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 فعالیت های فرابخشی

 سند خیرماندگارتدوین  .1
تدوین سند خیرماندگار با رویکرد راهبری دانش بنیان امور خیر در ایران و انتشار ماموریت، چشم انداز، 

 در طی جلسات تخصصی با حضور متخصصین این حوزه راهبردها و برنامه های ملی خیرماندگار 

 

 (1394)شهریور همایش رونمایی و معرفی خیرماندگار .2
  هدف

 شناسایی اساتید عالقه مند به فعالیت و پژوهش در حوزه امر خیر 

  ارتباط گیری و همکاری پایدار با اساتید عالقه مند به این حوزه 

  موسسه پژوهشی حوزه امر خیر در ایرانمعرفی بنیاد خیریه راهبری آال به عنوان 

 ایجاد دغدغه مندی و مسئله سازی در ذهن اساتید برای ورود به پژوهش های امر خیر 

 تاریخ برگزاری 

 19الی  16:30ساعت  – 1394شهریور  2

 محل برگزاری 

 دانشگاه الزهرا –سالن دکتر مصلی نژاد 

 پایان شروع برنامه
مدت 

 )دقیقه(
 مالحظات

 کیک  –نسکافه  –چای  30 17 16:30 پذیراییپذیرش و 

  15 17:15 17 قرآن و سرود ملی 

 خیر مقدم  15 17:30 17:15 حاج آقای مالنوری

 تشریح اهداف آال و خیر ماندگار 30 18 17:30 دکتر طیب نیا

 قائم مقام وزارت بهداشت در امور مشارکت های مردمی 30 18:30 18 دکتر ایازی

 20 18:50 18:30 سند خیرماندگاررونمایی از 
 –دکتر ایازی  –دکتر طیب نیا  –حاج آقا علی دیانی 

 حاج آقای موسوی  –حاج آقای حشمتی 

 نفر 98 تعداد شرکت کنندگان :

 کمیسیون علمی مشورتی  .3
 کمیسیون جلسه 45برگزاری 

 بازنگری، اصالح و نهایی سازی سند خیر ماندگار   

  ساله   5تدوین برنامه عملیاتی 

  94-95اولویت بندی برنامه های پیشنهادی و تدوین برنامه عملیاتی سال  
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 بررسی عملکرد همایش خیرماندگار   

   قبول هدایت برنامه های عملیاتی به تفکیک اساتید 

  ارائه طرح خانه خیرین 

  بنیاد  ارائه بحث های مشاوره ای در زمینه های مربوط به  فعالیت های 

 بررسی طرح برگزاری همایش علمی خیرماندگار 

  بررسی طرح انجمن علمی مطالعات خیریه و وقف 

   بررسی و تصویب حمایت از پایان نامه 

  بررسی عملکرد نشست های تخصصی خیر ماندگار 

  مشخص شدن اولویت های پژوهشی حوزه خیر ماندگار 

 برای سفارش ترجمه  اولویت بندی کتابهای خریداری شده و دانلود شده 

  بررسی پروژه تاریخ شفاهی خیرین 

 بررسی راهکارهای برگزاری مناسب همایش و سفارش مقاالت اساتید 

  بررسی آیین نامه اجرایی جشنواره خیر ماندگار و روش های برگزاری و کسب مجوز آن 

  بررسی روند برگزاری همایش خیرماندگار 

  خیرماندگاربررسی دستاوردها و مشکالت همایش ملی 

 بررسی پرونده های موضوعی فصلنامه خیر ماندگار 

 بررسی برنامه های ساالنه 

  بررسی کتاب های التین برای ترجمه 

  بررسی طرح کلینیک امور خیر 

  بررسی اهداف و محورهای سومین همایش خیرماندگار 

 تفاهم نامه با نهاد علمی و خیریه .4
 1394 تربیت مدرسمبادله تفاهم نامه همکاری با دانشگاه  .1

 1395مبادله تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان  .2

 1395 مبادله تفاهم نامه با دانشگاه علم و فرهنگ .3

 1395 مبادله تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان .4

 1395 مبادله تفاهم نامه با بنیاد حامیان دانشگاه تهران .5

 1397 مبادله تفاهم نامه با موسسه مطالعاتی میراث مکتوب .6

 1397 مبادله تفاهم نامه با موسسه خیریه دهش پور .7

 1397مبادله تفاهم نامه با بهزیستی  .8

 1397 مبادله تفاهم نامه با سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران .9

 1397نیکی یار  مبادله تفاهم نامه با .10

 1398 مبادله تفاهم نامه با سازمان اوقاف و امور خیریه .11
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 1398گاه کاشان دانش مبادله تفاهم نامه با .12

 

 اساتید همکار
 زمینه همکاری دانشگاه نام استاد ردیف

 مشاور خیرماندگار فرهنگیان دکتر نعمت اهلل موسی پور 1

 کمیسیون علمی و مشورتی  تهران دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی 2

 هیئت علمی مرکز پژوهشی

 مشورتیکمیسیون علمی و  تربیت مدرس دکتر مجتبی خیام نکویی 3

 کمیسیون علمی و مشورتی پژوهشگاه علوم انسانی دکتر الهام ملک زاده 4

    

    

    

 

 

 

 

 برنامه های مدیریت دانش امور خیر و نیکوکاری

 

