تعلق مالیات آنها به میکند که های هزینه میکند کار اصفهان شگاهدان برای

 :دکتر محمد تقی نظرپور

 اگر ولی. افتد نمی اتفاق این اما. میشود محاسبه کنند پرداخت باید که مالیاتی جزوه ها هزینه این همه کردند هزینه چه هر که هست ذهنیت این

 را ای مانده باقی هزینه و عنوان به میپذیرد دارایی را هزینه تومان میلیارد یک آن کرده، هزینه تومان میلیارد یک خصوصی شرکت یک بخش یک

 10 مثال شرکت آن اینکه نه. میپذیرد شرکت آن قبول قابل های هزینه جزوه را این. کنید پرداخت را آن مالیات میگوید است داشته سود که

 را میلیارد 7 این میگوید. بدهد مالیات میلیارد سه پس است کرده هزینه اصفهان دانشگاه در را میلیارد 7 راگ میکند پرداخت مالیات بابت میلیارد

  .میکند پرداخت خیر را مالیاتش ماند چه هر را مانده باقی میپذیرم، شرکت های هزینه عنوان به

 دکتر احمد براآنی

 مالیات آن به کرد وقتی اقتصادی کار. میکند اقتصادی کار ها بحث این بر عالوه شهدم بنیاد که میگوید 172 ماده دارد وجود هم دیگر نکته یک

 اقتصادی کار بنیادی اگر که کنیم پیگیری فرمایند می دکتر آقای. است معاف مالیات از کرد اقتصادی کار دانشگاه اگر که صورتی در میگیرد تعلق

 دارد را مشهد دانشگاه خدمات که دارند داد قرار تومان میلیارد 12 مشهد دانشگاه خود با مشهد بنیاد خود االن یعنی .شود معاف مالیات از کرد

 دانشگاه یک در و رفتی که است گفته خیر به دکتر آقای دارایی متاسفانه ولی برمیگردد دانشگاه به آن سود نوعی به دوباره میدهد انجام آن بنیاد

 .بدهید مالیات را درصدی باید پس است بوده تو سود یونمیل 500 احتماال ای کرده هزینه میلیارد 10
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 :بهزاد سلطانی دکتر

 شود.نمی توجه دانشگاه های دارایی از استفاده به و است درست هزینه کاهش بحث موضوع این است. در مهم موضوع تنوع بخشی به منابع مالی

 بحث آفرینی کار. آفرینی در دانشگاه است کار بحث آخر در و خیرین بحث .نیمنمی ک استفاده آن از متاسفانه که دارد ثابت دارایی خیلی دانشگاه

 آخرم پیشنهاد میخواهم. ماموریت دانشگاه است با منطبق که است دانشگاه آفرینی کار بحث دانشگاه مالی بخشی تنوع منبع بهترین. دارد زیادی

 دانشگاه از دکتر آقای الماسی و را آن از بخشی و رفته دنیا که است راهی این که بگویم و. کنیم ادغام را آفرینی کار و خیرین بحث که باشد این

 را این. نیست و نبوده دانشگاه برای آفرینی ثروت منبع پژوهش که کنم تکمیل جا همین. کنیم انتخاب را استراژدی آن باید ما .فرمودند اصفهان

 اما. میکند تامین را دانشگاه در پژوهش همان های هزینه برای پولی حداکثر پژوهش ت؟نیس چی و هست مالی منبعی چه دانشگاه در بدانیم باید

پیش معاونت نوآوری و اقتصاد دانشگاه در هیئت امنا با همکاری آقای  هفته یک  اینکه دوم است. نکته نبوده منبع قابل توجه مالی برای دانشگاه

کشور تصویب شد و این در دانشگاه های بزرگ دنیا وجود  دانشگاه در شان به عنوان اولیندکتر عسکریان، دکتر نظرپور و خود رئیس دانشگاه کا

دارد. دانشگاه استنفورد که شما بروید معاونت اقتصادی دارد. معاونت نوآوری و اقتصادی، اقتصادی شامل کاهش هزینه و ... می شود. یک 

ست رها شده و کلی مال و امالک دیگر که قابلیت نگاه اقتصادی دارد و بخش سال ا 20دانشگاهی دارای چندین هزار هکتار زمین است که  

 این است خوب هم علوم وزارت سطح در. است خورده گره معاونت نو واین کارآفرینی بخش با ها را رها نمی کند. خیرینخصوصی هیچگاه این

 . است وکارآفرینی نوآوری و اقتصادی نگاه آن نیاز پیش که بشود ای منتقل تجربه ها این همه تا بیفتد اتفاق

 استارتاپی شرکت بحث هم سوم و میدادیم یاد ماهیگیری اینکه دوم نیازمندان، و دانشگاه به دادیم می ماهی اینکه یکی. داریم را خیرین نسل سه

 در اثر است من بینی پیش که سوم همرحل کند. ایجاد دانشگاه و خودش  برای زایی اشتغال و آفرینی ثروت که است دانشگاه از بنیانی دانش

 را دانشگاه اساتید و دانشگاه التحصیالن فارغ استارتاپی های شرکت در زمانی که.است ذهن از دور االن که ملی و محلی های دولت گذاری سیاست

 افتاد اتفاق این اگر .می بینیم خوبی به را جامعه را در آن اثر وقت آن کنیم گسترده را دانشگاه ناحیه و برسانیم زیادی جمعیت یک به توانستیم

 و می گذارد علوم وزارت بودجه در. بکنید کارها این از که می گوید و می گذارد هم بودجه در باشد نوبخت دکتر مثالآقای که گذار سیاست آن

 کارآفرینی خیرین دنیا در. کنیم مخلوط گاهدانش ماموریت با را اقتصاد ما که است این از صحبت پس .به دنبال این برنامه افتد می علوم وزارت

 دانشگاه می خرج آن سود از می کند و اقتصادی کار بنیاد این و می گذارند پول خیررا در بنیاد  اصفهان دانشگاه و ما خیرین بنیاد .وجود دارد

 فارغ کارآفرینی همان بکند میخواهد که اقتصادی رکا در خیرین بنیاد این بگوییم ما که است این ترعالی گام یک اما. است خیلی خوب این و شود

 باشیم و کارآفرینی دانشگاهی را بلد اگر است اولی برابر دهها در این روش آفرینی ثروت باشد. هست هم دانشگاه ماموریت که دانشگاه التحصیالن

تعدادی  شدند ورشکست اگر کنند گذاری سرمایه آنها و بدهند ارائه خود را برای خیرین استارتاپی شرکت های .شود خیر انجام خود مدیریت با

  شرکت های نو پای جدید سرمایه گذاری می کنند. در را شدند سودش سودآور اگر جوان  دانش آموخته کار  مدیریتی و اجرایی را یاد گرفته اند و

 یعنی. است عملی و پذیر امکان کامال بنابراین. است افتاده دنیا در بارها اتفاق این را، دانشگاه فقط نه دهد می تکان را ای منطقه اقتصاد اتفاق این

می  جامعه اجتماعی در فرهنگی نیز تحول و اقتصادی تاثیر و. دنیا در است آفرینی ثروت منبع دانشگاه. هستیم فقیر و ایم نشسته گنج روی ما

در صورزت ورود  و. دانشجویان بیکاری می شود نگیرد نتیجه اش عهده به وظیفه را این دانشگاه میکند. اگر رشد دنیا در زیاد سرعت با که گذارد

