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یــج نیکــوکاری و اصــاح و بهینــه  مرکــز پژوهشــی آالء در جهــت تولیــد دانــش امــر خیــر ، فرهنــگ ســازی و ترو
ــا همــکاری دانشــگاه اصفهــان از دی مــاه ســال 1395 آغــاز  ســازی روش هــای مدیریــت ، فعالیــت خــود را ب

نمــوده اســت .
اهداف مرکز در دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به شرح زیر است :

• اهداف اصلی
a. پژوهش و تولید علم نافع و نوآور در عرصه مطالعات و مدیریت امر خیر

b. انجــام تعامــات ســازنده در ســطح ملــی ، منطقــه ای و بیــن المللــی در حــوزه مطالعــات و مدیریــت امــر 
خیــر

• اهداف فرعی
a. مرجعیت علمی در اجرای طرح های پژوهشی مدیریت امر خیر در ایران

کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی در حوزه b. حمایت از طرح های پژوهشی ، پایان نامه های 
مطالعات و مدیریت امر خیر

معرفی مرکز پژوهشی آالء

مـــقـــــدمـــــــه
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c. برگــزاری همایــش ملــی ، بیــن المللــی و نشســت هــای تخصصــی در حــوزه امــر خیــر بــا همکاری دانشــگاه ها 
کــز علمی و مرا

d. برگــزاری کاس هــا و کارگاه هــای آموزشــی در حــوزه مطالعــات و مدیریــت امــر خیــر با مشــارکت دانشــگاه ها 
کشــور و خیریــه های سراســر 

e. حمایت از تغییر روش های مدیریت و ارائه خدمات و توانمند سازی موسسات خیریه و خیرین
گروه پژوهشی می باشد : این مرکز دارای4 

یخی وتمدنی امرخیر گروه مطالعات تار  .1
گروه مطالعات دینی و حقوقی امرخیر  .2

گروه مطالعات اقتصادی مدیرت امرخیر  .3
گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی امرخیر  .4



گزارش فعالیت ها

ــی  ــورای علم ــای ش ــکام اعض ــدای اح 1- اه
ــکیل  ــی آالء و تش ــز پژوهش ــورتی مرک مش

ــز ــی مرک ــای پژوهش ــروه ه گ

گزارش فعالیت ها
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ژه  کشــور و تعریــف پــرو مرکــز پژوهشــی آالء بــا هــدف معرفــی دانشــگاه اصفهــان بــه عنــوان قطــب مطالعــات امــر خیــر در 
ــه در  ک ــی نمــود  ــروه مطالعات کارگ ــه تشــکیل 4  ــدام ب ــاز در راســتای اهــداف خــود، اق ــورد نی ــی و پژوهشــی م هــای مطالعات
ییــس دانشــگاه اصفهــان، دکتــر رســول رکنــی زاده، معــاون پژوهــش و  جلســه ای بــا حضــور دکتــر هوشــنگ طالبــی، ر

ــه ایشــان اهــدا شــد. کارگــروه هــای مرکــز احــکام اعضــا ب کلیــه اعضــای  ری دانشــگاه اصفهــان و  فنــاو

دکتــر هوشــنگ طالبــی: زمانــی میتوانیــم بــه پایــداری کارخیــر برســیم کــه کارخیــر بینایــی علمــی داشــته باشــد؛ آنچــه در مرکــز 
کارخیــر درحــال  کــه  اســاتید در ایــن مرکــز بــرای پایــداری ایــن مهربانــی و  پژوهشــی آالء درحــال تحقــق اســت ایــن اســت 

تحقیــق و پژوهــش  هســتند.

کند. گذشته توسعه پیدا  کارخیر درکشور بیش از  یم با فعالیت های مرکز پژوهشی آالء  دکتر رسول رکنی زاده: امیدوار



گزارش فعالیت ها

2- پروژه های  مرکز در سال 1398 
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پروژه های اتمام یافته