 مرکز پژوهشی آالراه اندازی  .1

 با همکاری و مشارکت دانشگاه اصفهان  1395راه اندازی از سال  .1

 گروه پژوهشی در حوزه های : 4تشکیل 

 گروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امیر خیر 

 گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر 

 گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر 

 گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر 

 

 (1395)اسفند اولین همایش ملی خیرماندگار .2
 مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران زیرعنوان:

اقتصاد و امور خیر، آموزش و امور خیر، فقه و حقوق و امور خیر، فرهنگ و امور خیر، جامعه و امور خیر، مدیریت و  محورها:

 امور خیر

 مبانی و مفاهیم امور خیر و ایده ها و تجربیات موفق  دو محور فرعی:

کارگاه به صورت اختصاصی برای  3نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت عمومی و  2کارگاه در  6برگزاری  برنامه روز اول :

 کارشناسان خیرین دانشگاه های علوم پزشکی در دو روز همایش
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 برنامه روز دوم

 

   برنامه

 افتتاحیه

 رییس همایش دکتر محمدصالح طیب نیا

 دبیرعلمی همایش دکتر نعمت اهلل موسی پور

 چهره ماندگار فلسفه دکتر رضا داوری اردکانی

  پیام آیت اهلل جوادی آملی

 رییس مجمع کارآفرینان حاج محمدرضا دیانی

 معاونت اجتماعی وزارت بهداشت دکتر سیدمحمدهادی ایازی

 مدیرعامل مجمع خیرین دکتر مجتبی رحماندوست

 پرورش دبیر شورای عالی آموزش و دکتر سیدمهدی نوید ادهم

نشست علمی  6تشکیل 

 محور همایش 6بر اساس 

 جامعه و امور خیر 
هیئت رییسه نشست: دکتر سید محمد امین قانعی راد، دکتر 

 نعمت اهلل فاضلی، دکتر الهام ملک زاده

 اقتصاد و امور خیر
هیئت رییسه نشست: دکتر محمدصالح طیب نیا، دکتر مهدی 

 طغیانی، دکتر محمدرضا حیدری

 آموزش و امور خیر
هیئت رییسه نشست: دکتر مریم نادری، دکتر سیدمحمد 

 حسینی، حجه االسالم دکتر صادق زاده 

 فرهنگ و امور خیر
هیئت رییسه نشست: دکتر حسن بنیانیان، دکتر محمدرضا 

 پویافر، دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی

 مدیریت و امور خیر
خدادادحسینی، دکتر هیئت رییسه نشست: دکتر سیدحمید 

 غالمعلی طبرسا، دکتر امیری، دکتر وحید یاوری

 فقه و حقوق و امور خیر
هیئت رییسه نشست: حجه االسالم دکتر سید محمدرضا امام، 

 دکتر عظیم زاده اردبیلی

 میزگرد 
فرصت ها و تهدیدات 

 فراروی امور خیر در ایران

دکتر قویدل،  اعضا: دکتر طیب نیا، دکتر امیری، دکتر طغیانی،

 دکتر حافظی، حاج آقای امامی

 اهدای جوائز به مقاالت برتر  اختتامیه

 

 

 تعداد شرکت کننده

 تعداد )نفر( برنامه

 27 کارگاه کارآفرینی اجتماعی

 41 کارگاه تیم سازی

 23 کارگاه برنامه ریزی راهبردی

 91 اسفند 1مجموع سه کارگاه صبح 

 26 کارگاه گزارش نویسی

 41 کارگاه منابع انسانی

 39 کارگاه جذب منابع

 106 اسفند 1مجموع سه کارگاه بعد از ظهر  
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 459 روز دوم اسفند )روز همایش(

 

 مقاالتآمار کلی 

 173 کل چکیده های دریافت شده

 138 کل مقاالت دریافت شده

 90 مقاالت پذیرفته شده

 45 مقاالت رد شده

 3 توسط نویسندهمقاالت بازپس گرفته شده 

 

 (1396)آبان سمینار خیرین کارآفرین کارآفرینان خیر  .3
 بررسی نسبت نیکوکاری و کارآفرینی زیرعنوان:

 همایش:برنامه 

 سمت (سخنرانی هابرنامه صبح )

 رییس همایش طیب نیامحمدصالح دکتر 

 هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  دکتر زهرا آراستی

 دبیر شورای عالی فضای مجازی  ابوالحسن فیروز آبادیدکتر سید 

 رییس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  مهندس قدیمی

 مشاوره مدیریت منابع انسانی سازمانهای مردم نهاد آقای ایثار خدادادی
 آقای رقائی

 
 دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

 استان اصفهان

 حمیدی مطلق دکتر

 
مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی، پژوهشکده سیاستگذاری 

 علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی

 مدرس برنامه بعد از ظهر )کارگاه ها(

 پژوهشکده دانشگاه شریفهامون طهماسبی، پژوهشگر  مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 

مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی، دکتر حمیدی،  آشنایی با نوآوری اجتماعی 

پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی 

 شریف
 پریسا علیوردی، محقق حوزه مدیریت داوطلبان مقدمات راهبری نیروهای داوطلب  

 

 تعداد شرکت کننده

 تعداد )نفر( برنامه

 371 همایش 

 23 کارگاه مسئولیت اجتماعی

 54 کارگاه نوآوری اجتماعی

 21 کارگاه مدیریت داوطلبان
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 (1397دومین همایش ملی خیرماندگار )دی ماه  .4
 مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز زیرعنوان:

 محورها: 

