
گزارش اقدامات

مرکز نیکوکاری 
ریحانـه النبـی 

دانشگاه سمنان 



39سباء 



فراخوان آغاز به کار و افتتاح مرکز نیکوکاری ریحانه النبی 
دانشگاه سمنان

اونتمعحوزهدر«سمناندانشگاهالنبیریحانهنيكوكاريمركز»اجراییدستورالعمل•
شوراي1398ماهبهمن14مورخجلسهدروتدویندانشگاهفرهنگیودانشجویی
.گردیدمصوبومطرحدانشگاهاجتماعیوفرهنگیتخصصی

(عليهااهللسالم)زهرافاطمهحضرتوالدتبامصادف1398/11/26تاریخازمركزاین•
وماديهاينيازتأمينبااسالمیفرهنگنشروالمنفعهعامخدماتانجامهدفبا

ودانشجوییمعاونتحوزهنظارتتحتنيازمنددانشجویانخصوصاًافراد،معنوي
.نمایدمیفعاليتدانشگاهفرهنگی

...ومجازيفضاهايدرتبليغاتهمچنينوشدهانجاممحيطیتبليغاتباهمچنين•
رحطایندر.انددرآمدهمركزاینعضویتبهآخرتتوشهفرمپرنمودنبادانشگاهيان
نههزیمركزاهدافجهتدروكسرآنانحقوقازماهانهمایلندكهرامبلغیدانشگاهيان

.نمودنداعالمراگردد
از(گرددمیارسالدانشگاهمالیواداريمعاونتبهاينامهطی)ماهانهمذكورمبلغ•

منابعسایرنامبهتجارتبانکنزد2941388127حسابشمارهبهوكسراعضاحقوق
.گرددمیواریزدانشگاه



تأسیسنمودارروند رشد تعداد اعضای صندوق از ابتدای 
(  1400ماه اسفند الی 1398اسفند ماه )  



بررسی رشد تعداد اعضای مرکز از آغاز تأسیس

کارمندنفر2شاملعضو3با1398سالماهاسفنددرسمناندانشگاهالنبیریحانهنيكوكاريمركز•
علمیهیأت39شاملعضو64داراياكنونهمونمودآغازراخودكارعلمیهیأتنفر1و
.باشدمیکارمند25و
.اندشدهبرابر20تقریباًمدّتاینطولدراعضاتعداداساساینبر•

و این درحالی است که 
.از اعضای هیأت علمی عضو صندوق هستند٪10/3از کارکنان و ٪6هم اکنون تنها 



های نقدی و غیر نقدی دانشگاهیان به سیلجمع آوری کمك 
و بلوچستاناستان سیستان زدگان 

هايكمکمجازيومحيطیفضاهايدرفراخواندرجبا•
تانبلوچسوسيستاناستانزدهسيلمردمبهدانشگاهيان

وریال80/762/000ارزشبهنقديهايكمکقالبدر
زیراندازعدد،4روفرشیتخته،21پتوشاملنقديغير

عدد،4مایعروغنعدد،10ماكارونیشاملخشكبارعدد،2
بچه،لباسعدد،8خشکشيركيلو،3شكركيلو،10برنج

سيلمناطقبهوآوريجمعبهداشتیلوازموبازياسباب
.شدارسالزده

قوقحازبودندمایلكهمبلغیدانشگاهياناستذكربهالزم•
فاهیرسامانهدررایابداختصاصزدگانسيلبهوكسرآنان

.نمودندثبتكاركنان
محلدرچادربرپاییبانيزنقديغيرهايكمکهمچنين•

.شدآوريجمعهفتهیکمدتبهدانشگاهورودياولميدان



اهدا لباس به سرای سالمندان نور سمنان 

زاجمعیورئيسههياتاعضايبازدیدمتعاقب•
نورسالمندانسرايازسمناندانشگاهمسئولين
بهوهتهيلباس،سمناندانشگاهخيرینسمنان،

