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 صل اول:ف

 مقدمه: .1

 و کوکههارین نیریههاز   یتوسههج جم هه "دانههش ادیههبن"توسهه ه دانههش ترهه  برنهه    ارانیهههم هیههریموسسههه  

 کهه دانههش ومههوزان   یازتوانمن سهه نیو همچنهه یلیترصهه  یو ههه ا  یههحما نهههیدر زم یدانشهههاه  یاسههات

 . یبه ثب  رس 1393اما با است  اد در سال  بر وردار

ویکههرد بهها ر هیههریموسسههه   کیههب نههوان  ۲9۲۵0از وزارت کشههور بههه هههمار  ملههی بهها ا ههو م ههوز  ادیههبن نیهها

و بههر اسهها   کنهه یمهه  یههو بوههههر ا ا  و بلوچسههتانس  وزسههتان سههتانیتهههرانس س یدر اسههتان ههها وموزهههی

رهه  ت شههوردانههش ومههوز را در سهه   کقابههت تههوجهی  ت هه اد 1404ال   قصهه  دارد تهها سههههه  نیبرنامههه تهه و

 پوهش قرار ده .

  اکار در جهه  اه وا ه  روههنهرس م نها،راس د سهوز و      کیه بهه ننهوان    بهور  ترصهیلی  در قا ب   یبتوان  ی واریام

 . یدانش( ،ام بردار ادیبن یهاهی)بورسدانش وموزان با است  اد  یزن ،  یفیک یارتقا
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 فصل دوم:

 هاو ارزش راهبردها، انداز، ماموریتچشم .2

 اندازچشم .2.1

 لق ارزش برای بورسیه با مشارک  در داهتن زن ،ی مواق برای بورسیه  

 

 ماموریت .2.2

 

 ا له موثربا م نینو یهاساز و کارها و روش قیو از طر یمردم یهامشارک   یاز ظرا یری،دانش با بهر  ادیبن  

وزان نش ومدا یو اجتمان ی انواد، سیره  و توس ه ارد یمناسب برا یهانهیزم سیتیو ترب یدر امور وموزه

و  ن ابیدس  ب ینلم یکه به م ارج نا  یا. به ،ونه ینمایرا اراه  م ازمن یمرروم از ن م  پ رس با است  اد و ن

 .باهن  یاجتمان یدر زن ، یی،ردن  تا قادر به  وداتکا یامواق به کسب مهارت در س   حراه ای

 

 راهبردها .2.3

 حمای  ترصیلی 

 اص یاست  ادها  یحما  

 ایحراه  یحما 

 یتیو ترب ایمشاور   یحما 

 به اه  و درمان  یحما 

 یشتیم   یحما 

 یسازمان یها هیسرما توس ه 

 یاطالنات یها هیسرما توس ه 

 یانسان یها هیسرما توس ه 

 اریمنابع بلن  م ت و پا نیتام  

 یم درو یارص  ها توس ه 

 یستاد ارانیهم توس ه 

 ها هیبورس ارانیهم توس ه 

 جز ارانیهم توس ه 

 یمورد ارانیهم توس ه 
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 هاارزش .2.4

  پویریمسئو ی 

 نوع دوستی 

 کار ،روهی 

 فصل سوم:

 های بنیادینفرضپیش .3

فکیهک  تههاس بهه   اهر  اسه . ایهن پهیش   بینهی ارقهام بودجهه اراشهه هه       ههای مهوثر در پهیش   اهر  در این بخشس پهیش 

 ان .  های مختلف ا ا ی س تبیین ه  هحی 

 هارویه

  وورد   واه سهودیمنمت قرار ،راتهس بصورت ونچه در ادامه ننوان  یبودجه مبنا نیکه در ت و هاییهیقسم س رو نیدر ا -

 ه .