 اجتماعی، تاریخ مددکاری و فرهنگ، روانشناسی و مدیریت، جامعه و آموزش، اقتصادمبانی،  و فلسفه

 وسیاست واخالق، حقوق وادبیات، فقه مجازی، هنر فضای و رسانه ، ارتباطات

 محور فرعی: 

 ایده ها و تجربیات موفق
 برنامه روز اول:

 کارگاه در برنامه صبح 5برگزاری 

 چالش های نیکوکاری در ایران امروز در برنامه عصر  نشست تخصصیبرگزاری 

 

 برنامه روز دوم 
   برنامه

 افتتاحیه همایش

 رییس همایش دکتر محمدصالح طیب نیا

 دبیرعلمی همایش دکتر نعمت اهلل موسی پور

 رییس مکسا دکتر حسن ابوالقاسمی

 رییس مجمع کارآفرینان حاج محمدرضا دیانی

 رییس سازمان اوقاف خاموشیحجت االسالم 

 دکتر واعظ مهدوی
 کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق مدیرعامل

 عشایر و روستاییان

 جشنواره 
 دبیر جشنواره حجت االسالم مالنوری

 اهدای جوائز

 نشست علمی  5تشکیل 

 مبانی، فلسفه، فقه، اخالق، حقوق و سیاست

 آموزش، روانشناسی، مددکاری اجتماعی

 هنر، ادبیات، تاریخ

 جامعه، فرهنگ، ارتباطات، رسانه و فضای مجازی

 اقتصاد و مدیریت

 تجربه های موفق و ایده های نو نشست تجربی 

 گفتگوی مساله محور
چگونه می توان در ترویج قرآن کریم از همت و همکاری خیران و نیکوکاران بهره 

 مند شد؟

 
 تعداد شرکت کننده

 )نفر(تعداد  برنامه

 360 روز اول

 650 روز دوم 
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 مقاالتآمار کلی 

 135 کل مقاالت دریافت شده

 90 مقاالت پذیرفته شده

 

 نشستهای تخصصی خیرماندگار، مباحث نوین امیر خیر در ایران .5
 جلسه تا کنون: 28برگزاری 

هیئت علمی پژوهشگاه  روند ایجاد و گسترش امور خیریه نوین در ایران، دکتر الهام ملک زاده،نشست اول: 

 نفر 23، شرکت کننده ، دانشگاه فرهنگیان94مهر  21علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

(، دکتر الهام ملک زاده، هیئت علمی 2روند ایجاد و گسترش امور خیریه نوین در ایران )نشست دوم: 

 نفر 18شرکت کننده ، ، دانشگاه فرهنگیان94ابان  19پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

پژوهش های امر خیر در حوزه سالمت، دکتر سارا آقا بابا، پژوهشگر موسسه ملی تحقیقات نشست سوم: 

 نفر 14، شرکت کننده ، دانشگاه فرهنگیان94آذر  17جمهوری اسالمی ایران، سالمت 

ریه، نادر ریاحی، نهاد خیر در نماد برنامه: بررسی توجه برنامه ششم به فعالیت های خینشست چهارم: 

 نفر 26، شرکت کننده ، دانشگاه فرهنگیان94دی  22محقق و پژوهشگر در حوزه وقف و امور خیر، 

کنش های داوطلبانه )خیرخواهانه( در جوامع معصر: ضرورت توسعه همه جانبه، دکتر نعمت نشست پنجم: 

، شرکت ، دانشگاه فرهنگیان94من به 27اهلل فاضلی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 نفر 17کننده 

اصول مدیریت موسسه های خیریه، دکتر وحید یاوری، رییس مرکز تحقیقات دانشگاه امام نشست ششم: 

 نفر 15، شرکت کننده ، دانشگاه فرهنگیان94اسفند  18، -علیه السالم–صادق 

فرهنگ، پرفسور دکتر غالمرضا اعوانی، اهمیت نهادینه شدن وقف و خیریه در پیشبرد علم و نشست هفتم: 

 چهره ماندگار فلسفه

تبیین جایگاه، ضرورت و ابعاد دانش امر خیر، دکتر محمد صالح طیب نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه 

 نفر 45، شرکت کننده ، دانشگاه تهران95اردیبهشت  28اصفهان، 

اهلل فاضلی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی فردیت و کنش داوطلبانه و امر خیر، دکتر نعمت نشست هشتم: 

 نفر 14، شرکت کننده ، دانشگاه تهران95خرداد  10و مطالعات فرهنگی، 

جلوه خیر در فرهنگ ایرانیان، حجت االسالم و المسلمین علی مالنوری، مشاور معاون قرآن و نشست نهم: 

 نفر 11شرکت کننده ، ، بنیاد آالء95تیر  28عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

اشنایی با موسسه های دانش بنیان خیریه در آلمان، پروفسور کریستفر ورنر، ایران شناس نشست دهم: 

 نفر 17، شرکت کننده ، بنیاد آالء95شهریور  8رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه ماربورگ آلمان، 

مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده  حکمرانی خیریه ها در ایران، دکتر سعید نریمان،نشست یازدهم: 

 نفر 27، شرکت کننده ، بنیاد آالء95مهر 26مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف، 
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 17امر خیر: امر اجتماعی و اخالقی، دکتر تقی ازاد ارامکی ، استاد تمام دانشگاه تهران، نشست دوازدهم: 

