
  حامیان صندوق قرض الحسنه مهر صدرا

. تشکیل شدبا هدف اصلی تأمین وام شهریه براي دانشجویان  1385سال  درصندوق قرض الحسنه مهر صدرا 

وسسه صدرا و اساتید و پس اندازهاي م را آن از یک بخش .سرمایه این صندوق از دو بخش تشکیل شده است

بخش دوم کمک هایی که بصورت بالعوض به صندوق و  که عندالمطالبه مسترد می گردند دادهکارکنان آن تشکیل 

به شرح ذیل صورت گرفته  حامیان کارسازو  حامیان ممتاز کمک هاي بالعوض توسط دو گروه .اهدا شده است

  .است

   :حامیان ممتاز

  :کرده و عبارتند ازسی میلیون ریال به صندوق اهداء بیشتر از حامیان ممتاز آنهایی هستند که 

 هیأت موسس موسسه صدرا .1

 رحمتی زاده عضو هیأت علمی گروه برق صدرا حسین آقاي دکتر .2

 مدرس گروه عمران صدرا اسفند آبادي يعلی بابا محمدآقاي مهندس  .3

 مدرس گروه عمران  دانش آموخته صدرا و آقاي حمیدرضا احمدیان .4

 و مدرس صدرا دانش آموخته رشته برق صدراآقاي مهندس سید محمد مهدي میرصانعی خوانساري  .5

 آقاي مهندس فرزاد دلیري  .6

 )آقاي دکتر مسعود نصیري و شرکاء(شرکت آب و محیط خاورمیانه  .7

قرآن سیر و سیاحت، جمع آوري هدایا از طریق قبوض بوسیله کارکنان و دانشجویان و همچنین گروههاي  .8

و آقاي  ان موسسهکارمنداز کیان پور  سیما خانمسرکار کمک هاي در این رابطه  .کوهنوردي و عترت و

 .قابل تقدیر است ،رامین مدیر خراسانی کارمند سابق

  : حامیان کارساز

حمایت آنها بسیار  ،گرچه اهدایی این گروه بصورت انفرادي از هدایاي گروه قبلی کمتر است ولی به علت تعداد زیاد

به مهر صدرا تحت عنوان حامیان کارساز کمک کرده اسامی شرکت ها و افرادي که تا بحال  .کارساز و موثر می باشد

  :اند عبارتند از

 مرحوم حاج نوراله اصفهانی .1

 مرحومه فاطمه زهرا حاج علی اکبري .2

 صدرا موسسه مخترع و دانش آموخته ،نجمه باقري مرحوم عباس باقري پدر خانم مهندس .3

 صدرا موسسهآقاي دکتر مهرداد زرگران مدرس  .4

 آیت اله سید رضی شیرازي نوه مرحوم میرزاي شیرازي بزرگ .5

 )1380ورودي (دانشجویان عمران  .6

 صدراموسسه آقاي دکتر عباس فاطمی مدرس سابق  .7

 صدراموسسه شریف پور مدرس شوکت خانم  .8

 صدرا موسسه خانم فرزانه صدارت مدرس .9



 موسسه صدرا مدیر گروه حقوق آقاي دکتر حمید فقفور مغربی .10

صدرا و مهندس  موسسه متعلق به آقاي مهندس پیمان کرد مدرس سابق: شرکت هوشمند سازه پیمان .11

 سعید اصغري

 مهندس سید محمد مهدي میرصانعی خوانساريشرکت نقش نگاران خرد شرکت آقاي  .12

 خانم فاطمه یونسی به نمایندگی از کارمندان صدرا .13

 آقاي مهندس علی اکبر مهر فرد .14

  يمعنو آقاي مهندس عباس .15

 آقاي علی فیاض بخش .16

 آقاي علی اصغر ستاریان .17

 آقاي دکتر محمود صدرالسادات زاده .18

 صدراموسسه آقاي دکتر علی خاکبازان مدرس سابق  .19

 موسسه صدرا آقاي دکتر رامین اسعد سجادي عضو هیأت علمی گروه عمران .20

 خانم فرزانه هدایت کارمند صدرا .21

 صدراموسسه جعفریه دانش آموخته رشته عمران آقاي مهندس مسعود  .22

 صدرا موسسه سردتر غالمرضا کریمی نژاد مآقاي دک .23

 کشاورزي دجها )ره(امام خمینی مدي کارمند مرکز آموزش محمد رضا اح آقاي .24

 صدراموسسه مساح مدرس سابق  محبوبه خانم .25

 صدراخوش نشین کارمند سابق موسسه شهین م خان .26

 صدرا کارمند سابق موسسهآقاي قدرت اله معینی  .27

 صدرا موسسهاصغري نژاد کارمند سابق  گل بانو خانم .28

 صدرا موسسه ي محمد بابائی مدرس سابقآقا .29

 آقاي محمد زنیعلیان براي برادر مرحومش جهانگیر زینعلیان .30

 یآقاي کیومرث قلعه بان .31

 آقاي مهندس سعید اصغري .32

 آقاي احمد حاجی زاده دانشجوي رشته حقوق .33

 :دانشجویان صدرا خانوادهو دانش آموختگان  ،دانشجویان .34
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