در  رتبجم نیوانقاستهالک براسا   نهیاس  که با  راظ هز یاهیسرما ای سهودیها صرف مکه باب  ترقق برنامه یارقام -

 سال درج  واه  ه . یهانهیاس  که با تبعس در هز یانهیهز ایو  هودیساالنه  راظ م نهیهز

ت و مقررا نیوانکه طبق ق اتسیو ما  مهیمربوط به ب یهانهیهز درنظر،راتنس با 1399-1400ل اطالنات  ا ص بودجه سا -

 . هون یم تیبه ان اد نا ا ص تب و بروورد  یجار

به  ه   را نییت  هایدر سربخش ییامکان جاب ا ر م یئ یه س یمنابع ما  صیو تخص زیت ه نهیبه  یرم ی نظورم به -

 .کن یم ضیتفو رنامتیم 

صدور مجوز  ر صورتد دور  ما ی انینفر بود  که مقرر ه  تا پا ۵73 ادیبن هایهیت  اد بورس 99 وریسال ههر انیدر پا -

ه داشت شیافزا به میزان مجوز صادرهبدون افزایش هزینه های جاری  هیبورس تعداد  ،از سوی هیات مدیره

 . میباش
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 درآمدها .3.1

 ادیبن یکبان هایسپرد  نیانهیم هایسال قبت و نرخ هایمان   یبر مبنا سیبانک هایاز مرت سپرد  یااتیسود در -

 . اس ه   مراسبه( هناور درص  1۵ تا 7) 1399-1400 سال در هانزد بانک

 

 1399-1400بینی درآمدهای حاصل از برگزاری  در سال . پیش1جدول شماره 

 مبلغ)ریال( شرح

 1.۵00.000.000 اا اری

 ۵00.000.000 بازارچه

 3.000.000.000 ،لریزان

 ۵00.000.000 کنسرت /کمپین

 ۵.۵00.000.000 جمع

 

 هافرضسایر پیش .3.2

تر از مبا غ درص  ارا 36 زانیس به م1399-1400ارکنان در سال ک یایحقوق و مزا شیبه متوسج اازا  یبا ننا -

 نملکرد در سال قبت در نظر ،راته ه   اس .

 و بانک را نق  یو موجود یجار هاینهیننوان ه س هز یقبل هایکه در بخش یاز مصارا اریمنابع در ا ت مان  یباق -

 .اس   1399-1400یسال ما  انیپا یابر یه  س ارقام بروورد ادی یها. ارقام نسب ده یم تیتشک

 فصل چهارم:

 های پیشنهادیبرنامه .4

نظورس در قا ب ج او ی ن مس اراشه ه   اس . ب ی1399-1400ها و اق امات به همرا  وثار ما ی ونها در سال در این بخشس برنامه

 هود.ها و اق امات و ارقام مرتبج با ونها اراشه میس ننوان برنامهو به تفکیک
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 :خدمات حمایت از استعدادهای تحصیلی .1

 اس . حمای  از است  ادهای ترصیلی در نظر ،راته ه  برای دو اق ام 

 یدرس یزیو برنامه ر یلیتحص تیهدا .1.1

 هاس نملکرد و اه اف دانش وموز ییبا توانا یلیاه اف ترص قیبه منظور ت ب یلیمشاور  ترص .1.1.1

 ونها تیاز ترک ترص یریو جلو،ها هیبورس تیو کمک به ادامه ترص ز یانه  ادای .1.1.۲

 هاهیبورس یلیترص یاست  ادها ییهکواا .1.1.3

 نقاط قوت و ض ف ییجه  هناسا یشیوزما یهاهرک  در وزمون .1.1.4

 یکمک وموزه یهاکتاب هیته .1.1.۵

 های تقویتی و جبرانیبرگزاری آموزش .1.2

 ونها یلیترص شرا یها و پ هیم  ل بورس یارتقا .1.۲.1

 رومنامناسب وموزش در مناطق مر  یفیجبران ک .1.۲.۲

 هاهیبورس ینلم یهایتوس ه مستمر توانمن  .1.۲.3

 هاهیبورس یلیها و اا  ترصجبران ض ف .1.۲.4

 اقدام ارزش خدمات ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

 1-1 000س840س139س6 000س۲۲6س97۲س۲ 000س614س167س3

 ۲-1 000س000س۵1۵س۲۵ 000س۲۵0س748س14 000س7۵0س766س10

 کل 31،654،840،000 17،720،476،000 13،934،364،000

 

 

 ایخدمات حمایت از استعدادهای حرفه .2

 است. ای در نظر گرفته شدهحمایت از استعدادهای حرفهدو اقدام برای 

 هابورسیه خانواده اعضای اشتغال .2.1

 یاهیری  یها انواد  و کاهش اتکا به کمک یس   دروم  شیاازا .۲.1.1

 هاهیبورس  انواد  یانضا یتوانمن ساز .۲.1.۲

 