اتمام پروژه الگوی فعالیت ها و تجربه خیر دینی در آیین پیاده روی اربعین

یــک  کــه  آن  از  بیــش  آن  در  پیــاده روی  آییــن  و  اربعیــن 
واقعیــت ســاده دینــی در بســتر اجتمــاع دینــی شــیعه باشــد 
کــه از  واقعیتــی در هــم تنیــده از الیه هــای مختلــف اســت 
کــه  زهایــی رســیده  یشــه دار عراقــی بــه رو پــس قرنهــا  ســنت ر
کمیت هــای  حا سیاســت های  رســانه،  صــدام،  ســقوط 
شــیعه )از جملــه جمهــوری اســامی( و شــوق همیشــگی 
یــارت امــام حســین؟ع؟  آن را تبدیــل  شــیعیان دنیــا بــرای ز
ردگاهــی در تقاطــع و فرهنگ هــای عــرب و غیــر عــرب  ــه آو ب
کــرده اســت. از ایــن نظــر، آییــن پیــاده روی اربعیــن همچنــان 
یارتــی مســلمانان شــیعه را در قــدم قــدم حرکــت  کــه تجربــه ز
از مبدأهــای مختلــف بــه ســوی یــک مقصــد مقــدس نشــان 
در  کــه  اســت  دینــی  خیــر  امــر  از  تکثــری  شــامل  می دهــد 
گــروه یــا ســازمان، در  شــکل های مختلــف از ســوی فــرد یــا 
ارائــه غــذا، خدمــات، مــواد مــورد نیــاز محــل اقامــت و هــر 
کــه بــه نظــر برســد نیــاز اســت، خــود را نشــان می دهــد. آنچــه 
گــزارش آمــده، بــر مبنــای پرســش از الگــوی  آنچــه در ایــن 
فعالیــت و تجربــه خیــر دینــی، چــه در ســپهر  ایرانــی و چــه 
در ســپهر  عراقــی آن در آییــن پیــاده روی اربعیــن اســت. در 
ــی  ــر دین ــای خی ــاد و نموده ــی ابع ــه بررس ــا ب ــه تنه ــن مطالع ای
اربعینــی از ســوی ایرانیــان و عراقی هــا پرداختــه شــده اســت.

کــه مــواد خــام بــرای نــگارش ایــن  کار  در بخــش میدانــی ایــن 
دانــش  و  اســاتید  از   گــروه خــوب  یــک  رد  آو فراهــم  را  متــن 
دانــش  و  یان  دانشــجو و  ارشــد  کارشناســی  آموختــگان 
گروهــی همــدل و همــراه در شــکل  کــه  آموختــگان دکتــری  

گیــری یــک تجربــه عالــی همســفری علمــی بــوده انــد. 
دستاوردهای ويژه

در  دینــی  هــای خیــر  فعالیــت  الگــوی  بــه  یابــی  1-دســت 
اربعیــن در 2 قالــب ایرانــی آن شــامل نــوع فعالیــت، مؤلفــه 

هــا، شــاخص هــا و مصــداق هــا
 2 در  اربعیــن  در  دینــی  خیــر  اجرائــی  ســاختار  2-تبییــن 
گــروه  قالــب ایرانــی و عراقــی آن شــامل ســازمان هــا و نهادهــا، 
هــای اجتماعــی فعــال و شــخصیت هــای حقیقــی، آســیب 
شناســی و تبییــن فرصــت هــاو تهدیدهــای خیــر دینــی در 

پیــاده روی اربعیــن
برنامه آتی جهت توسعه طرح

1-ارائــه سیاســت هــای پیشــنهادی بــه نهادهــای متصــدی 
در پیــاده روی اربعیــن

2-ارائــه آمــوزش هــای فرهنگــی - اجتماعــی بــه فعــاالن خیــر 
دینــی در پیــاده روی اربعیــن.

تاريخ شروع پروژه: 1397/09/01-تاريخ پايان پروژه: 1398/09/18
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اتمام پروژه تحليل ساختارمند برترين خيريه های جهان و ايران

يــر  کــه بــه شــرح ز گرديــد  ايــن پژوهــش در 5 فصــل پیــش بینــی 
مــی باشــد : 

یخچــه و پیشــینه آن  یــه ،تار 1-در فصــل اول بــه تعریــف خیر
کــه تحــت عنــوان بخــش ســوم  کــزی  پرداختــه شــد تــا انــواع مرا
کــز نیــز بــا نــگاه  قــرار می گیرنــد مشــخص شــوند. نقــش ایــن مرا
روانشناســی،  حقوقــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  ابعــاد  بــه 

دینــی، سیاســی و یــا مدیریتــی بررســی شــده انــد.
کــز آموزشــی - پژوهشــی امــر  2-در فصــل دوم بــه مطالعــه مرا

خیــر پرداختــه شــد: 
کــه درحــوزه امــر  الــف- اندیشــکده ها یــا پژوهشــکده هایی 
خیریه هــا  ارتقــا  را  خــود  رســالت  و  می کننــد  تحقیــق  خیــر 
کانــادا  یــکا،  معرفــی می کننــد. خیریه هایــی در بریتانیــا، امر
بــه نشــر اطاعــات ســودمند  کــه  پــا شناســایی شــده  ارو و 
یــه و رفــع مشــکات آن می پردازنــد.  در بــاب مدیریــت خیر
ــه رده بنــدی و مقایســه خیریه هــا نیــز  کــز ب بســیاری از ایــن مرا
از چندیــن  اتحادیه هایــی متشــکل  بــه عــاوه  می پردازنــد. 
کــه فعالیــت مشــابهی بــا هــدف  یــه نیــز موجــود اســت  خیر
کمک هــای  بــه  دهــی  جهــت  و  یق  تشــو و  خیــر  امــر  ارتقــا 
مردمــی دارنــد. تــاش شــده اســت تــا نمونه هــای مشــابهی از 
ــا  کشــورهای مختلــف شناســایی شــود ت ایــن موسســات در 
کلــی تــری از رونــد فکــری و عملــی در مناطــق مختلــف  دیــد 