از شرکت های زایشی دانشگاه  پول اینقدر کنید نگاه را جهانی آمار باشد دانشگاه برای قوی مالی منابع این فعالیت ها میتوانند به این ماموریت 

 راه که است این عرضم. هستند خیرین کارآفرینی های دهنده شتاب هترینب .شودمی ثروتمند مالی لحاظ به دانشگاه که می شود داده برگشت

 تامین از فراتر هدف آن کرده ایم ایجاد جهشی یک بکنیم را کار این توانستیم اگر کنیم تلفیق کارآفرینی با را خیرین ما که است این اساسی حل

 .است کشور اقتصادی توسعه و بحث است دانشگاه مالی
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 ات زاهدی: عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائیدکتر شمس الساد

ه نخستین پرسشی که مطرح فرمودید به آینده پژوهی در دانشگاه اشاره داشت؟ به نظر من برای هر نوع آینده پژوهی ابتدا باید به بررسی گذشت

آن است. معنای عبرت گرفتن این است که رویدادهای پرداخت. پیش نیاز سناریونویسی برای آینده، مطالعه دقیق تاریخ گذشته و عبرت گرفتن از 

م که پیشین را بررسی کنیم، اشتباهات گذشته را تحلیل کنیم و مانع از تکرار مجدد آنها شویم. از طریق چنین بررسی هائی از یک سو در می یابی

دیگر محدودیت های بازدارنده و عملکردهای ناصحیحی  موفقیت ها، نکات قوت و مثبت و امتیازات پیش برنده ما در گذشته چه بوده اند و از سوی

 که سبب شکست ما بوده اند کدامند. 

در مرحله بعدی به شناسائی دقیق وضعیت کنونی می پردازیم. برای احراز شناختی مبتنی بر واقعیت، با بهره گیری از شیوه های علمی به 

م بخشیده و طبقه بندی می کنیم و آنگاه به جستجوی روابط علت و معلولی می گردآوری داده ها می پردازیم و سپس داده های مکتسب را نظ

ی پردازیم. حال با تحلیلی کاوشگرانه، بدون سوگیری خاص، به شناختی واقع بینانه و نسبته کامل از وضع موجود دست می یابیم که ابزار اساس

ز آن به تعیین هدف های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود برای آینده برای طراحی سناریوهای آینده را در اختیار ما خواهد گذارد. پس ا

اقدام می کنیم، از قوه بینش و قدرت ابتکار و خالقیت خود مدد می ستانیم و با بهره گیری از روش های آینده پژوهی سناریوهای مختلف را 

 طراحی کرده ومناسب ترین آنها را انتخاب می کنیم.

اینجا مطرح می شود نقش دولت در دانشگاه است. به نظر من هر فرد به اعتبار عضویت در جامعه از حقوقی برخوردار و به پرسش مهمی که در 

انجام تکالیفی مکلف است. اگر وضعیت جوامع مختلف جهانی را بر روی پیوستاری قرار دهیم مشاهده می کنیم که تعدادی از آنها بیشتر بر 

کنند و برخی نیز اولویت را به تأمین حقوق آحاد جامعه می دهند. البته در جامعه ما بیشتر بر تکالیف تأکید می  تکالیف مردم خویش تأکید می

اسی حمایت شود تا بر حقوق. دانشگاه ها وظیفه مهم و حیاتی تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارند و دولت ها موظفند آنها را در این امر بسیار اس

دولت باید از دانشگاه ها حمایت کند اما اداره امور آنها را به خودشان واگذارد. در کشور ما برعکس است، دولت های ما حمایت  کنند. به نظر بنده

ی چندانی نمی کنند اما تا جائی که بتوانند در امور دانشگاه ها دخالت می کنند.برای مثال در حال حاضر مسئوالن حکومتی تعداد بسیار زیاد

رود به دانشگاه تعیین کرده اند . این سهمیه ها بر چه اساسی ایجاد شده اند و چه تعداد از صندلی های دانشگاه ها را اشغال کرده سهمیه برای و

 اند. در اینجاست که به استقالل دانشگاه ها خدشه وارد می شود و عملکرد شان آنی نیست که باید باشد. 

چرا آموزش عالی در جذب خیرین موفق نبوده است. به نظر من دلیل اساسی نبود شفافیت پرسش دیگری که در جلسه مطرح شد این است که 

است. گویا قرار نیست در کشور ما در هیچ زمینه ای شفافیت و پاسخگوئی وجود داشته باشد. در حالی که همه کارها و فعالیت های ما تحت 

یز و ناموثر است. در مورد خیرین نیز این حق آنهاست که از روند اداره امور و چکونگی کنترل قرار دارد  میزان نظارت ما بر کار مسئوالن بسیار ناچ

یصالح مصرف موقوفات مطلع باشند. از اینرو پیشنهاد می شود که نماینده آنها در هیئت های امنای دانشگاه ها حضور داشته باشند. اگر نماینده ذ

از موقوفات و به سایر مسائل توجه می کند، هم به منافع آن ارگانی که در آن عضویت دارد و موجهی باشد با دقت کافی به چگونگی بهره گیری 

 عنایت می کند و هم منافع و اولویت های کسانی که این منابع مالی را تأمین کرده اند مد نظر قرار می دهد.
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 پز: عضو هیات علمی دانشگاه کاشان دکتر علی اصغرشیره

 دنبال و بگیریم یاد میتوانیم ما همه و است ارزشمندی کار من نظر به این و دانشگاهی امور در کارشان نتایج به کنندمی مهمان را ما دکتر آقای

 این دادیم انجام کشور در که کاری ما .باشد مفید و تاثیرگذار خیلی میتواند هم موضوع همین در نظرم به را تجارب تبادل شبکه نقش و بکنیم

. نیستند متاسفانه ولی باشند جلسه در که بودیم کرده دعوت ما هم تهران دانشگاه و اصفهان و مشهد و شیراز دانشگاه در خیرین الگوهای که است

 بقیه ،دارد گذار سرمایه خیرین الگوی یک که شیراز دانشگاه از غیر. کردیم بندی دسته را آنها تجارب و کردیم بازدید ما کشور در که الگوهایی این

 وقف خصوصا و خیرین و وقت از منابعشان سوم یک آمریکا های دانشگاه تقریبا کردیم بررسی دنیا در را ای تجربه یک ما. هستند هم همشاب الگوها

 هایشان سایت به اگر دوستان که استندفورد و هاروارد مدیریت شرکت نام به دارند ای مجموعه یک آمریکایی بزرگ های دانشگاه عموم که است

 طراحی را مدرن های سازمان و خیریه و وقف شرعی بستر و هستند مدرنی نهادهای حقیقت در است مفصل خیلی مجموعه یک نندک مراجعه هم

 به وقفی های صندوق در ولی بوده دالر میلیارد چهار وقفیشان منابع دنیا بزرگ های دانشگاه از برخی که است افتاده اتفاق این دنیا در که میکنیم

 یک آینده سال ده در و افتاده اتفاق کاشان دانشگاه در که اتفاق تکامل در ما لذا ،دارد را مشخصه این هاروارد دانشگاه که اند داده افزایش دالر 25

 صنعتی دانشگاه همکاری با شده قرار و مالی جدید منابع در شود احسنت به تبدیل خیرین این منابع از بخشی که است این و بدهد رخ باید اتفاق