 دانش ادیبن یها هیبورس یبرا یآموزکار یدوره ها .2.2
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 به بازار کار یاز ورود رسم شیپ یباال بردن ت ربه کار .۲.۲.1

 در بلن م ت یو استخ ام یبهتر هغل یهاارص   ادیا .۲.۲.۲

 و  انواد  هیبورس یبرا یدروم   اریمنابع پا  ادیا .۲.۲.3

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

۲00.000.000 ۲00.000.000 400.000.000 1-۲  

۲۵۲.000.000 108.000.000 360.000.000 ۲-۲  

 کل 760.000.000 308،000،000 452.000.000

 

 تربیتیو ای خدمات حمایت مشاوره .3

 است. ای و تربیتی در نظر گرفته شدهحمایت مشاورهاقدام  برای هشت 

 یحضور یجلسات دورهم یبرگزار .3.1

 هاد و مفرح در کنار دوستان  ی،وران ن  رظات .3.1.1

 یت امالت ،روه  یتقو .3.1.۲

 هاهیبورس یبرا یدرس ریکتب غ یمطالعات ریس یو اجرا یزیبرنامه ر .3.2

 یدرس ریسانات م ا  ه غ شیها و اازا هیدر بورس یکتاب  وان هیروح  ادیو ا قیتشو .3.۲.1

   م ا  ه کتاب قیاز طر یو  ودهناس یارتباط سیاجتمان یهاوموزش وموز  .3.۲.۲

  یجم  یها یهرک  در ا ا  .3.۲.3

 انتماد به نفس در ونها  یها و تقوهیبورس یاطالنات نمومو  یو،اه شیاازا .3.۲.4

 راه اندازی کانال در فضای مجازی .3.3

        انتقال اطالنات و دانش به ،رو  ه ف  .3.3.1

 ها و همکارانهیحس ت لق در بورس  ادیا .3.3.۲

 های زندگیهای آنالین مهارتبرگزاری کالس .3.4

  یارتباط یمهارت ها  یتقو .3.4.1

 انتماد به نفس   یتقو .3.4.۲

 سازن    یکردن راتارها نیهزینامناسب و جا یتارهاحوف را .3.4.3

 ینواطف انسان  یره  و تقو .3.4.4

 برگزاری جلسات دورهمی آنالین .3.5

 انتماد به نفس   یتقو .3.۵.1

 ارتباط کار وم  با ،رو  همساالن   یتقو .3.۵.۲

 یدر ارتباطات م از نینو یهایبا اناور ییوهنا .3.۵.3
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 های فرهنگی پرسنلهای ضمن خدمت و برنامهبرگزاری کالس .3.6

 ونان به ه   وا،وار هایمسئو ی  و ااراد هخصی  بین بیشتر تناسب و وح ت ای اد .3.6.1

 مالقات با افراد موفق .3.7

 ز یانه شیاازا .3.7.1

 کسانی جیاز ااراد مواق با هرا یا هو بردار .3.7.۲

 هاهیبورس یبرا یفرد ،یادوره یهامشاوره یو اجرا یزیربرنامه .3.8

 ها هیسالم  روان بورس شیپا .3.8.1

 انصاب و روان یهایماریها به ب هیورساز ابتالء ب یریشهیپ  .3.8.۲

 یتیترب /یمشاور  ا یپرون   ها تیتشک  .3.8.3

 به همرا   انواد  هیجلسات مشاور  بورس یبر،زار .3.8.4

 

 شماره بند خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

3-1 1,1۵4,000,000 000س۵77.000 000س۵77.000  

3-۲ 69۲,400,000 000س۲00س346 000س۲00س346  

,1۵4,000 000س000س77 000س000س77 000  3-3  

 4-3 ۵73,000,000 000س۵00س۲86 000س۵00س۲86

 ۵-3 ۲00,000,000 000س000س100 000س000س100

3-6 ۲۵0,000,000 000س000س1۲۵ 000س000س1۲۵  

3-7 ۵3,600,000 000س800س۲6 000س800س۲6  

 8-3 1,146,000,000 000س800س916 000س۲00س۲۲9

 کل 4،223،000،000 2،455،300،000 1،767،700،000

 