.نمودنداهداسرااین



بیماراننیازموردپزشکیتجهیزاتاهدایوخریداریهدفباپویشاین
نحوسمویروسبامقابلهبرایوسمنانپزشکیعلومدانشگاهبهکرونایی

کارینیکومرکزتوسطاستانسالمتحوزهازپشتیبانیوحمایتوکرونا
ازگیآماداعالمبادانشگاهیانوگردیدایجادسمناندانشگاهالنبیریحانه
ایندرخودماهاردیبهشتحقوقازبخشیاهدایباSTAFFسامانهطریق
اینطریقازریال64/300/000مبلغ.نمودندمشارکتخداپسندانهطرح

الیریمیلیونصدوچهارمیلیاردکمكبامجموعدروگردیدتامینپویش
پزشکیتجهیزاتدستگاه27سمناندانشگاهعلمیهیاتاعضایوکارکنان

.گرفتقرارسمنانپزشکیعلومدانشگاهاختیاردروخریدارینیازمورد

ایجاد پویش جمع آوري كمک هاي نقدي 
تجهيزات جهت خرید دانشگاهيان در 

به ا پزشكی بيماران مبتال به كرونا و اهد
دانشگاه علوم پزشكی سمنان



مشاركت در اجراي پویش دانشگاهيان دانشگاه سمنان با عنوان 
كمک مؤمنانه-همدلی كریمانه 

مشاركتبرمبنیعتفوزارتاجتماعیوفرهنگیمحترممعاوننامهاجرايراستايدر•
درماهاردیبهشت15الی8ازطرحاینمؤمنانه،كمکوكریمانههمدلیپویشدردانشگاهيان

انهكریمهمدلیپویشكمک هايمحلازتهيه شدهغذاییموادبسته هايواجراسمناندانشگاه
بينمالسالعليهمجتبیحسناماموالدتشبدرسمناندانشگاهدانشگاهيانمؤمنانهكمکو

.شدتوزیعنيازمندان

•



منام در به مناسبت تشييع و تدفين دو شهيد گاجراي طرح ذبح قربانی
سمنان دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی و منابع طبيعی دانشگاه

مشاركتباقربانیرأس15ذبحطرح•
ويعتشيمناسبتبهدانشگاهیخيرین
دانشكدهدرگمنامشهيددوتدفين

منابعوتربيتیعلوموروانشناسی
الی15تاریخدرسمناندانشگاهطبيعی

بربالغايهزینهبا1399ماهدي17
افرادبينواجراریال353/890/000

.شدتوزیعخانواده570تعدادبهنيازمند



اهم کمك های مذکور شامل:

ریال50/000/000اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ *

ریال20/000/000خرید گوشی به مبلغ اعطای وام قرض الحسنه * 

ریال25/000/000مبلغ پرداخت هزینه های بیماری به اعطای وام قرض الحسنه * 

ریال50/000/000اعطای وام قرض الحسنه پرداخت هزینه های بیماری به مبلغ *

ریال30/000/000مبلغ رهن منزل به اعطای وام قرض الحسنه * 

ریال200/000/000اعطای وام قرض الحسنه پرداخت هزینه های بیماری به مبلغ *

ریال30/000/000اعطای وام قرض الحسنه پرداخت هزینه های بیماری به مبلغ * 

ریال30/000/000اعطای وام قرض الحسنه پرداخت هزینه های بیماری به مبلغ * 

ریال50/000/000هزینه های بیماری به مبلغ کمك بالعوض پرداخت اعطای * 

ریال10/000/000مبلغ به اعطای کمك بالعوض * 

ریال3/000/000به مبلغ تحصیل اعطای وام قرض الحسنه پرداخت هزینه های * 

ریال30/000/000مبلغ به اعطای وام قرض الحسنه * 

ریال528/000/000جمع کمك های نقدی به مبلغ 

اعطاي كمک هاي نقدي بالعوض و
وقرض الحسنه به دانشجویان 

كاركنان نيازمند 



از توجه شما سپاسگزاریم