 به بکند کمک میتواند شود آماده نهاد فکری های شالوده اگر. بکنیم پیروی ما کنندمی دنبال را شانصنعتی های بخش که قم دانشگاه و فشری

 یک بار اولین برای که اند داده انجام یسلطان دکتر آقای تدبیر به کاشان دانشگاه امنای هیئت هم کمکی یک و واقفین و خیرین منابع ارزش

 که گزارش این در برنامه که این کرده تعبیه وقف و خیرین گروه عنوان به گروهی یک آنجا در که اند داده انجام اقتصادی حوزه در تیمعامال

 در مالی نهاد و  مالی و اقتصادی کار شاکله اگر. شود اجباری دانشگاه امنای هیئت در خیرین از یکی حضور ضمنا. باشد می هست دوستان خدمت

 آورند می دانشگاه برای خیرین و واقفین که ارزشی تا بگیرد شکل وقف بر مبتنی مدرنی کار و ساز یک. بشود مصوب و بگیرد شکل ادبنی این

 .باشد داشته دانشگاه برای ثروتی و قدرت

 دکتر محمدجواد صالحی: عضو هیات علمی موسسه

 های همایش و جلسات همه عمدتا که چرا حضور دارم. ای ن جلسهچنی یک در که خوشحالم بسیار محترم حضار خدمت می کنم عرض سالم

 و بود عالی را شنیدم که خیلی اصفهان و کاشان دانشگاه تجربیات که خوشحالم خیلی . است هنجاری و دستوری ها بحث میشود برگزار که علمی
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 اما بکند کارهایی دارد دوست خودش مدیر گفتند دوستان که بحثی همان کنند، استفاده راهکارها این از دیگر های دانشگاه اگر آید می نظرم به

 .بگردم دردسر دنبال چرا و جایم سر نشستم میگیرم را نفت بودجه پول و که منمعموال مدیران دولتی می گویند .نمیدهد اجازه دولتی اقتصاد

. باشد فراتر است ممکن هم ها بعضی و است عالی آموزش اقتصادی حوزه در ها بعضی و میکنم صحبت ای واژه کلید سریع و خیلی دکتر من آقای

 من گفت آخرش در و بزرگوار، استاد یک از داشتیم تقدیر یک اینجا ما پیش روز چند خودش، دل برای میکند را کارها این چرا خیر اینکه از اول

 این ما وظیفه فقط و میگیرد خودش خدای با عنویم ارتباط یک است همین هم خیر. میگرفتم انرژی. میکردم خودم دل برای میکردم کاری هر

 بکنیم متقاعد را خیرین اینکه بحث. کنیم نگاه قبل درآمدهای به اینکه جای به خیر، کار در هست هم ثروت خلق بحث .نکنیم دلزده را او که است

 که هست هم ما دینی های آموزه در مثال یست.مواردی که ریشه دینی و مذهبی دارند ن به کردن کمک از تر کم آموزش حوزه به کردن کمک که

 آنها از بعضی باشیم مالی منابع تامین در نو های راه دنبال به  .است عبادت سال 70 از بهتر تفکر دقیقه یک یا  و  بجوی دانش گور تا زگهواره

 به نیستم بلد من که چیزهایی و میکنیم حبتص مدرسه در میرویم داریم. آموزشی های بحث در که چیزی همان دقیقا. است هنجاری و دستوری

 بحث باید. بگوید نه کجاها در باشد اینکه بلد و مسئله حل توانایی نفس، به اعتماد مثل بگیرد یاد مدرسه در دارم انتظار دهم یاد ام بچه

 وارد دانشگاه باید آید می نظرم به من که بحثی یک .بکنیم اعتمادسازی برایشان و باشد داشته وجود خیرین و خصوصی بخش به اعتمادسازی

 جو ، دانشگاه اصل عملکرد، به که جایی تا. باشد داشته حریمی یک باید این که میکنم فکر من ولی درآورد پول که شود اقتصادی های فعالیت

 را ماهیگیری که میکنیم کمک جایی به داریم ما که بیاید ذهنشان در خیرین مخصوصا و همگان باید .نکند وارد ضربه دانشگاه پردیس و دانشگاه

دانشگاه و تامین  در شدن درگیر برای حکومتی نهادهای و دولت کردن توجیه .دهد مردم دست به و بگیرد را ماهی فقط اینکه نه می دهد و یاد

 است کشور عالی آموزش فکرمت مغز که ما موسسه اما باشد داشته مالی گردش تومان میلیاردها است ممکن کوچک اقتصادی محیط یک مالی آن.

 باید را تخصیص بحث دکتر، آقای بگویم میخواهم عالی آموزش و اقتصاد حوزه از .است سال در تومان میلیارد 7 یا و ۶ کنید نگاه را اش ساالنه رقم

 داریم هم را دانشگاه اقتصادی ئولیتمس که کسی عنوان به بتوانیم باید میاید هم خیری یک اگر حاال. بگیریم یعنی االهم و فی االهم کنیم نظر در

  .یک کاالی ضروری را پرورش و آموزش و می دانند لوکس کاالی یک را عالی آموزش خیرین شاید و مردم.شویم وارد ای حوزه چه در بگوییم

 دکتر یزدان ابراهیمی: عضو هیات علمی موسسه

 نهایتا و شود بندی جمع ها بحث و کنند پیدا ادامه ها پنل هم نوع منابع مالیدیگر ت موارد در کنممی  توصیه بنده که کنم عرض شما خدمت 

احتماال  هستند خیر که کسانی و شد خواهد بد ها شرکت و ها سازمان وضعیت مطمئنا اقتصادی بد وضعیت در ببینید. برسیم ای نتیجه به انشااهلل

فعالیتها در حوزه  حال هر در تماال کمکهای خیریه و وقف هم کاهش خواهد یافت.شد و در شرایط رکود اقتصادی اح خواهند روبرو با مشکل مالی

 منابع تنوع بتوانیم ما کنند و استفاده مالی مانند سایر دانشگاههای جهان اینگونه منابع از که فرصت باشد یک ها دانشگاه برای تواند وقف  می

باشند و دانشگاهها  ثروتشان کردن حداکثر دنبال به باید ها سازمان که میگویند الیم مباحث مدیریت. شاهد باشیم دانشگاه در بیشتری را مالی

پیشنهادی را در نامه آموزش عالی مطرح کردم که دولت  70بنده در اوآخر دهه  .هم بعنوان سازمانهای غیر انتفاعی از این قاعده مستثنی نیستند

 دولت. طلب کنند ملی ثروت از را سهمشان که است این وظایفشان از یکی انشگاههابه دانشگاهها سهام شرکت های دولتی را اختصاص دهد. د

 سهام .کشور دارند از این ثروت ملی نصیبشان نمی شود توسعه و رشد سهمی که در ها به میزان دانشگاه و میفروشد است ملی ثروت که را نفت

جه دانشگاههای را بصورت صددرصد و به اندازه کافی تخصیص دهد میتواند مابقی نمی تواند بود دولت  اگر دارد، فراوان دولت که است دارایی یک

پتروشیمی، فوالدی و یا سهام بسیاری از شرکتهای دولتی  های شرکت مثال عنوان بهرا از ثروت ملی از سهام شرکتها به دانشگاهها اختصاص دهد. 