 

 خدمات حمایت بهداشتی و درمانی .4

 است. حمایت بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شدهسه اقدام برای 

 هابورسیه به پزشکی چشم خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی چشم معاینات .4.1

 هیبورس یینایبرطرف کردن مشکالت ب .4.1.1

 ارزش اازود   ادیا .4.1.۲

 ها هیبورس  یرضا شیاازا .4.1.3
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 هابورسیه به پزشکی دندان خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی دندان معاینات .4.2

 هیبرطرف کردن مشکالت دهان و دن ان بورس .4.۲.1

 ارزش اازود   ادیا .4.۲.۲

 ها هیبورس  یرضا شیاازا .4.۲.3

 هابورسیه به پزشکی  خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی معاینات .4.3

 شیس نکس و وزماس دارونهیهامت م ا هیبورس یبرطرف کردن مشکالت درمان .4.3.1

 ارزش اازود   ادیا .4.3.۲

 هاهیبورس  یرضا شیاازا .4.3.3

 اقدام ارزش خدمات ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

7۲۲.۲۵0.000 480.۲۵0.000 1.۲0۲.۵00.000 4-1 

 ۲-4 600.000س789س4 3.91۵.07۵.000 874.۵۲۵.000

79.۵00.000 49۵.۵00.000 ۵7۵.000.000 4-3 

 کل 6،567،100.000 4.890.825.000 1،676،275،000

 

 خدمات حمایت معیشتی .5

 است. حمایت معیشتی در نظر گرفته شده اقدام  برای یک

 توسط شرکا یشتیاز خدمات مع یریگبهره .5.1

 و  انواد  هیبورس ییو غوا یبهبود سالم  جسم

 تن هس  یدر ارتباط مستق ادیو پوهاک که با بن یبه اهت عیصنا سییغوا عیصنا یهااز هرک  یاهبکه  ادیا

 ادیدر اراشه   مات بن ینیوارارزش

 اقدام ارزش خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

 ۵-1 96۵س۵03س۲96س7 ۵94س933س030س6 371س۵70س۲6۵س1

 کل 7،296،503،965 6،030،933،594 1،265،570،371
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 پایدارسازی منابع سازمان .6

 است. پایدارسازی منابع در نظر گرفته شده اقدام  برای سه

 اریبا هدف جذب هم ارتباط جادیا .6.1

 دانش ادیو هنا   برن  بن یو،اه شیاازا .6.1.1

 اازایش تراایک سای  در بخش جوب بورسیه و کمک ما ی .6.1.۲

 اازایش نرخ همیاران .6.1.3

 دانش ادیبرند بن  یابیباز .6.2

 یم از یدانش با استفاد  از ت امت مخاطب در اضا ادیاز برن  بن یو،اه شیاازا .6.۲.1

 ت امت مخاطبان شیو اازا یاجتمان یهاهبکه یهاو پس   شویو یروسی: پخش ویااه اف رسانه .6.۲.۲

 یت امل ییدانش در اضا ادیبن یهیریدر ،رو  مخاطب با   ید بسته  ادیا .6.۲.3

 یاطالع رسان یبرا نیدانش و دنوت از مخاطب ادیبن یها  یمخاطب از ا ا  یو،اه شیاازا .6.۲.4

 ادیو مراسم ساالنه بن هاونتیا یبرگزار .6.3

 نیو انال نیواال یدر اضا اددانشیبن  برن یباال بردن هنا   و و،اه .6.3.1

 یت امل ییدانش در اضا ادیدر ،رو  مخاطبان با  بن یذهن یریو در، ید بسته  ادیا .6.3.۲

 یاطالع رسان یبرا نیدانش و دنوت از مخاطب ادیبن یهای مخاطب از ا ا  یو،اه شیاازا .6.3.3

 یما  یهاجوب کمکو  یو  ارج یدانش در جوامع دا ل ادیو هنا   برن  بن یو،اه  ادیا .6.3.4