 نفر 11، شرکت کننده ، بنیاد آالء95آبان 

، بنیاد آال 95آذر  22گاه تهران، امر خیر و حوزه عمومی، دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشسیزدهم:   نشست

 نفر 10تهران، شرکت کننده 

گستره وقف و امور خیر در ادبیات دانش اقتصاد، دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت  نشست چهاردهم:

 ، دانشگاه اصفهان 1395دی ماه 20علمی دانشگاه اصفهان، 

نقش وقف در نظام آموزشی و فقهی )با تاکید بر دوره صفویه در شهر اصفهان(، دکتر  :پانزدهمشست ن

اصغر منتظرالقائم و دکتر نزهت احمدی، اعضا هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و دکتر محمد 

 ، دانشگاه اصفهان1395بهمن ماه 25نیستانی پژوهشگر اکس مارسی فرانسه، 

آشنایی با قوانین و مسائل حقوقی پیرامون فعالیت های دانش بنیان موسسه های خیریه  نشست شانزدهم:

دین، حقوق و اخالق زیستی، دانشگاه  در سوئیس شیرین گرمارودی، انسان شناس و پژوهشگر در حوزه

 نفر 11، شرکت کننده ، دفتر تهران1395اسفند 9زوریخ، 

فرصت ها و چالش ها، دکتر علی صفری، عضو هیئت  مراکز رشد با رویکرد امور خیر، :هفدهمنشست 

 ، دانشگاه اصفهان 1396اردیبهشت ماه 4دانشگاه اصفهان، علمی دانشکده اقتصاد 

چالش های خیر دینی در جامعه دینی، دکتر محمدرضا پویافر، استادیار جامعه شناسی  نشست هجدهم:

 نفر 20شرکت کننده ، ، دفتر تهران1396خرداد 29دانشگاه علوم انتظامی امین، 

مدیریت دانش در موسسه های خیریه، محسن زند، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از  نشست نوزدهم:

 نفر 12، دفتر تهران، شرکت کننده 1396مرداد 30صنعت،  دانشگاه علم و

معماریانی، مدیر سمن  مهدی محمد و یادگار اجتماعی، نسیم کارآفرینی و سوم بخش افق نشست بیستم:

 نفر 18، شرکت کننده ، دفتر تهران1396دی ماه  18افق بخش سوم و دکتری کارآفرینی، 

م ایرانی توانمند با سمن یا خیریه، ایثار خدادادی، مشاور و مدیریت سازمانهای مرد نشست بیست و یکم:

 نفر 10، دفتر تهران، شرکت کننده 1396بهمن  9نهاد، 

 30فرانسه، دکتر سوزان حجت، معاون آموزش مکسا،  روندیشه جامعه در خیر امر دوم: و بیست نشست

 نفر 19، شرکت کننده ، دفتر تهران1396بهمن 

مطلق، مدیر گروه کسب  حمیدی اهلل روح خیر، دکتر امور و اجتماعی نوآوری رابطه سوم: و بیست نشست

 نفر 16شرکت کننده ، ، دفتر تهران1396اسفند  7و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری، 

 گروه رئیس خاوندکار؛ جلیل دکتر نیکوکاری، فضای در فکری سرمایه تشکیل نشست بیست و چهارم:

 نفر 15، شرکت کننده ، دفتر تهران1397مرداد  1تهران،  دانشگاه کارآفرینی دانشکده استاد و یار نیکی

خانی، مدیر موسسه مطالعاتی  هاشم ، میثمفقرزدایی در دولت و ها خیریه نقش نشست بیست و پنجم:

 نفر 10، شرکت کننده ، دفتر تهران1397مرداد  22حامیان فردا، 

بریتانیا، مجید تفرشی، تاریخ  در اجتماعی مناسبات در خیریه موسسات جایگاهنشست بیست و ششم: 

 نفر 18، شرکت کننده ، دفتر تهران1397شهریو  12پژوه، 
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تاثیر متقابل حوزه امر خیر و تولید دانش، دکتر محمدصالح طیب نیا، عضو : واکاوی بیست و هفتمنشست 

 ، دانشگاه اصفهان1397مهر ماه  23هیئت علمی دانشگاه اصفهان، 

نادر  و مقایسه چالش های موجود در حوزه نوین وقف و امور خیریه، واکاوی :بیست و هشتمنشست 

 ، دانشگاه اصفهان1397آبان  28 ر خیر،محقق و پژوهشگر در حوزه وقف و اموریاحی سامانی، 

 مالیاتی امور کل مدیر مهدلو؛ بهروز  کشور، مالیاتی نظام و هاخیریه سویه دو تعامل :بیست و نهمنشست 

 اصفهان استان

 هیئت طهرانی، غنبر نسیم خیریه، های سازمان در سازمانی بین دانش گذاری اشتراک به :سی امنشست 

 نفر،  15، شرکت کننده حضوری ، دفتر تهران1397دی  24، خوارزمی دانشگاه علمی

 مهدلو؛ بهروز  مالیاتی، هایاظهارنامه نگارش نحوه و مالیاتی قوانین با هاخیریه آشنایی :سی و یکمنشست 

 97اسفند 

 هیئت قاضی، صدر شوآن آن، مدیریت نحوه و نیکوکارانه فعالیتهای در نوآوری اهمیت :دومو  سینشست 

 نفر 30، دفتر تهران ، شرکت کننده هلند در ملل سازمان دانشگاه علمی

 سید درمان، رضا پور، موسی دکتر تربیت، و تعلیم حوزه در نرم اجتماعی مسئولیت :سومو  سینشست 