 که شود دانشگاه برای مالی سرمایه جمع شود و یک سالها طی تخصیص میتواندسهامها پس از  میتواند به دانشگاهها اختصاص داده شود. این
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بداند و مشارکت و ارتباط بیشتری با  سهیم صنعت آن در را خودشان دانشگاه که میشود باعث این کنند و استفاده آن سود هر سال میتواند از

 کردند احساس اگر که باشد ای گونه به باید دانشگاه .است دانشگاهها در تغییر و پذیری انعطاف یک نیازمند این البته و .صنعت داشته باشند

الزم برای تنوع  ایده و توانایی مدیری در حوزه تنوع منابع مالی و کسب درآمد موفق نیست بتوانند آنرا تغییر دهند مدیری را منصوب کنند که

 باشد.  بخشی مالی داشته

 در کاربرگ ارائه شده   27اعضای پانل یادداشت های خالصه ای از 

 نظر خبره پیشرانها و بازدارنده ها ردیف

درسطح  سیاستهای دولت و وزارت  1

علوم ودیگر متولیان حاکمیتی و 

 چارچوبهای حقوقی و قانونی

  (پیشران)اعالم حرکت وزارت علوم به سمت کارآفرینی و جامعه محوری در دانشگاه 

 (پیشران) یر کارآفرینی درکنار فعالیتهای فیزیکیحرکت جدی برای استفاده از خیرین در مس 

 (پیشران) کارآفرینی دانشگاهی حمایت در باالترین سطح رهبری و ریاست جمهوری از خیرین و 

 .(بازدارنده) ارتقاء اساتید مانع اصلی حرکت آنها در راستای کارآفرینی و ثروت افزایی دانشگاه است 

 ه ها در پذیرش مردم در تصمیم گیریاعطاء اختیارات به هیأت امنای دانشگا 

  دولت اعتقاد راسخی به این موضوع ندارد. هیأت امنای دانشگاهها می توانند از اختیارات ویژه خود

 برای ارتقای این موضوع استفاده کنند.

در سطح ابتکارات مدیریتی  2

دانشگاهها، اصالحات فرایندی و 

تعامالت محیطی آنها و جلب اعتماد 

 و مشارکت

 (پیشران) فرهنگ سازی در بین مدیران دانشگاهی + اعضای هیأت علمی+ دانشجویان 

 علم سازی بروز دنیا درجهت تشویق خیرین به علم و علم سازی 

 های مدیریت کالن دانشگاه مهم ترین و مؤثرترین نقش را در این زمینه دارند. فرهنگ جذب کمک

 خیرین در دانشگاهها باید تقویت شود.

توسعه بنیادهای عام  در سطح 3

المنفعه و غیر انتفاعی و خیرین و 

 هاحامیان مالی دانشگاه

  ساماندهی و سازماندهی مناسب خیرین و ایجاد جایگاه قانونی در ساختار دانشگاه مرتبط با امور

 (پیشران) اقتصادی دانشگاه

 بنیادها نیاز به ابراز برای توسعه فعالیت خود دارند نه تشکیل آنها 

 نیادها نقش مؤثری دارند منتها باید فرهنگ سازی شود و اهمیت موضوع تعیین گردد. فارغ این ب

 التحصیالن نقش مهمی دارند.

در سطح روندهای توسعه دانش  4

بنیان و تقاضای دانشی کسب وکار و 

 صنعت وجامعه

 های مالی پیشقدم شدن صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق ... از پژوهشگران در ایجاد سازکار

 (پیشران) به همراه خیرین

 بستر سازی برای خالقان که ورود به کسب وکار آنها را تقویت خودشان و نیز دانشگاه 

  دانشگاهها بزرگترین سرمایه داران کشور هستند که برند و سرمایه اجتماعی و ایده، برخی از

 نمی گیرند.آنهاست. این ابزارها متأسفانه برای کسب درآمد مورد استفاده قرار 

در سطح ابتکارات اعضای هیأت  5

علمی و دانش آموختگان شرکتهای 

 مشتقه و...

 (پیشران) تغذیه سالیانه از خیرین دانشگاهی از بیرون دانشگاه در سال گذشته  

 (پیشران) تغذیه سالیانه از کارآفرینان دانشگاهی در کنار پژوهشگر برگزیده 

 دانشگاه ی اهمیت کیفیت علم وتوسعه نرم افزار در دانشگاه ها برا 

  هیأت علمی و دانش آموختگان ورود مؤثری در این زمینه ندارند و حتی مانع هستند بویژه هیأت

 علمی

 -  شرکتهای مشتقه و...در سطح  ۶

در سطح فرصتهای منطقه ای و بین  7

المللی و همکاری های علمی 

فرامرزی، سرمایه گذاری های 

 مشترک و جوینت ونچرها 

 یجاد صندوق های اVC  در هر دانشگاهی برای پشتیبانی از حرکتهای کارآفرینی به ویژه با استفاده از

 (پیشران) خیرین

  ایرانیان خارج از کشور پتانسیل بسیار خوبی هستند اما متأسفانه زمینه حضور وکمک آنها فراهم

 شود.نمی

های در سطح فرهنگی و تحلیل 8

 رفتاری جامعه
 (پیشران) اتاق های بازرگانی -بازرگانان –ومی در بین صنعتگران فرهنگ سازی عم 

  قانون اساسی، دولت را ملزم به کمک به  30باید فرهنگ سازی صورت گیرد و تبیین گردد که اصل

 داند.دانشگاهها نمی

 به جهت فرهنگ سازی و بسترسازی درازمدت  هاها و پویشدر سطح کمپین 9

 های رفتاری و افزایش حساسیت به موضوع تای نشان گذاری شاخصهای خاص در راستولید بازی

 interactive video gameوقف در آموزش عالی و مخاطب قراردادن گروههای خاص جامعه )
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 نظر خبره پیشرانها و بازدارنده ها ردیف

 رویدادهای تعاملی و....(

 های دانشجویی برای بحث خیرین مورد توجه ها و نهادها و انجمنخوب است در دانشگاهها، تشکل

 قرار گیرد.

های تحصیلی در سطح دریافت هزینه 10

 دانشجویان
 .نباید روی این موضوع خیلی تأکید گردد 

در سطح نظام بانکی و اعتبارات و  11

 هاتسهیالت و معافیت

 .نباید روی این موضوع خیلی تأکید گردد 

 های خیرین های مالیاتی وعوارضی، مشوق بسیار خوبی برای جذب کمکتسهیالت بانکی و معافیت

 ت.اس

 (پیشران)نگاه اقتصادی به دارائی های ثابت دانشگاه ها و استفاده از آنها  در سطح واگذاری اراضی 12

 ها غالباً زمین های زیادی دارند که می توانند با خیرین مشارکت نمایند.دانشگاه 

ها و کنسرسیوم در سطح همکاری 13

های دانشگاهی در سطوح محلی 

 وملی

  (پیشران) و اتحادیه های صنفی اساتید و دانشجویاناستفاده از انجمن ها 

  خوب است هرسال یک کنفرانس یا همایش علمی، یک پژوهش و یک کتاب در این زمینه انجام

 شود.