ــد. ــه دســت آی ب
کــز آموزشــی امــر خیــر بررســی شــده  ب -در بخــش بعــدی مرا
اســت . در ایــن حــوزه بــه دلیــل رونــق فعالیت هــای امــر خیــر 
در دنیــا و نیــاز بــه تربیــت و جــذب نیــروی متخصــص بــرای 
مقطــع  در  خصوصــا  بســیاری  دانشــگاه های  خیریه  هــا، 
آمــوزش  خیریه هــا  در  کار  بــرای  را  افــراد  ارشــد  کارشناســی 

می دهنــد.  
کــز  مرا پژوهــش  نتایــج  از  بهره گیــری  بــا  ســوم  3-فصــل 
یابــی و رده بنــدی خیریه  هــا  مطالعاتــی امــر خیــر ، نظــام ارز
گردیــده اســت. مباحثــی از جملــه مدیریــت  تبییــن و بررســی 
دســته  نظام هــای  و  دیگــر  صنایــع  بــا  آن  تفــاوت  یــه،  خیر
ــری از بخــش  ــه شــناخت عمیق ت ــه ب ی بنــدی موضوعــی خیر
کــرد. در مرحلــه بعــد ، رده بنــدی هــای  کمــک خواهــد  ســوم 
موجــود از خیریه هــا اســتخراج  ، مقایســه و شــاخص های 
شــاخص های  اســت.  شــده  اســتخراج  خیریه هــا  برتــری 
یــه، تعــداد  پیشــنهادی شــامل میــزان ســرمایه، قدمــت خیر
مشــارکت کننــدگان، و نیــروی انســانی، حضــور شــرکت های 
ــا دامنــه  ــزرگ تجــاری در بیــن خیریه هــا، میــزان اثربخشــی ی ب

فعالیــت هســتند. 
ــر اســاس شــاخص های  ــر ب 4-فصــل چهــارم خیریه هــای برت
تعریــف شــده را معرفــی می کنــد. تحــت هــر شــاخص چنــد 
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گرفتــه شــده اســت .  یــه خارجــی و ایرانــی در نظــر  خیر
کیفــی  کمــی و  5-فصــل پنجــم تبییــن راهکارهــای ارتقــاء 
ــل  ــل قب ــار فص ــج چه ــتفاده از نتای ــا اس ــران ب ــا در ای ــه ه ی خیر

مــی باشــد.
دستاوردهای ويژه

1-استخراج لیست اسامی خیریه های برتر جهان و ایران
و  برتــر جهــان  هــای  یــه  راهبــردی خیر برنامــه  2-اســتخراج 

ایــران
یــه هــای برتــر جهــان  3-اســتخراج پارامترهــای اصلــی خیر
مالــی ،  منابــع  تامیــن  نحــوه    ، ، ســاختار  یخچــه  تار مثــل 
ارائــه خدمــات  کیفیــت  و  اداره ،حجــم  و نحــوه  مدیریــت 

،برنــد و پایــداری و عمــر ســازمانی، نحوه مشــارکت اجتماعی 
.... و 

یــه هــای  کار خیــر در خیر 4-بررســی و تبییــن عامــل اســتمرار 
دارای قدمــت 

5-بهینه کاوی مدل های کار خیر و الگو برداری از تجربیات 
خیر موفق برای موسســه آالء و دیگر مراکز خیریه عاقمند

برنامه آتی جهت توسعه طرح
ارتقــا  در  پژوهــش  از  مســتخرج  راهکارهــای  پژوهــی  رونــد 

ایــران  در  هــا  یــه  خیر فعالیــت 
تاريخ شروع پروژه: 1397/03/27-تاريخ پايان پروژه: 1398/07/29
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اتمام فاز اول پروژه فرهنگنامه 
نیکوکاری 

کــه در قالــب حمایــت از پایــان نامــه  ژه  فــاز اول ایــن پــرو
ــاز  ــه اتمــام رســید و RFP  ف گرفــت ب یی صــورت  دانشــجو
گردیــده  یــب رســید و تیــم پژوهشــی آن تعییــن  دوم بــه تصو

اســت.