 نفر 35، شرکت کننده چارسوق آموزشی های نوآوری رویداد در آذین، محمد ادهم، نوید مهدی

 محسن موجود، هایچالش بررسی و کار اداره قوانین با هاخیریه آشنایی :چهارمو  سینشست 

 اصفهان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط اداره احمدی،رئیس

 احمدی موجود، محسن هایچالش بررسی و کار اداره قوانین با هاخیریه آشنایی :پنجمو  سینشست 

 1398 مهرماه، اصفهان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط اداره رئیس

کارکردها و وجوه اشتراک و افتراق سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در ایران،  :ششمو  سینشست 

 نفر 10، شرکت کننده 1398آبان  27دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی، 

آوری کمک های مردمی، هم اندیشی خیریه ها در خصوص روش های موثر جمع  :هفتمو  سینشست 

 اصفهان دانشگاه ،1398ماه دی 28 اصفهان، دانشگاه علمی هیئت دکتر مهدی طغیانی، عضو

 ، به صورت مجازی،«ها در ارتباط با کروناچگونگی معافیت مالیاتی کمک خیریه»نشست سی و هشتم: 

 نفر 25حدود  ، 1399فروردین  ،مصطفی نظری

 کتابهای حوزه امور خیر و نیکوکاری(نشست کتابانه )بررسی و نقد  .6

 ، سیدحسین سیدیبررسی کتاب خیریه در جوامع اسالمی اول:نشست 

 ، پریسا علیوردیبررسی کتاب سفیران مهربانی  دوم:نشست 

 آشنایی با نظام وقف و امور خیریه کشورهای جهان ، مهدی جعفری :سومنشست 

 انتشار کتاب در حوزه امر خیر  .7
 1395خیریه در جوامع اسالمی  .1

 1395راهنمای اداره موسسات خیریه  .2
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 1396مجموعه مقاالت اولین همایش ملی خیرماندگار  .3

 1397 سفیران مهربانی، چگونه داوطلبانه را در سازمان های خیریه مدیریت کنیم؟ .4

 1397 به توان ایران، درآمدی بر مطالعات امر خیر در ایران آسیب ها و راهکارها .5

 1398ه جاری، مروری اجمالی بر جایگاه نهاد وقف و موسسه های خیریه همیش .6

 و آماده سازی ، ترجمهدر حال تالیف  کتب .8
 1396راهنمای مدیریت موسسات خیریه ایرانی  .1

 1396راهنمای جذب منابع مالی برای موسسات خیریه  .2

 1397تحقیقات بخش سوم  .3

 1398آمریکا تکانه خیریه، آینده پژوهی روشهای تامین مالی در  .4

  1398مدیریت برند در سازمان های غیرانتفاعی  .5

 1398کتاب نشست های تخصصی خیرماندگار  .6

 1399 بررسی شاخص های موسسات خیریه برتر .7

 )تمام نشده است( خیر امر مفهوم در کنکاشی: سوم بخش افق .8

 خیرماندگار  حوزه های پژوهش .9
تدوین الگوی ساماندهی و هم افزایی ظرفیت »قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس با عنوان  .1

 1395« های سازمانی امور خیریه در ایران

 1395شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد  خیریه ها ، از محل قرارداد وزارت بهداشت  .2

 وزارت بهداشتشناسایی گروه های داوطلبانه فعال در حوزه سالمت، از محل قرارداد  .3

1395 

 شناسایی مدل های کار داوطلبانه در وزارت بهداشت، از محل قرارداد وزارت بهداشت .4

1395 

 شناسایی خیریه های سالمت و مراکز درمانی خیریه ها، از محل قرارداد وزارت بهداشت .5

1395  

یین پیاده بررسی الگوی فعالیتها و تجربه خیر دینی در آ»قرارداد با دکتر پویافر با عنوان  .6

 1396« روی اربعین

 1396 تنقیح اطالعات سمن ها و خیریه های وزارت کشور .7

خیر، مرکز پژوهشی آالء و سازمان  امور به مربوط مقررات و قوانین حقوقی شناسی آسیب .8

 1397اوقاف 

 1398 ، مرکز پژوهشی آالءتحلیل ساختارمند برترین خیریه های جهان و ایران .9

 1398 )کافی( ، مرکز پژوهشی آالء روایات و قرآن در نیکوکاری مفاهیم شبکه .10

 1398 آینده پژوهشی روش های جذب مشارکت های مردمی .11

 حمایت از پایان نامه ارشد در حوزه امور خیر  .10
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: موردی خیریه مطالعه موسسات دانش مدیریت بر موثر های مولفه شناسایی - زند محسن .1

 1395 آالء راهبری خیریه بنیاد

 دوره پایان تا مشروطه از آنان فعالیت تأثیر و واقف زنان عملکرد بررسی - افرافر مرضیه .2

 1395 (تهران واقف زنان مطالعه موردی ( پهلوی

 1395 دوم پهلوی دوره در کودکان حمایت ملی انجمن تاریخ بررسی - نوری درخشان .3

 1396 مردم در خیر رفتار بروز  از اصفهان شهر های خیریه مدیران تجارب - بلورفروش علی .4

 مؤسسات در اهدا روش به جمعی مالی تأمین در مؤثر عوامل تعیین - راد مبشر فاطمه .5

 1396 ایرانی یخیریه

 خیریه مؤسسات در داوطلب نیروی عملکرد گیری اندازه و سنجش مدل ارائه - برومند زهرا .6