درسطح تضمین کیفیت وافزایش  14

ها و پژوهشها و اثربخشی آموزش

 پاسخگویی اجتماعی

 پیدا کنند و خروجی دانشگاهها کیفیت  اگر خیرین، اعتماد به استفاده بهینه از کمک های آنها

 کنند منتها این اعتماد وجود ندارد.داشته باشد، کمک های زیادی می

سایر )لطفًا مشخص فرمایید در  15

صورت نیاز از برگهای دیگر استفاده 

 فرمایید/ با تشکر(

  ایجاد یکinformation system برای جمع آوری داده های مختلف سراسر کشور، پردازش ،

 ه داشبوردها راهبری صحیح فرایندها، نیاز آفرینی و.... دمشاه

ISI 

 مالحظات فرهنگی

سندهای جامع برای هر 

واحدمورد مطالعه جهت 

 دریافت منابع مالی 

 

 

Data3 

افراد: هیئت علمی، دانشجویان، 

 کارکنان

 اماکن و فضا و تجهیزات

 نرم افزار+ سخت افزار

 نیازهای توسعه ای

 

Data1 

 نجینیاز س

 Data2اطالعات خیرین                 

 

 

 توانایی های حقوقی و... -توانایی مالی -عالقمندیها -پروژه ها -دموگرافی

دارد برای نیاز  (Data mining)این سیستم اطالعاتی با پردازش و تحلیل داده های فوق توانایی 

 آفرینی جهت پیشنهادسازی به خیرین 

 تراک گذاری تجربه خیرین وجود دارد. شدر این سیستم امکان ا 

در این سیستم امکان شبکه سازی خیرین جهت سیستماتیک کردن مشارکت گروههای  

 مختلف با افراد مختلف با هم با توجه به عالقمندی وتوانایی

 در این سیستم امکان بررسی و رصد فرآیند مشارکت خیرین جهت شفاف سازی وجود دارد. 

بت چالش ها، موانع و نقاط قوت و فرصت ها در هر پروژه قراردارد ثدر این سیستم امکان  

 جهت تحلیل وعارضه یابی با تسهیل در موارد مشابه

در این سیستم داشبوردهای اطالعاتی جهت اقدام مناسب به موقع و راهبری صحیح وجود  

 دارد.
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 نظر خبره پیشرانها و بازدارنده ها ردیف

 

 مرکز بر روی در این سیستم گراف هایی جهت گزارش دهی وجود دارد جهت دقت در توجه و ت

 مسائلی که مغفول باقی ماندند یا بیش از حد مورد توجه قرار گرفتند.

 های قرار گیرد های ایجاد یا توسعه انگیزش های درونی بخشدر این سامانه ها باید توجه به المان

 که منوط به ورودی .... بخش ارزش های قابل تحقق می باشد وعوامل فرهنگی و...

  های موفق دولتی در کشور. نیازسنجی و یا زمینه تنوع بخشی منابع در سازمانمطالعات تطبیقی در

آسیب شناسی در زمینه منابع مالی که اولویت خیرین .... آموزش عالی کم رنگ است؟ شاید این به 

اولویت های جامعه مربوط می شود. چه کسانی و با چه پیش زمینه ای ورود می کند به مجموعه 

 داف و الویت هاست؟خیرین و به چه اه

 احترام به خیرین، اهتمام جدی ریاست دانشگاه، اعتماد خیرین و... بسیار مؤثر است 
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 جمع بندی و تدوین سناریو ها
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه کاشان پز رهیاصغرش یعلدکتر مقصود فراستخواه ؛ دبیر علمی  و  دکتر 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه کاشان تهیه شده است به  پز رهیاصغرش یعلط دبیر علمی میز  با همکاری مؤثر دکتر جمع بندی و تدوین سناریو ها که توس

، ؛ دانشگاه اجتماعی و برون گرا « دولت، دانشگاه ، بازار و جامعه»سناریوی پیچش چهار جانبه شرح زیر شامل چهار سناریو و سیاستهای اجرایی سناریوی اول ) 

 (  به شرح زیر ارائه می شود :اسخگومستقل  وپ
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 (دولت، دانشگاه ، بازار و جامعه) هپیچش چهار جانبسناریوی 

 دانشگاه اجتماعی و برون گرا )مستقل  وپاسخگو( 

   

  شرایط دشواردر  خوبسناریوی بازیکن 

 

  ی دانشگاهیتادن از رقباسناریوی پس اف

 

   کفران ملی  سناریویِ
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 تغییر سیاست های دولت: شیب سازی حقوقی وقانونی 
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 «7+7»سیاستهای اجرایی 
 
 

سیاستهای اجرایی قابل توصیه و  برآمده از پنل برای پیشبرد سناریوی پیچش چهار جانبه )دولت،  دانشتهاه   بتازار و  

 جامعه(

 

  سیاستهای اجرایی الزم  در سطح دانشهاه .1

 

 حامیان دانشهاه  بنیاد1-1

 خود را در سطح محل، شهر ، استان ومنطقه و یا کشور  ایجاد بکند  انیحام ادیبنهر دانشگاهی 

 

 .تقوی، ترکیب هیأت امنای دانشهاه2-1

 از اصلی ترین و مؤثر ترین حامیان در ترکیب اعضای هیأت امنای دانشگاه استفاده بشود

  

 .ردیف بودجه ای 3-1

بودجه سنواتی ،  در زمینه کمکهای خیریه به آموزش عالی خیرین )از درآمدهای اختصاصی تفکیک  56به فرم افزوده شدن ردیفی 

 شود(

 

 . کارآفرینی خیریه4-1

مفهوم مهمی است که باید در ایران از آن استفاده کنیم. دانشگاه فضای مستقلی برای خیرین ایجاد کند کهه  (E.Cs)خیرین کارفرین 

آفرینی بکند با منطق اقتصاد دانش وفناوری و نوآوری. دانشگاه با پول خیر باید کارآفرین بشهود و ری و ثروتگذاخودشان سرمایه

 آن را جامعه ببیند.استارت آپ داشته باشد و ناحیه نوآوری ایجاد بکند و اثر اقتصادی 

 

 .مشارکت اقتصادی با خیرین به جای سرمایه گذاری توسط خود دانشگاه5-1

 

گذاری بکنند و دانشگاه از درآمدش استفاده بکند. دانشگاه با ساخت ا خیرین مشارکت کند واجازه بدهد خودشان سرمایهدانشگاه ب

 گذاری بکند.تواند مدیریت سرمایهدولتی خود،  مثل خیر نمی

 

 .ایجاد سازمان حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه و جلب منابع از این طریق6-1

 ون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و....بسیار رهگشاست تجربه های ملی مثل کان

 

 .ایجاد و حفظ نمادهای خیرین در پردیس و آزمایشهاهها و مکانهای دانشهاهی7-1
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 در سطح دول، ووزارت علوم   تحقیقات وفناوری: یی الزماجرا یاستهایس .2
 

 ر اجرای سیاستهای فوق )مثال ردیف بودجه ای و....(.حمای، قانونی  مالی و فرهنهی از دانشهاه ها د1-2

ستادی که در وزارت علوم چند وقتی است به وجود آمده است و نیز شوراهای منطقه ای در این جههت مهی تواننهد بهه عنهوان 

 واسط بین دانشگاه ها ودولت  فعال شوند

 

 .شبکه بنیادهای حامیان دانشهاه ها2-2

در سرتاسر کشهور بکنهد . بهرای « شبکه بنیادهای حامیان دانشگاه ها»اقدام به ایجاد و توسعه  وزارت عتف  با حمایت های مؤثر