پروژه های درحال پیگیری

مقــررات  و  قوانیــن  حقوقــی  شناســی  آســیب  ژه  پــرو
بــوط بــه امــور خیــر و تبییــن نقــش ســازمان اوقــاف و  مر
یــه در رفــع آســیب هــا، بــا توجــه بــه نیــازو خــاء  امــور خیر
کــه منجــر بــه مشــکات متعــدد در این حــوزه  حقوقــی 
مرحلــه  کــه  گردیــد  طراحــی  مرحلــه   4 در  اســت  شــده 
کارشناســی،  جلســات  برگــزاری  بــر  مبنــی  دوم  و  اول 
ری، تحلیــل و جمــع  گــردآو تحقیقــات اولیــه و ســپس 
ری  گــردآو و  تحقیــق  شــده،  انجــام  مطالعــات  بنــدی 
امــر خیــر،  قانونــی  نهادهــای  و  مراجــع  بنــدی  و دســته 
یــه  کلیــه قوانیــن و مقــررات و آراء وحــدت رو ری  جمــع آو
ــر و در نهایــت جمــع بنــدی  ــا امــور خی قضایــی مرتبــط ب
کــه بــا هــدف شناســایی،  و تحلیــل آن و مرحلــه ســوم 
آســیب  همچنیــن  و  مرتبــط  اســناد  تحلیــل  و  بررســی 
مؤسســات  و  خیــر  امــور  مقــررات  و  قوانیــن  شناســی 
حــال  در  و  رســید  اتمــام  بــه   1398 ســال  در  یــه،  خیر
بــا  مصاحبــه  خصــوص  در  میدانــی  مراحــل  حاضــر 
مطالــب  تکمیــل  جهــت  در  حــوزه  ایــن  متخصصــان 

اســت. انجــام  حــال  در  یــک  تئور
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RFP تدوین



گزارش فعالیت ها

تخصصــی  هــای  نشســت  برگــزاری   -3
نــدگار خیرما



گزارش سوم گزارش فعالیت های مرکز پژوهشی آالء در سال 1398

19

نشست سی و دوم: اهمیت نوآوری در امر خیر و نحوه مدیريت آن

بــدون داشــتن شــناختی جامــع از معضــات 
کارشناســی شــده بــرای  اجتماعــی و تدابیــر 
رانــه،  یافتــن راه هــای افزایــش اقدامــات نوآو
حــل معضــات اجتماعــی صرفــا یــک نیــت 
ــه دنبــال  ــن نشســت ب ــد.  ای خیــر خواهــد مان
ری در  نشــان دادن  راهکارهــای ایجــاد نــوآو

امــر خیــر  اســت.
محورها:

ری در امر خیر -اهمیت نوآو
کار خیــر و  -بررســی وظیفــه جامعــه در انجــام 

حــل معضــات اجتماعی
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نشست سی و سوم: تبیین نقش خیريه ها و سازمان های
 مردم نهاد در مدیريت بالیای طبیعی

گــزارش اقدامــات  ایــن نشســت بــا هــدف ارائــه 
انجــام شــده توســط خیریــه هــا و ارگان هــای 
درگیــر در بایــای طبیعــی و ایجــاد هماهنگــی 
در  دولتــی  هــای  ارگان  و  هــا  خیریــه  میــان 

مدیریــت بایــای طبیعــی تشــکیل شــد.
محورها:

-نقش خیریه ها در مدیریت بایای طبیعی
-بررسی چالش های مدیریت بایای طبیعی

-ارائــه گــزارش از اقدامــات انجــام شــده خیریــه 
هــا و ارگان هــای درگیــر در بایــای طبیعــی

-ایجــاد هماهنگــی میــان خیریــه هــا و ارگان 
هــای فعــال در مدیریــت بایــای طبیعــی
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نشست سی و چهارم: تعامل دوسویه خیريه ها و وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرصت ها و تهدیدها

ایــن نشســت بــا هــدف ارائــه گــزارش اقدامــات بــا 
توجــه بــه تجربه موفق جلســه مشــترک خیریه ها 
و اداره کل مالیــات اســتان اصفهــان، بــا هــدف 
بررســی چالــش هــای خیریــه هــا در حــوزه قوانیــن 
محســن  آقــای  جنــاب  حضــور  بــا  کار،  اداره 
کار و رفــاه  نیرومنــد، مدیــرکل ســازمان تعــاون 

اجتماعــی اســتان اصفهــان برگــزار شــد.
محورها:

-بررســی نقش اشتغال و کارآفرینی در کاهش 
آســیب های اجتماعی

-بررســی وضعیــت اشــتغال نیروهــای شــاغل 
در خیریــه هــا

-بررســی چالــش هــای خیریــه هــای فعــال در 
حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی

بــا  -بررســی وضعیــت خیریــه هــای مرتبــط 
کار وزارت 
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نشست سی و پنجم: کارگاه آشنایی خیريه ها با قوانین 
اداره کار و بررسی چالش های موجود