 1396 ایرانی

 

 حمایت از پایان نامه دکتری در حوزه امور خیر .11
  95در سال پایان نامه مصوب 

واکاوی جایگاه نیکوکاری در مدارس ابتدایی ایران و طراحی برنامه درسی برای اعتالی آن،  .1

 لیال عیاری، دانشگاه خوارزمی

واکاوی فرآیند کارآفرینی اجتماعی سازمانی در کسب و کارهای اجتماعی ایرانی: موردی از  .2

 نظریه برخواسته از داده ها، نسیم یادگار، دانشگاه تهران 

 

 مطالعات علمی اعضای خیرماندگار .12
  بررسی خیریهCharity Aid Foundation 

 بررسی خیریه Charity Navigator  

 بررسی مقام مشورتی سازمان ملل و سازمان های ایرانی دارای مقام مشورتی 

  بررسیBoston Food Bank 

  بررسی خیریهFidelity Charitable 

 گزارش مالی آمریکا در حوزه خیر 

  ساز و کارهای جذب منابع خیریه ها 

 مطالعه رابطه متقابل علم و خیر، سخنرانی دکتر طیب نیا در جمع روسای دانشگاه 

  جمع آوری مقاالت علمی پژوهشی وISI   مرتبط با امرخیر 

 بررسی مرکز کسب و کار اجتماعی یونس 

 ب نقش امور خیر در گسترش قرآن، سخنرانی دکتر طیب نیا در نمایشگاه کتا 

  بررسی خیریهOXFAM 

  بررسی شاخص جهانی بخشworld giving index 
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 بررسی گردش مالی امر خیر در ایران 

 بررسی آمار فعالیت داوطلبانه در ایران 

 نیازسنجی آموزشی خیریه ها 

  ارائه سخنرانی در همایش سازمان های مردم نهاد کرمان توسط حجت االسالم مالنوری و

 سیدی

  همایش وقف و علم و فناوری سازمان اوقاف توسط دکتر پویافر و دکتر ارائه سخنرانی در

 طیب نیا

  ارائه سخنرانی در همایش روسای دانشگاه های ایران توسط دکتر طیب نیا 

  ،1398آبان  28ارائه سخنرانی در سمینار کارآفرینی اجتماعی، دانشگاه تهران  

 

 راه اندازی کتابخانه تخصصی امر خیر  .13
 ید کتب فارسی در حوزه خیر و نیکوکاریشناسایی و خر 

 شناسایی و خرید کتب التین در حوزه خیر و نیکوکاری 

 شناسایی کتب الکترونیکی التین در این حوزه و پرینت کتب 

  راه اندازی سایت کتابخانه برای پژوهشگران 

 امر خیرمطالعات  علمی انجمنپیگیری راه اندازی  .14

پیگیری مراحل اداری جهت راه تایید اولیه درخواست راه اندازی انجمن از سوی وزارت علوم و 

 اندازی رسمی این انجمن

 برنامه های فرهنگ سازی امور خیر و نیکوکاری
 

اولین جشنوراه خیر ماندگار، آیین تقدیر از فعاالن امور  .1

  (1397)دیخیر
 14  منتخب در حوزه های کتاب نیکوکاری، کارآفرین خیر، خیریه کارآفرین، پلتفرم حوزه

 نیکوکاری و هنرمند فعال در این عرصه 

 سازمان. 3 )عطای پهلوان( علومی علی محمد. 2)انسان شناسی یاریگری(  فرهادی مرتضی .1:  کتاب

 سجادی احمد سید. 4  کشورهای جهان( )آشنایی با نظام وقف و امور خیریهکشور خیریه امور و اوقاف

 )اقتصاد وقف و امور خیریه( درخشان مرتضی و طغیانی مهدی. 5)ماخذشناسی وقف( 

 )بازار اجتماعی( باسالم سایت. 7)جمع آوری منابع خرد(  مهربانه سایت. 6: پلتفرم

)اشتغال  موسوی محمد سید. 9)اشتغال افراد دارای سوء پیشینه(  نبی علیرضا. 8: کارآفرین خیر

 )اشتغال بیماران هموفیلی( نقاشیان صبری. 10معلولین( 

 هرمزگان استان نخاعی ضایعات انجمن. 12  حسین امام اشتغال نذر. 11: کارآفرین خیریه



15 

 

 جوان رامبد. 14 آقایی میرزا صالح. 13: هنرمندان

 

 فصلنامه اختصاصی آوای خیرماندگار  .2
 )پیش شماره( خیرماندگارشماره از فصلنامه  4انتشار  .1

 وزارت فرهنگ و ارشاد  ردریافت مجوز اختصاصی د .2

 شماره فصلنامه آوای خیرمانگار با مجوز رسمی 3انتشار  .3

 پرونده های فصلنامه ها .4

  کارآفرینی اجتماعی 

 آموزش نیکوکاری 

  چالش های نیکوکاری 

 نیکوکاری در بحران های طبیعی 

 

 نشست یک چای یک تجربه  .3

 بررسی تجربه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر اول:نشست 

 بررسی تجربه موسسه خیریه بهنام دهش پور دوم:نشست 

 صراف؛ امید حضور با، «داد تکان هم را من کرمانشاه زلزله» مستند فیلم اکران دوم:نشست 

 کارگردان و نویسنده

 