قدم اول نشستی یک روزه  با دعوت مدیران بنیادهای حامیان ترتیب داده شود و با مشارکت آنها ترتیب تشکیل شبکه وفعالیهت 

 آن به صورت مستقل ولی با حمایت وزارت عتف  داده شود 

 

 اده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج به عنوان حامیان آموزش عالی .استف3-2

این وظیفه به عهده معاونت امور بین الملل وزارتخانه محول شود و اقدامات در این خصوص از طریق شهورای معاونهان وزارت 

 عتف و مقام وزارت یا قائم مقام ایشان پیگیری بشود

 

 این سیاستها 3-1ملکرد ردیف بودجه ای مندرج در بند .رتبه بندی دانشهاه ها بر مبنای ع4-2

 

 .سیاست سهام ملی دانشگاه5-2

بهه دههد هها ب به دانشگاه  تواندیکه نمرا  یدرصد از بودجه ا 20با توجه به محدودیت های بودجه ای، پیشنهاد می شود دولت،  

 طقه و کشور در عرصه صنعت و ...در من یسهام یمثالً از شرکتها برای دانشگاه ها اختصاص دهدسهام  صورت

 

 سیاست معافیت مالیاتی6-2

مخارج خیرین در دانشگاه جزو مالیاتهای آنها محسوب بشود و موانع حقوقی و قانونی و اداری رفع بشود. اگهر بخهش خصوصهی 

ولی به سود آن مالیات  شودگذاری بکند خود این هزینه در معافیت مالیاتی محسوب مییک میلیارد تومان در آموزش عالی سرمایه

گیرد. اگر بنیادی کار اقتصادی بکند باز هم الزم است از معافیهت مالیهات بشهود. ایهن نیهاز بهه اصهالحات حقهوقی دارد. تعلق می

 )وزارت عتف باید با دستگاه دارایی کشور تعامل بکند(

 

 عالی .برگزاری کارگاه های احیای سنت فراموش شدۀ وقف در مناطق ده گانه آموزش7-2

اجرایهی -این کارگاه ها با شرکت دانشگاه های آن منطقه وارائه بهترین نمونه های عملکرد در آن منطقه ونتیجه گیری های سیاستی

 و پیگیری توسط ستاد وزارتی
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رائهه ، در زیر تجربه دانشگاه کاشان به عنوان مورد مثال ملی  قدری مشروح تهر ا 7-2با توجه به اهمیت سیاست پیشنهادی 

 می شود .

 

 (7-2دانشهاه کاشان واحیای سن، وقف )مورد مثالی برای سیاس، 

 
کننهد، حضهور های دولتی را تهأمین مهیهای وقفی در برخی کشورها به طور متوسط حدود یک سوم از بودجه دانشگاهصندوق

-کسب کرده و خواسته واقفان را تحقق میای در بازارهای مالی دارند و با حفظ ارزش دارایی اولیه خود، منافع بسیاری گسترده

بخشند. با توجه به اهمیت وقف و امور خیریه در حیات مراکز علمی، نیاز رو به تزایدی بهرای تهدوین راهبهرد در زمینهه وقهف 

 وامور خیریه در حوزه آموزش عالی وجود دارد. برای تعیین مأموریت، چشم انداز و راهبرد نهادهای خیریه و وقف، نیاز جهدی

های توسعه و تکامل کارشان وجود دارد. لذا طراحی راهبرد بهرای تنهوب بخشهی بهه به ارزیابی و شناخت تجارب و مطالعه افق

 حمایت حامیان، همیاران و استفاده از  شیوه های نوین وقف و امور خیریه اولویت اساسی بنیاد حامیان دانشگاه کاشان است.

سهنت  یایهبر اسها  احکاشان دانشگاه  یو پژوهش یآموزش ،یرساختیز یازهایمؤثر به ن یی، پاسخگوبنیاد حامیان یادیهدف بن

از  تیهحما یبراکارآمد و کاراست.  یندهایساختار و فرا ستم،یس ،یتیریو استقرار نظام مد یبا طراح هیریخ یهاتیوقف و فعال

مههم در  ینههاد مردمه کیهعنوان خود به یاصل گاهیبه جا دانشگاه یو تأمین منابع دانشگاه و ارتقا یو فرهنگ یعلم یهاتیفعال

گسهترش  یو در چارچوب اصول شهرع یمال نینو یابزارها یریکارگرا با به هیریوقف و امور خ یهاتیظرف دیتوسعه جامعه با

 داد. 

 رعایهت بهه بنهدیپای و وقف، فعالیت های عام المنفعه و خیریه، ابزارهایی برای ارتقای هویت اسالمی جامعه هستند، لهذا تکیهه

بها توجهه بهه نقهش   .است بنیاد های فعالیت بنیادی خیریه و وقف، ارزش های فعالیت کلیه در اسالمی احکام و اخالق اصول،

 همکهاران وقف در حفظ توازن و استحکام جامعه و تقویت روح وفاداری به تحقق اهداف توسهعه  جامعهه، خیهرین و واقفهان

 شود. می محسوب بنیاد اصلی وظیفه آنها همکاری و همراهی و نهابه آ احترام بنیاد هستند، اصلی

با دیدگاه راهبردی نسبت به وقف وفعالیت های خیریه برای حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های علمی، امهوال موقوفهه 

 المللهی بهین سطح در و ملی رصهع اجتماعی دانشگاه در ویژه جایگاه و اعتبار به طور امانت در اختیار بنیاد قرار دارد. لذا حفظ

 است.  ارزش بنیادی بنیاد

 سهاالری و شایسهته اصهلی بنیهاد منبهع عنوان به«  انسانی توانمند نیروی»با تأکید بر گسترش تعاون وهمکاری اعضای دانشگاه، 

های معنوی و مهادی، ارزش با تأکید بر توازن فکری بین .رود می شمار به و بنیاد درون سازمانی ارتباطات اسا  تعهد، با همراه

صهداقت بهین  و صهمیمیت وحهدت، همدلی، نشاط، از مملو کاری فضای ایجاد برای« همسویی و هماهنگی وهم افزایی» شعار

 خالقیهت، از گیهری بههره بها یادگیرنده نهاد یک باشد. بنیاد به عنوان می بنیاد سازمانی ارتباطات اصلی محور خیرین و دانشگاه

 فرایند فععالیت های بنیاد را نشان می دهد. 1خواهد کرد.  نمودار  تالش مستمر وری بهره افزایش برای ینیکارآفر و نوآوری
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 اطالع رسانی

 مرحله اعتماد

تشخیص اولویت 

 ها

 تسهیل جلب حمایت

شناسایی گروه های حامیان -  

جلب حمایت حامیان، خیرین و  -

 واقفان در فضایی اجتماعی و فرهنگی

ارتباط مستمر و پایدار و ارایه  پیام  -

 های معنادار به فعاالن اجتماعی و

 و های فعال در حوزه های خیریهکانون

 وقف

 

 

 

 تعمیق 

باورهای 

ادیاعتق  

ایجاد انگیزه و 

 همکاری عالقه برای حمایت

و حمایت   

بندیاولویت  

هانیازمندی  

 

 تقاضاها و نیازها

 

تقویت روح 

تعلق و تعهد 

 اجتماعی

 ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی

 بازاریابی اجتماعی

  تکریم حامیان

 شناخت نیاز اعضای دانشگاه

 شناخت نیازهای دانشگاه

 