یکــی از معضــات موجــود در میــان خیریــه 
کامــل نســبت  یــا اشــراف  گاهــی  آ هــا عــدم 
کار  بــه قوانیــن موجــود از جملــه قوانیــن اداره 
باالخــص در حــوزه نیروهــای داوطلــب اســت. 
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت بررســی قوانیــن 
اداره کار در حــوزه خیریــه هــا و ســازمان هــای 

مــردم نهــاد اســت.
محورها:

-آشنایی خیریه ها با مقررات اداره کار
-بررسی تعریف فعالیت داوطلبانه

-بررســی چالــش هــا و ابهامــات خیریــه هــا در 
حــوزه قوانیــن اداره کار
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نشست سی و ششم:کارکردها و وجوه اشتراک و افتراق 
سازمان های مردم نهاد و خیريه ها در ایران

ســی وششــمین نشســت از سلســله نشســت 
هــای خیرمانــدگار بــا موضــوع بررســی کارکردهــا و 
وجــوه اشــتراک و افتــراق ســازمان های مــردم نهاد 

و خیریــه هــا در ایــران برگــزار شــد.
محورها:

-بررســی ویژگــی هــای مشــترک ســازمان هــای 
مــردم نهــاد و خیریــه هــا

ــه هــا و ســازمان هــای  -نقــش و جایــگاه خیری
مــردم نهــاد

-بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان ها
کارکــرد مفهــوم توســعه یافتگــی در  -بررســی 

خیریــه هــا
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نشست سی و هفتم: هم اندیشی خیريه ها در خصوص 
روش های مؤثر جمع آوری کمک های مردمی

توجــه  بــا  ز  امــرو کــه  از چالــش هایــی  یکــی 
یــه هــا بــا  کشــور، خیر بــه فضــای اقتصــادی 
ــر هســتند بحــث روش هــای تأمیــن  آن درگی
کمــک هــای مردمــی اســت. هــدف  مالــی و 
هــای  روش  ارائــه  جلســه  ایــن  برگــزاری  از 
یــه  خیر مالــی  تأمیــن  و  اعانــه  ری  آو جمــع 
کــه در 2 بخــش ســخنرانی و ارائــه  هاســت 
یــه هــای موفــق برگــزار شــد. تجربیــات خیر

محورها:
ری  آو جمــع  موفــق  راهکارهــای  -آمــوزش 

مردمــی هــای  کمــک 
کمک خیرین -بررسی انگیزه های 

یافتــی توســط  -مدیریــت خیریــن و وجــوه در
یــه هــا خیر

یــه هــای موفــق در  -بررســی راهبردهــای خیر
جهــان

در  موفــق  هــای  یــه  خیر تجربیــات  -ارائــه 
مردمــی هــای  کمــک  ری  آو جمــع  زمینــه 
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نشست سی و هشتم:راهبردهای عملیاتی خیريه های 
موفق در جذب کمک های داوطلبانه و منابع مالی



گزارش فعالیت ها

4-همــکاری در چاپ دو  شــماره از فصلنامه 
آوای خیرماندگار
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5- ترجمه و تألیف کتاب
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           نهــاد وقــف طــی قرن هــای متمــادی پیشــران تحــوالت درخورتوجهــی در زمینه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
یــژه در  در کشــورمان و در کشــورهای اســامی بــوده  اســت. وقــف به عنــوان یکــی از ســنت های ریشــه دار دینــی، جایگاهــی و
فرهنــگ اســامی دارد. در مانایــی و زایایــی ایــن نهــاد ارزشــمند، ســرمایۀ اجتماعــی رکــن مهمــی به شــمار می آیــد. بــا ایــن حــال 

تحــوالت چشــمگیر زمانــۀ مــا، انطبــاق و روزآمدســازی نهــاد وقــف بــا واقعیت هــا و نیازهــای جدیــد را ضــروری می ســازد. 
ــه عمــل جمعــی و کســب هویــت  ــل ب ــودن ظرفیــت دولت هــا و نیــز تمای در ســایۀ پیچیده ترشــدن مســائل جوامــع و ناکافی ب

بــه مشــارکت، بسترســاز رشــد  گرایــش  ایــن مســیر،   از 
ــوده اســت. در  ســازمان های مردم نهــاد در دو قــرن اخیــر ب
جوامــع مختلــف، بــه مٔوسســه های خیریــه نیــز به عنــوان 
یکــی از انــواع ایــن ســازمان ها، توجــه و از آن هــا اســتقبال 