 شعر شب برگزاری .4
  جلسه   8برگزاری 

  عنوان: شب شعر تفاهم با مهربانی 

 مکان: فرهنگسرای اندیشه و بنیاد خیریه راهبری آالء 

 

  خیر ویکی .5
 مقاله مروری در موضوعات 1973بارگذاری 

 مرور موضوعات تخصصی مرتبط با خیر 

  معرفی خیریه ها 

 معرفی کتاب 

 معرفی خیرین 

 معرفی پژوهشگران حوزه خیر 

 مقاالت میراث جاویدان 
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 مقاالت فصلنامه خیرماندگار 

 

 

 مدیریت پایش و بهینه سازی امور خیر و نیکوکاریبرنامه های 
 

 نشست میز مشاوره .1

 آنچه خیریه ها نمی دانند که نمی دانند اول:نشست 

 هاخیریه در اطالعات مدیریتمجید ولی محمدی،  :دومنشست 

 

 راه اندازی آزمایشی مرکز مشاوره خیرماندگار  .2

 مشاوره در حوزه مهارت های مدیریت خیریه 

  مشاوره در حوزه پژوهش 

  مشاوره در حوزه موضوعی 

  مشاوره تا کنون 20ارائه حدود 

 

 همکاری با معاونت قرآن وزارت ارشاد .3

تفاهم همکاری با معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت بررسی شیوه های جذب 

 و قرآن حوزه در خیرین و دممر مشارکت جذب سازوکار اندازی راه نهایی هدفمشارکت های مردمی با 

 عترت
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 برنامه های پرورش سرمایه های انسانی امور خیر و نیکوکاری
 

 برگزاری کارگاه های مهارت افزایی خیریه ها و سمن ها  .1

 عنوان کارگاه : 27برگزاری 
مدرس دکتر روح اهلل حمیدی و پژوهشگران، مدیر گروه کسب و کار اجتماعی  کارآفرینی اجتماعی: .1

 در اولین همایش ملی خیرماندگار پژوهشگاه سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف

مدرس دکتر پدرام موسوی شندی، فارغ  مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمانهای مردم نهاد: .2

در اولین همایش  ه تهران، فعال در حوزه آموزش های مهارت افزایی سمن هاالتحصیل پزشکی از دانشگا

 ملی خیرماندگار

دکتر دلبر نیروشک، مدیر عامل موسسه  تیم سازی با رویکرد تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام: .3

 در اولین همایش ملی خیرماندگار نیروی تدبیر ایرانیان، دکتری روانشناسی

س جناب آقای نادر ریاحی، معاون سابق سازمان اوقاف و پژوهشگر حوزه مدر کارگاه آشنایی با وقف: .4

 در اولین همایش ملی خیرماندگار وقف، )اختصاصی کارشناسان خیرین دانشگاه های علوم پزشکی(

مدرس دکتر پدرام موسوی شندی، فارغ التحصیل پزشکی از  گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد: .5

 در اولین همایش ملی خیرماندگار حوزه آموزش های مهارت افزایی سمن هادانشگاه تهران، فعال در 

مدرس ایثار خدادادی، دانش آموخته مدیریت  مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مردم نهاد ایرانی: .6

در اولین همایش ملی  بهین مشاوران آتیه ساز مدیریتسازمان های مردم نهاد، مدیرعامل شرکت 

 خیرماندگار

مدرس محی الدین سنیسل، مدیرعامل سایت جمع آوری منابع  ابع از طریق فضای مجازی:جذب من .7

 در اولین همایش ملی خیرماندگار خرد دونیت

دکتر دلبر نیروشک، مدیر عامل  کارگاه ارتباط با خیرین با سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام: .8

رشناسان خیرین دانشگاه های علوم موسسه نیروی تدبیر ایرانیان، دکتری روانشناسی )اختصاصی کا

 در اولین همایش ملی خیرماندگار پزشکی (

مدرس محی الدین سنیسل، مدیرعامل سایت جمع آوری منابع  جذب منابع از طریق فضای مجازی: .9

 در اولین همایش ملی خیرماندگار خرد دونیت )اختصاصی کارشناسان خیرین دانشگاه های علوم پزشکی (

مدرس محی الدین سنیسل، مدیرعامل سایت جمع آوری منابع  ق فضای مجازی:جذب منابع از طری .10

، در همایش خیریه خرد دونیت )برای خیریه های عضو شبکه سماوات الغدیر( برگزار شده در اسفندماه

 های عضو شبکه سماوات الغدیر

مدرس گروه کسب و کار اجتماعی پژوهشگاه دانشگاه شریف، )برای خیریه ها،  کارآفرینی اجتماعی: .11

 سمن ها و فعاالن اجتماعی شهرستان بروجرد( برگزار شده در مرداد ماه 

مدرس دکتر روح اهلل حمیدی و پژوهشگران، مدیر گروه کسب و کار اجتماعی  کارآفرینی اجتماعی: .12

 اهواز( ا، سمن ها و فعاالن اجتماعی شهرستان پژوهشگاه سیاستگذاری علم، )برای خیریه ه

مدرس دکتر روح اهلل حمیدی و پژوهشگران، مدیر گروه کسب و کار  اجتماعی: آشنایی با نوآوری .13

 ، در سمینار خیرین کارآفرین کارآفرینان خیر اجتماعی پژوهشگاه سیاستگذاری علم
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سبی مدیر مدرسه توسعه پایدار هامون طهماآشنایی با مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی،  .14