ه کارآمدیمرحل مرحله پایداری  

 حمایت

 مرحله تفاهم

فرایند فعالیت بنیاد-1نمودار  

 بنیاد حامیان دانشگاه کاشان

جلب 

مشارکت 

 حامیان

 تبدیل

به احسن کردن منابع و   

هاکارآمدی حمایت   
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اندیشهد بنیاد حامیان دانشگاه کاشان، نهادی برای جذب و ارتقای ارزش اموال واقفان و خیرین است.  بنیاد به ایهن می

ه شایسته برای واقفان و خیرین باشد  و برای دستیابی به ایهن ههدف بها مهدیریت و سیاسهتگذاری مطلهوب، که نمایند

های خالق و مبتکر را به کارگیرد. به همین دلیل است که بنیاد محور شعار خود را حفظ و ارتقای ارزش واقعی اندیشه

های نو برای سیاستگذاری، برنامه ریهزی رگیری اندیشهبکا»ذخایر خیرین و واقفان قرار داده و بر مدار فلسفه مدیریتی 

یابهد. های مادی بنیاد با پشتوانه چنین نگرشی به ارتقای بازده سرمایه گذاری سوق میکند. سرمایهحرکت می«و نظارت

ن های نو ، سازمانی توانمند خواهد ساخت  که با بکارگیری تهوان فکهری خیهرین و واقفهان و فعهاالبکارگیری اندیشه

اقتصادی در کنار حفظ فضای صمیمی و اعتماد میان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه،  به شاخص های مطلوب مهالی و 

 بهره وری موقوفات و امورخیریه دست خواهد یافت. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ـ جذب واقفان و خیرین1  

ـ تجمیع کمک های واقفان و خیرین2  

ـ استفاده از شیوه های نوین مالی برای تبدیل به احسن کردن واقفان و خیرین 3  
 

  ارتباط

 بنیاد حامیان 

 با دانشگاه

 

 

مشارکت با 

 کارآفرینان 

نوآوریبرای   

و کارآفرینی   

 

مشارکت با دانشگاه برای استقرار زیرساخت های مورد نیاز دانشگاه -1  

ـ ارایه خدمات به دانشگاه2  
 

 ارتقای ارزش دارایی ها
شکل گیریحمایت از    

شرکت های دانش بنیان   
 

 ارایه خدمات به دانشگاه
 

ارتباط بنیاد حامیان با دانشگاه کاشان -2نمودار  
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 ساختار مالی بنیاد حامیان دانشگاه کاشان
قف و خیرین باید روی حداکثر درآمد نقدی از راه معامالت مشروب تکیه کند، تا بتواند هدف اقتصادی سرمایه گذاری اموال و

های جاری موقوفه، حداکثر ارزش را از موقوفات ایجاد کند و این ممکن نیست مگر اینکه نهاد خیرین و عالوه بر تأمین هزینه

اهتمام « مدیریت مالی و سرمایه گذاری»د روی بخش قوی و کارآمد باشد. لذا نهادهای خیریه بای« مدیریت مالی»وقف دارای 

داشته باشد. سرمایه گذاری روی اموال وقفی نیاز به نقدینگی و تأمین منابع مالی دارد، لذا ساختارسرمایه گذاری در نهادهای 

 خیریه و وقف باید تجدید شود.

 سال آینده عبارتند از:10عرصه های مالی بنیاد در 

 ه  ورود به بازار پول

 ه ورود به بازار سرمایه

 ه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی )به ویژه کارآفرینان( برای تشکیل شرکت های دانش بنیان

 کمک های مالی بنیاد به دانشگاه شامل موارد زیر است:

 ه سود حاصل از مشارکت های اقتصادی

 ه سود حاصل از ورود به بازار پول

 هه سود حاصل از ورود به بازار سرمای

 تسهیل در کمک مستقیم واقفان و خیرین به دانشگاه-

 راهبرد توانمندسازی بنیاد عبارتند از:

ه تغییر نگرش اداره بنیاد از ستاد جذب کمک های مردمی به نهاد مالی مبتنی بر هدایا، موقوفات، کمک های مردمهی 

 و مشارکت های اقتصادی

 ه ارتقای ساختاری و فرایندی بنیاد

 وه های نوین مالی در اداره بنیاده بکارگیری شی

 سال آینده نشان می دهد: 10ساختار مالی بنیاد را در  2نمودار 
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 جذب 

 واقفان

 جذب خیرین

اقتصادی  های  فعالیت

ش بنیاندان  

 دانشبنیان

جذب و ارتقای ارزش دارایی های 

 حاصل از خیرین وواقفان

 هیات امنا

أت مدیرههی  

 نهادها و ابزارهای مالی نوین

 متنوع سازی

شیوه های جلب 

 خیرین و واقفان

 

 

 

شناسایی بازارهای 

 مالی مناسب

 

 

 

 شناسایی وبکارگیری

ابزارهای مالی 

 مناسب

 رییس دانشگاه

نوآوری و اقتصادیمعاونت   

 وری و تجاریآمدیریت نو

 سازی

 گروه اقتصادی و تأمین مالی

 گروه کارآفرینی

 ارایه 

 خدمات به دانشگاه

 تأمین مالی دانشگاه

 ارتباط دانشگاه با جامعه

بنیاد حامیان دانشگاه کاشانساختار مالی  -3نمودار  
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 راهبردهای آینده  بنیاد حامیان دانشگاه کاشان

 یان عبارتند از:با توجه به ساختار جدید بنیاد حامیان دانشگاه کاشان، راهبردهای آینده بنیاد حام

 از گیهریبهره دانشگاه باهای  زیرساخت توسعه سنت حسنه وقف و امور خیریه در افزایش آگاهی نسبت به نقش -

 نوین فناوری و هارسانه

گهرفتن  کهارحامیان، واقفهان و خیهرین بها  اجتماعی و بازاریابی اجتماعی برای گسترش ارتباطات ارتقای گسترش -

 دانشگاه  اصیل هایقابلیت هویت برند و 

 در سهازی تصهمیم رونهد دیگهر در طرف از توسعه ای دانشگاه پروژه های وقف و مالی الگوهای بین تعادل حفظ -

 وقف دارایی های گذاری سرمایه

 جههان و منطقهه کشهور، دینی و فرهنگی ها ومتخصصان و کارشناسانسازمان و نهادها ها،تشکل با گسترده تعامل -

 دانشگاه  رسالت راستای وقف در سنت اشاعه هایفعالیت در موفق تجارب از تفادهاس برای اسالم

بها تأکیهد دانشهگاه  مالىتأمین  ابزارهای کمى و کیفىی ارتقا وقفی و فعالیت های خیریه برای منابع به بخشیتنوب -

 برکارایى، شفافیت و سالمت

یت های خیریهه از طریهق تبهدیل بهه احسهن کهردن های وقف و فعالمدیریت مطلوب برای حفظ و توسعه دارایی -

 های وقف شده و توسعه آن برای ارتقای منابع مالی دانشگاهدارایی

 عبارتند از: با تأکید برکارایى، شفافیت و سالمتدانشگاه  مالىتأمین  ابزارهای کمى و کیفىی ارتقااقدمات آینده بنیاد برای 