شــده  اســت.
بســیاری از عاقه منــدان بــه انجــام عمــل خیــر، به دنبــال 
از  اطمینان یافتــن  ضمــن  تــا  هســتند  راهــی  یافتــن 
ــا محدود شــدن اختیــارات خــود مواجــه  مانــدگاری آن، ب
نشــوند. انتخــاب هــر یــک از دو مســیر وقــف و ایجــاد 
مٔوسســۀ خیریــه، نیازمندی هــای متفاوتــی در ایــن زمینــه 
دارد؛ لــذا تبییــن هــر یــک از ایــن دو مســیر و الزامــات و 
پیامدهــای آن هــا، می توانــد در حــل ایــن مشــکل راهگشــا 
باشــد. در ایــن نوشــتار در پــی آن برآمدیــم تــا ضمــن تبییــن 
ــان  ــع می ــی از جم ــکاری تلفیق ــه، راه ــیر پیش گفت دو مس

آن دو بیــان کنیــم؛ بــه امیــد آنکــه گامــی هــر 
کوچــک در مســیر اعتــای عرصــۀ  چنــد 

ــد. ــور باش ــه در کش ــور خیری ام



گزارش فعالیت ها

6- تأســیس کتابخانــه تخصصــی مطالعــات 
امــر خیــر و ایجــاد بانــک اطالعاتــی
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کتاب در مرکز جهت استفاده محققان عاقمند به  کتابخانه با هزینه ای بالغ بر 80.000.000 ريال و با 300 جلد            این 
گردیده است. مباحث وقف و امر خیر، ایجاد 

              مرکز پژوهشی آالء با توجه به نیاز پژوهشگران و عدم وجود بانک اطاعاتی متمرکز در حوزه مطالعات وقف و امر خیر، 
اقدام به رصد و تأسیس بانک اطاعاتی شامل پایان نامه و رساله در حوزه امر خیر مشتمل بر 269 منبع، نموده است. 



گزارش فعالیت ها

7- برگزاری کارگاه های آموزشی      
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کارگاه بنیاد حامیان دانشگاه کاشان

از  جمعــی  و  دانشــگاه   ییــس  ر حضــور  بــا  کارگاه  ایــن 
بــا  شــهر  خیریــن  و  حامیــان  بنیــاد  اعضــای  و  اســاتید 
هــدف معرفــی فعالیــت هــای مرکــز پژوهشــی آالءو معرفــی 
راهکارهــای جــذب و حفــظ منابــع خیــر در دانشــگاه هــا، 
بــه دعــوت دانشــگاه کاشــان در بهمــن مــاه 1398بــه مدت 

گردیــد. 8 ســاعت برگــزار 

 نشست تخصصی »اندیشکده و نقش 
آن در حل چالش های معاصر « 

آن  نقــش  و  »اندیشــکده  تخصصــی  نشســت  برگــزاری 
ز یکشــنبه مــورخ  در حــل چالــش هــای معاصــر « در رو
بــا ســخنرانی دکتــر محمدصالــح  مــاه 13۹۸  یکــم دی 
گــروه معــارف  طیب نیــا، رئیــس مرکــز پژوهشــی آالء، در 

گردیــد. برگــزار  بیــت؟مهع؟  اهــل 
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MAX QDA کارگاه آشنایی با نرم افزار

دکتــــر مهــــــدی طغـــــــــیانی)عضو هیــأت علمــی  مــدرس: 
اصفهــان( دانشــگاه 

کارگاه: ۸ ساعت مدت زمان 
کیفــی/ معرفــی نــرم افــزار  ســرفصل هــای دوره: معرفــی روش 

کار بــا نــرم افــزار / تمریــن 

مرکــز پژوهشــی آالء در راســتای رســالت خــود در خصــوص 
اطــاع رســانی و اگاهــی بخشــی در حــوزه هــای پژوهشــی، 
اقــدام بــه برگــزار کارگاه هــای آموزشــی ، بــا حضــور جمعــی از 
یان و عاقمنــدان بــه حوزه پژوهــش در موضوعات  دانشــجو

مرتبــط بــا فعالیــت هــای مرکز،نمــوده اســت.

کارگاه روش تحقیق
مدرس: دکتر حوريه ربانی

ــا  کرون یــروس  ــا توجــه بــه شــیوع و مــدت زمــان: 4 ســاعت )ب
ــه زمــان دیگــری موکــول شــد( کارگاه ب ادامــه 

کیفــی و  کمــی و  ســرفص هــای دوره: معرفــی روش تحقیــق 
مقایســه آن بــا هــم / تبییــن روش تحقیــق کیفــی و متدهــای 

یســی یــر مجموعــه آن / تبییــن چارچــوب مقالــه نو ز
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8- برگزاری جلسات ترویجی
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برگزاری نشست خبری باخبرگزاری ایکنا