 دانشگاه شریف، در سمینار خیرین کارآفرین کارآفرینان خیر

 ، در سمینار خیرین کارآفرین کارآفرینان خیرمدرس پریسا علیوردیراهبری نیروهای داوطلب،  .15

 ، دفتر تهرانبنیاد آالء کارشناس حسابداری ،فرید رضازاده ،1آشنایی با قوانین مالیاتی  .16

 ، دفتر تهرانبنیاد آالءکارشناس حسابداری ، فرید رضازاده ،2قوانین مالیاتی  آشنایی با .17

گاه مدرس گروه کسب و کار اجتماعی پژوهشگاه دانش کارآفرینی اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد، .18

 1396شهریور برگزار شده در شریف، )برای خیریه ها، سمن های وزارت ورزش و جوانان 

، با همکاری موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار مدرس پریسا علیوردیراهبری نیروهای داوطلب،  .19

1397 

مدرس محی الدین سنیسل، مدیرعامل سایت جمع آوری منابع  جذب منابع از طریق فضای مجازی: .20

 1397، با همکاری موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار خرد دونیت

، هرمز کیخانزاده، مدیرعامل سمن آموزشی دیابت گابریک، با همکاری هادرهبری در سازمانهای مردم ن .21

 1397موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار 

با همکاری موسسه مطالعاتی آراسب احمدیان، مدیرعامل محک، برند سازی در سازمانهای مردم نهاد،  .22

 1397حامیان فردا، بهار 

دانش آموخته مدیریت سازمان های مردم نهاد،  دادی،ایثار خدامدل بلوغ در سازمانهای مردم نهاد،  .23

 1397، با همکاری موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار بهین مشاوران آتیه سازمدیرعامل شرکت 

 1397با همکاری موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار کار تیمی در سازمان های مردم نهاد،  .24

مدرس دکتر پدرام موسوی شندی، فارغ مقدمات برنامه ریزی استراتژی در سازمانهای مردم نهاد،  .25

، با همکاری موسسه التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران، فعال در حوزه آموزش های مهارت افزایی سمن ها

 1397مطالعاتی حامیان فردا، بهار 

سه مطالعاتی حامیان فردا، با همکاری موسسه موس میثم هاشم خانی مدیرمبانی اقتصادی فقرزدایی،  .26

 1397مطالعاتی حامیان فردا، بهار 

با همکاری مدرس نوید خنوه، پژوهشگر اجتماعی دانشگاه شریف، ارزیابی تاثیرگذاری اجتماعی،  .27

 1397موسسه مطالعاتی حامیان فردا، بهار 

در دومین همایش ملی رضا درمان، مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی، ، جذب مشارکت های مردمی .28

 1397خیرماندگار، دی 

نسیم یادگار و محمدمهدی معماریانی، موسسین سازمان مردم نهاد افق بخش  ،کارآفرینی اجتماعی  .29

 1397سوم، در دومین همایش ملی خیرماندگار، دی 

مل ستاب دهنده فرهنکگی و قرآنی شفق، در محمد امین صمیمی، مدیرعا ،ارزیابی تاثیر اجتماعی  .30

 1397دومین همایش ملی خیرماندگار، دی 

 1397پریسا علیوردی، فعال حوزه داوطلبی در دومین همایش ملی خیرماندگار، دی  ،مدیریت داوطلبی  .31

 1397پریا اصالنی، در دومین همایش ملی خیرماندگار، دی  ،تیپ شناسی شخصیتی  .32

 1398کرمان، مهر رضا درمان، مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی، ، جذب مشارکت های مردمی .33

 
 

 برگزاری رویداد استارتاپ ویکند اجتماعی رویش .2
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 6  آذر ماه 8تا 

  کارآفرینی اجتماعیایده 29ارائه 

  گروه حول ایده های برتر  7تشکیل 

  طرح کسب و کار برتر 3انتخاب 

  برگزاری کارگاه های آموزشی حین دوره با عناوین 

 کار و کسب مدل کارگاه  

  اجتماعی تاثیر ارزیابی کارگاه  

  سنجی اعتبار کارگاه  

  کارگاه MVP  

 موثر ارائه کارگاه  

 

 خیرماندگار تخصصی مدرسه .3
 برگزاری دوره تابستانه مدرسه خیرماندگار. 1

 عناوین این دوره 

 جذب مشارکت برای سازمانهای مردم نهاد و خیریه، رضا درمان 

  سازمانهای مردم نهاد و خیریه، هرمز کیخانزادهرهبری در 

 روابط عمومی در سازمانهای مردم نهاد و خیریه، شادی عظیمی 

 مدیریت داوطلب در سازمانهای مردم نهاد و خیریه، حسام الدین نراقی 

 37تعداد شرکت کننده : 

 برگزاری دوره پاییزه مدرسه خیرماندگار. 2

 عناوین این دوره

  نوآوری اجتماعی، مرتضی تسخیری، محمد امین صمیمیارزش آفرینی و 

 مباحث جقوقی و مالیاتی، مصطفی نظری، حسین دلیری 

 برندینگ و بازاریابی دیجیتال، سعید رهبری، شاهین نقوی، مجید ولی محمدی 

 برنامه ریزی راهبردی در موسسات خیریه، سعید علیخاصی، سیدحسین سیدی 

 نفر 30تعداد شرکت کننده: 

 
 

 