 بنیاد در سرمایه مالکیت و مدیریت میان تفکیک -

  وقف گذاری سرمایه در حسابداری رعایت مقررات -

  اقتصادی نوسانات مقابل در خیرین و واقفان های دارایی ارزش حفظ -

 بنیاد برای نقدینگی تأمین جدید شناسایی روش های -

  مالی گذاری سرمایه جدید شناسایی و بکارگیری روش های -

 متعارف خطر پذیرش با سود حداکثر ققتح پرتو در گذاری سرمایه فرصت های اولویت -

 عوایهد و دارایهی هها توسهعه شهامل دوام دسترسهی قابهل و موجود فرصت های در گذاری سرمایه رعایت قواعد -

 یها باشهد داشهته را خهود بهره وری گذاری سرمایه فرصت های این اینکه تضمین برای موجود گذاری های سرمایه

 . باشد دارا بازار رد را متعارفی و مؤثر نقش اگر اینکه

آمده اسهت4باتوجه به اصالحات ساختاریبنیاد حامیان دانشگاه کاشان، چشم انداز و اهداف راهبردی بنیاد در نمودار 
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اطالع رسانی و بازاریابی 

 اجتماعی

ترسازیمشاوره و بس  

 تقدیر و تکریم حامیان

 حسن انجام تعهدات حامیان

 حمایت از دانشجویان

هاگسترش زیرساخت  

 چشم انداز بنیاد

 

 برترین دانشگاه کشور در بکارگیری

 وقف وفعالیت های خیریه

تأمین بیست درصد منابع مالی دانشگاه 

 از منابع خیرین و وقف

نقش حامیان در 
 توسعه دانشگاه

پردازینظریه  تعمیق آگاهی 

رسانیو اطالع   

بهره
ت

ی از حمای
بردار

ی گسترد
ها

ه
 

ت
ش فعالی

گستر
ی 

ها

ی و اطالع
تبلیغ

ی
رسان

 

ی 
ی الگوها

شناسای

ت
ن حمای

 نوی

ی
ی کم

ف راهبرد
 اهدا

 افزایش

تعداد حامیان   
 افزایش 

زمان همکاری و 

 حمایت

 افزایش

میزان حمایت   

 

ی
ی  کیف

ف راهبرد
 اهدا

 تنوع

هاحمایت   

 بهره وری

 حمایت ها

 حمایت ها

ن
ال

ی ک
 راهبردها

تعمیق باورها 

وقف نسبت به 

 وامورخیریه

گسترش 
ارتباطات 
 اجتماعی

تعادل الگوی 

حمایت و نیازهای 

 دانشگاه

تعامل با 

کارشناسان و 

 نهادهای موفق

 

تنوع بخشی به 

 منابع وقفی

مدیریت کارآمد 

هاحمایت  

تبیین  مجموعه مفاهیم شرعی در امر خیریه و مدلوالت جدید آن -  

ر حوزه فکری و علمیتحلیل شرعی و  تجربه تاریخی وقف د  -  

 

تعیین موضوعات تبلیغ وقف -   

انجام فعالیت های تبلیغاتی در زمینه وقف -  

 
حفظ توازن بین بخش تأمین مالی دانشگاه و فرصت های استفاده از حامیان -  

تأکید بر تنوع و توازن در حوزه های مختلف توسعه دانشگاه -  

های ملی و بین المللیعرصه های همکاری و تبادل تجربه درنامهتوافق -  

وقف وامورخیریه جذب و استفاده از ظرفیت فکری متخصصان حوزه -  

تشویق واقفان جدید برای مشارکت از طریق امالک، مال نقدی، دارایی های  -

 مالی و منقول

برخوردار از ارتباطات صحیح بین اعضای شبکه واقفان و خیرین و  -

و پایبند به انضباط مالیمؤثر های حقوقی و قانونی زیرساخت  

 فضای معنوی 

بخشو آرام  

- 
ی

ط معنو
شا

ن
 

- 
ق

شتیا
ش و ا

آرام
 - 

ی 
سان

ی ان
نیرو

القه
ص و ع

ص
خ

مت
مند

 

- 
شمند و 

ساختار هو

ک 
 کارآمد ، پویا و چاب

 توسعه

های پژوهشیفعالیت   

های فرهنگیتقویت فعالیت  

 سیاست ها تمرکز راهبردها

 عرصــــه عمل

تار کارامدساخ سرمایه انسانی  

 الگوی مطلوب 

 تخصیص
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 موسسه  تیدر سا یپژوه ندهیآ زیگانه م و پنج ستیب یاف گزارش پنل ها ید یپ یلهایاف
 است. افتیبه طور کامل قابل در ریز یبا نشان زیم تیکه از سا یآموزش عال یپژوه ندهیآ زیم ۀفهرست  پنل ها برگزار شد

 محققان و منتقدان ومتفکران در این عرصه، لطفا با  مالحظات و نقدهای خود به بهبود عملکرد این میز  ومباحث آن  یاری کنند

 

 نشانی در اینجا

695&slc_lang=fa&slct_pg_id=34https://irphe.ac.ir/index.php?sid=  
 

 1393اد مرد – پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران 

 1393شهریور  – پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه 

 1393مهرماه  – پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها 

 1393آبان  -پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان 

  1393آذر  – یادگیری -پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی 

 1393بهمن  – پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی 

 1393بهمن  – پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران 

 1394خرداد  – پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران 

 1394آبان  – پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی 

 1394بهمن  - های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آنپنل یازدهم: تأملی درباره شاخص 

 های خودتنظیمی مناطق در کید بر ظرفیتضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأ :پنل دوازدهم

 1395خرداد  – ای سرزمینکشور و آمایش منطقه

 ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح ای دانشگاهشبکه منطقه :پنل سیزدهم

 1395تیر ماه  – ی مناطق و استقالل دانشگاهیخود تنظیم

  1395آذر  – مداوم برای یادگیری ایران ملی برنامه چهاردهم: آیندهپنل  

 1395فند اس – گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آنهای بومیاندیشی سیاستپنل پانزدهم: آینده 

 139۶بهار – ابتهای جهانی چه می شودپنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رق 

  139۶تابستان  –محافظت از آینده علوم محض، پایه، بنیادی و الزامات سیاستگذاری آن  :هفدهمپنل 

  139۶پاییز -پنل هیجدهم: آینده کالس درس دانشگاهی ما 

 139۶پاییز -وزش عالی  های دکتری آماندیشی درباره وضعیت دورهپنل نوزدهم: بررسی وضع موجود و مطلوب و آینده 

  :139۶پاییز - های ریاضی در ایرانآینده علوم و آموزشپنل بیستم 

  )97تیر  –پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور )دانشگاه بودن در بحبوحة چالشها 

 97مهر  –ها و تجارب جهانی وشپنل بیست و دوم: آینده موسسات پژوهشی کشور با تاکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، ر 

  97آذر  –پنل بیست و سوم: آینده تاثیر اجتماعی دانشگاه در ایران 

 98اردیبهشت  –ای با توجه به تحوالت نوپدید در ایران و جهان پنل بیست و چهارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه 

  98شهریور  –پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی 

 98مهرماه  –ل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستندسازی تجربه ها در دانشگاه آینده پن 

  پنل بیست و هفتم: آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع: ضمن مرور تجربه های دانشگاه

 98آذر  –کاشان
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https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.937.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.940.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.941.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.942.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.943.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.944.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.945.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.965.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.969.fa
https://irphe.ac.ir/find.php?item=34.746.969.fa
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