و  آالء  پژوهشــی  مرکــز  اهــداف  و  تألیفــات  هــدف: معرفــی 
کشــور. رت مطالعــات در حــوزه امــر خیــر در  تبییــن ضــرو

سمینار کارآفرينی اجتماعی دانشکده برگزاری جلسات ترویجی
کارآفرينی دانشگاه تهران

یــت هــای حــوزه تولیــد دانــش امــر خیــر  هــدف: معرفــی اولو
و معرفــی مرکــز پژوهشــی آالء و اقدامــات ایــن مرکــز در حــوزه 

تولیــد دانــش امــر خیــر



گزارش فعالیت ها

ــتانه  ــه تابس ــزاری مدرس ــکاری در برگ 9-هم
ــدگار خیرمان
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کشــور و  یــه  یــه راهبــری آالء، ســازمان اوقــاف و امــور خیر            بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف مشــترک بنیــاد خیر
یــه و ســمن های  ری موسســات خیر کارایــی و بهــره و ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر بهبــود عملکــرد و افزایــش 
یــت و آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی  کشــور از مســیر ارتقــاء مهارت هــای نیــروی انســانی، اصــاح شــیوه های مدیر
یــه راهبــری  ره خیرمانــدگار توســط بنیــاد خیر متخصــص بــرای آن هــا اســت و از طرفــی بــا توجــه بــه راه انــدازی مرکــز مشــاو
یی بــه نیازهــا و ســواالت اساســی موسســات  کشــور )بــا هــدف پاســخ گو یــه  آالء و بــا حمایــت ســازمان اوقــاف و امــور خیر
رت انتقــال بخشــی از  کارشناســان مجــرب ایــن حــوزه( و ضــرو یــه و فعــاالن عرصــه امــور خیــر و حــوزه وقــف، توســط  خیر
ره، می تــوان بــا  اطاعــات و نیازهــای آموزشــی و مهارتــی اساســی مخاطبیــن ایــن عرصــه، قبــل از مراجعــه بــه مرکــز مشــاو
ره هــای منســجم آموزشــی در ارتبــاط بــا اصلی تریــن دغدغه هــا و نیازهــای آموزشــی مخاطبیــن ایــن  برگــزاری منظــم دو
ره هــای  یــزی و اجــرای طــرح “مدرســه خیــر مانــدگار” )دو حــوزه، بــه دو هــدف مــورد نظــر دســت یافــت. از ایــن روی برنامه ر
یــه  کار بنیــاد خیر یــژه در دســتور  تخصصــی مهــارت افزایــی خیریه هــا و ســمن ها( در ســه ســطح عمومــی، تخصصــی و و

ــرار دارد. راهبــری آالء ق

مزایای مدرسه خیرماندگار

1.انسجام مباحث و اثربخشی هرچه بیشتر دوره های آموزشی برای موسسات خیريه و سمن ها
کارگاه های آموزشی پرکاربردتر و پرنیازتر در اين دوره 2.نیازسنجی و در اولويت قرار دادن 

3.انطباق هرچه بیشتر محتوای آموزش ها با مسايل و اقتضائات خاص فعالیت های موسسات خیريه و سمن ها



گزارش سوم گزارش فعالیت های مرکز پژوهشی آالء در سال 1398

39

سطوح آموزش

کشــور، محتــوای آموزشــی مــورد نیــاز ايــن نهادهــا در  بســته بــه نیازهــای احصــا شــده از ســمن ها و موسســات خیريــه سراســر 
کــه عبارتنــد از: ســه ســطح و دوره مختلــف آمــاده و ارائــه خواهــد شــد 

کارشناســان و  کننــده اطالعــات و مهارت هــای اساســی مــورد نیــاز مديــران،  1.ســطح عمومــی )دوره مقدماتــی(: منتقــل 
داوطلبــان فعالیــت در موسســات خیريــه

انســانی بخش هــای مختلــف  نیروهــای  آموزشــی  نیازهــای  بــه  2.ســطح تخصصــی: شــامل دوره هــای مختلــف بســته 
ســمن ها و موسســات خیريــه )مديــران، مديــران روابــط عمومــی، مســئولین واحــد جــذب مشــارکت ها، مســئولین بخــش 

جــذب و مديريــت داوطلبــان و …(
3.ســطح ويــژه: شــامل دوره هــای اصــالح نگــرش، اصــالح ســاختار و اســتراتژی، آشــنايی بــا پیشــرفت ها و مباحــث نويــن 

مربــوط بــه حــوزه امــور خیــر در ســطح دنیــا و مطالعــه ترندهــا، تغییــر روندهــا و تجــارب موفــق دنیــا در ايــن عرصــه.

