
 به نام خدا

 بی دانشگاه سمناناجرایی مرکز نیکوکاری ریحانه النّ دستوالعمل

 مقدمه:

با عنایت به وظایف تعیین شده معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشگاهها در امور فعالیت های خیریه و همچنین 

بهره گیری و آنها شناسایی واقعی و  نیازمندان مادی و معنوی بهو مردمی شدن حمایت های  دانشگاهتوسعه روح انفاق و نیکوکاری در 

ورای ش 488در جلسه و تهیه  ماده 8 در ،بی دانشگاهنیکوکاری ریحانه الن   مرکزاجرایی  دستورالعملدانشگاهیان، ی حداکثری از ظرفیت ها

 گردید.14/11/1998تاریخ  444و جایگزین دستورالعمل مصوب جلسه تصویب 9/11/1444تاریخ  دانشگاه درو اجتماعی تخصصی فرهنگی 
 

 :هدافا ( 1ماده 

  عبارتند از: نیکوکاری مرکز اهداف
 واقفین.خی رین و  از مادی و معنوی کمک هایایجاد مرکز قانونی و مشخص برای دریافت  -1

 .در سطح دانشگاه نیازمندان از مدیریت حمایت مالی ساماندهی و یکپارچه سازی -2

 . نیازمندان ضروری مشکلات برای رفع آنانهای جذب کمکجهت تقویت و در رین خی  تشویق و ترغیب نیکوکاران و  -9

 در بین جامعه دانشگاهیان.   تقای فرهنگ انفاق و نیکوکاریار گسترش و -4
 

 معرفی مرکز: (2ماده 

تای باشد که در راسالمنفعه و داوطلبانه میمستقل، عام  مردمی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، خودجوش، لیتشک   ،نیکوکاری مرکز -1

 کند.دانشگاه فعالیت میفرهنگی دانشجویی و زیر نظر معاونت ان رسانی به نیازمنددر خدمتآگاهانه مردم  تقویت حضور

 است.ونه انگیزه مادی هیچ گو بدون خیرخواهانه صورت داوطلبانه،  در مرکز بهافراد  ارائه خدمات  -2

 است.نامحدود  فعالیتآغاز از  مرکز نیکوکاریمدت فعالیت  -9
 

 شورای اجرایی:اعضای  (3ماده 

 شورای اجرایی رئیس  -رئیس دانشگاه 

 شورای اجرایی  دبیر -معاون دانشجویی و فرهنگی 

 شورای اجرایی عضو -مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

 شورای اجراییعضو  -مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

  عضو شورای اجرایی -مدیر امور مالی 
 

 .شودسال صادر می 2: ابلاغ اعضای شورا توسط رئیس دانشگاه و به مدت 1تبصره  
 

 وظایف شورای اجرایی: (4ماده 

 مرکز های اجراییها و تدوین دستورالعملتعیین سیاست -1

 مرکز نیکوکارینظارت بر عملکرد  -2

 گاهیان، به پیشنهاد اکثریت اعضاءمسئول مرکز نیکوکاری از بین اعضای دانشتعیین -9

 .شودسال صادر می 2توسط رئیس دانشگاه و به مدت  مسئول مرکز: ابلاغ 1تبصره 
 

 :مرکز مسئولوظایف ( 5ماده 

 .شورای اجرایی جهت تصویب در مرکز نیکوکاریدر راستای اهداف ارائه پیشنهاد دستورالعمل های اجرایی و مالی  -1

 نیکوکاری. مرکزارتقاء  دانشگاهیان برای اتپیشنهاد و جمع آوریبررسی  -2

 و سایر امور محوله. شورای اجراییهای ابلاغ شده از طرف اجرای سیاستها و دستورالعمل -9

 به دانشگاهیان.سالی یکبار از طریق اتوماسیون اداری و یا به صورت عمومی ارائه گزارش عملکرد  -4



 :حمایتسطح  و شرایط( 6ماده 

درمان، ایاب و ذهاب، اجاره مسکن، یی، داروهای مین نیازتأبرای کم برخوردار  دانشجویان از حمایت مرکز نیکوکاریاولویت  -1

 یرند.گهای بعدی قرار می. افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی به ترتیب در اولویتاسته و ... ه جهیزی  ه پوشاک، تهی  مین خوراک، تهی  أت

 بلا های طبیعی سیل، زلزله و... مانند کمک رسانی و مشارکت در خدمات عمومی و عام المنفعه  -2

افشای  عدم و رینی  کرامت انسانی نیازمندان و خو حرمت نسبت به حفظاصل امانتداری، رعایت  بر تأکید ضمنمرکز نیکوکاری   -9

 .استاطلاعات آنها پایبند و متعهد 

 

 :مالی مرکز مورا( 7ماده 

 د. آخر اسفند ماه همان سال خواهد بواول فروردین ماه و پایان آن از ابتدای هر سال مالی،  -1

های مردمی کمکسایر منابع ) شعبه دانشگاه به نام -بانک تجارت نزد 2941988122 به شماره حساب های مالیواریز کمک -2

 خواهد بود.( دانشگاه

 باشد.های مردمی بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مینحوۀ هزینه کرد مبالغ واریزی و کمک -9
 

 تأمین منابع مالی: (8ماده 

 می باشد.به روش های زیر  مرکز نیکوکاری تأمین منابع مالی

  گردد.به حساب مرکز نیکوکاری واریز می کهرین خی  های مردمی، نذورات دایا، کمکه -1

 .با کسر از حقوق طرح توشه آخرت( به صورت ماهیانه در قالبرین دانشگاهی )های مالی خی  اخذ کمک -2

 مین منابع مالی مرکز نیکوکاری مسئولیتی نخواهد داشت.أدانشگاه در ت -9

 

 پایان