ايــن دوره شــامل مباحــث مربــوط بــه اصــول و مبانــی مديريــت ســمن ها و موسســات خیريــه و دانــش و تخصــص عمومــی 
کارشناســان موسســات خیريــه و فعالیــن عرصــه امــور خیــر و ســمن ها شايســته اســت بــر آنهــا  کــه هريــک از مديــران و  اســت 
اشــراف داشــته باشــد. ايــن دوره فشــرده در دو دوره تابســتانه و پايیــزه و هرکــدام بــه مــدت 32 ســاعت برگــزار خواهــد شــد.

دوره مقدماتی

گرفتــه  گرفتــه شــده بــرای ثبــت نــام در دوره، از محــل حمايت هــای مالــی در نظــر  در ايــن بــورس، 90 درصــد هزينــه ی در نظــر 
کشــور و ســاير حامیــان احتمالــی ديگــر تقبــل شــده   الء، ســازمان اوقــاف و امــور خیريــه  شــده از جانــب بنیــاد خیريــه راهبــری آ
وتنهــا 10 درصــد مبلــغ فــوق )1۶0 هــزار( توســط خــود مخاطبیــن و يــا موسســات خیريــه و ســمن های متبوعشــان پرداخــت 
کثــر می توانــد 2  ال، حدا گفتنــی اســت هــر موسســه خیريــه يــا ســمن مــورد تايیــد، بــا ارائــه  نامــه رســمی بــه بنیــاد آ خواهــد شــد. 

نفــر از نیروهــای رســمی يــا داوطلــب خــود را جهــت اســتفاده از بــورس مذکــور معرفــی نمايــد.

بورس خیرماندگار
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شركت كنندگان

دوره تابستان

عناوین کارگاه ها

کارا و الهام بخش در موسسات خیریه و سمن ها 1.رهبری 
یــه  2.جــذب و مدیریــت نیروهــای داوطلــب در موسســات خیر

و ســمن ها
3.روش های تامین مالی در موسسات خیریه و سمن ها

4.روابــط عمومــی و نقــش آن در پیشــبرد اهــداف موسســات 
ســمن ها و  یــه  خیر

کیخان زاده  1.هرمز 
2.حسام الدین نراقی 

3.رضا درمان
4.شادی عظیمی

5.آیدین مهدی زاده

مدرسین

در مجمــوع 41 نفــر از 6 اســتان تهــران، اصفهــان، مازنــدران، 
شــرکت  کارگاه هــا  ایــن  در  زنجــان  و  کردســتان  کرمانشــاه، 
یــه،  کــه عمدتــًا از اعضــای موسســات خیر کردنــدظ. ایــن افــراد 
ســازمان های مــردم نهــاد و فعالیــن عرصه هــای مختلــف امــور 
ــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی خیرمانــدگار و تنهــا  خیــر بــوده ب

ره  کــرده و مابقــی مبلــغ دو ــام  ره ثبــت ن ره، در ایــن دو رد شــده به عنــوان هزینه هــای دو ــرآو ــا پرداخــت 10 درصــد از مبلــغ ب ب
یــداد تامیــن شــده بــود. یــه راهبــری آالء و ســایر همــکاران ایــن رو کشــور، بنیــاد خیر یــه  توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیر
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در مجمــوع در 4 کارگاه برگــزار شــده  37 نفــر از 6 اســتان تهــران، 
ــا  کارگاه ه ــن  ــان در ای ــان و زنج گی ــاه،  کرمانش ــدران،  ــم، مازن ق
ره عمدتــًا از اعضــای  شــرکت داشــته اند. مخاطبیــن ایــن دو
فعالیــن  و  نهــاد  مــردم  ســازمان های  یــه،  خیر موسســات 

عرصه هــای مختلــف حــوزه امــور خیــر بــوده و  بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی خیرمانــدگار )تقبــل بخشــی از هزینه هــای 
ره ثبــت نــام  ره(، در ایــن دو یــه کشــور، بنیــاد آالء و ســایر شــرکای همــکار در ایــن دو ره توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیر دو

و شــرکت داشــته اند.

شركت كنندگان

دوره پاییز

عناوین کارگاه ها

1.مدیریت راهبردی در موسسات خیریه و سمن ها
یــه و  ری اجتماعــی در موسســات خیر 2.ارزش آفرینــی و نــوآو

ســمن ها
3.مباحث حقوقی و مالیاتی در موسسات خیریه و سمن ها

و  یــه  خیر موسســات  در  دیجیتــال  یابــی  بازار و  4.برندینــگ 
ســمن ها

1.سید حسین سیدی
2.سعید علیخاصی

3.محمد امین                 
صمیمی بهبهانی

4.مرتضی تسخیری
5.مصطفی نظری

6.حسین دلیری
7.مجید ولیمحمدی

8.سعید رهبری
بهبهانی

9. شاهین نقوی

مدرسین