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

۲ 00س000س000  ۲ 00س000س000  4 00س000س000  6-1 

 ۲-6 00س000س800س1 00س000س900 000س000س900

 3-6 000س000س000س1 000س000س۵00 000س000س۵00

،1 6 000،000،00  ،1 6 000،000،00  ،3 2 000،000،00  کل 

 

 توانمندسازی سازمان .7

 است. توانمندسازی سازمان در نظر گرفته شده م برای اقدا  دو

 یالملل نیو ب یمل ینامه ها یگواه افتیدر .7.1

 یا مللنیو ب یاز مراکز مل ازیامت اا یدر .7.1.1
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 ن  یداتر در و  ادیدانش بمنظور ا ادیاز بن یا مللنیهنا   ب شیاازا .7.1.۲

 پژوهشی مصوب هیات مدیرهو طرحهای  آنها آموزش و توانمندسازی کارکنان، شغل بازنگری /طراحی .7.2

 احراز کارکنان جیها و هرایژ،یو فسیهرح وظا یسازهفاف .7.۲.1

 احراز کارکنان جیها و هرایژ،یو فسیها بر وظانو ان باق و یتوانمن  شیوموزشس اازا .7.۲.۲

 با راع موانع موجود فیکارکنان در ان ام وظا یهاتالش شتریب یاثربخش .7.۲.3

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

100س000س000 100س000س000 0   1-7  

1۲0۲ 7-۲ 000س000س۲۲40 000س1۲0.000 000س000.  

000،000،2202  000،000،120  000،000،3402  کل 

 

 های سازمانی و ستادیهزینه .8

 های انسانیمدیریت مالی و سرمایه .8.1

 های پرسنلیهزینه .8.1.1

 نکهیوجه به اصورت ،راته اس . با ت 1398ن  ما  کارکنان در اسف یحقوق هیبر اسا  پا سیپرسنل هاینهیهز ینبیشیپ -

( در 3مار  )ها م ابق ج ول هنهیهز ینبیشیپ   واه  بودنفر  ۲9س ت  اد کارکنان 1399-1400در سال  هودیم ینبیشیپ

ج ول  ثاب  در هاینهیکه هز اس و ثاب   ریمتغ یهانهیمشتمت بر هز یپرسنل هاینهیاس  هز یهینظر ،راته ه   اس . ب 

 .اس  ریمتغ هاینهیهز  یبخش مؤ نیج اول ا ریداد  ه   و سا شینما 3 همار 

  همارول سا  ج بر ا  سیج  یرویم از بود  و م وز جوب ن هون سیکه منفک م ییروهایم ادل ن ادیدر بن روین ینیهزیجا -

 . اس ( ۲)

موضونات  شیاازا نرالسی. با اهودیتمزد  راظ مدر حقوق و دس یدرص  36 یقانون شیبا ار  اازا سیپرسنل یهانهیهز -

  . لکرد باهننم یابیبر ارز یمبتن شتریهاس بتا پردا   ه اراتر  راظ  واه   یمرتبج با راا  کارکنان و پاداشس به مبا غ

اً پس س و ا زامدانش دایترقق اه اف بن یتنها در راستا یانسان یرویت  اد نفرات قابت جوب در بودجهس جوب ن بیتصو رغ ینل -

 قابت ان ام  واه  بود. رنامتیم  بیو با تصو یضوابج ادار یاز ط

نان موجود را کارک یبرا 1399-1400در سال ربجیذ هایدستها  یطبق ضوابج ابالغ یقانون شی( نرخ اازا3ج ول همار  ) -

 نیرر اسا  و طه و بسال در ج ول مربو یط در یانسان هایهیسرما راتیینرخ با توجه به تغ شیاازا نی. ا بتهس اده ینشان م

 ه   اس . راسبهو ت  اد نفرات موجود م یااتیدر

 .هودیمنتقت م یپرسنل نهی( ب نوان هزانی)سود و ز یما  یهااطالنات ج ول حقوق و دستمزد کت کارکنانس در صورت -
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 1399-1400بینی جذب نیروی انسانی در سال پیش .2جدول شماره 

 

 جمع کل کارشناس مدیر نام واح 

 1  1 طرح و برنامه

 1 0 1 عمومیروابط

 1 0 1 امور همیاران

 1 1 0 امور دفاتر

 4 1 3 جمع کل

 

 های پرسنلی در یک نگاهبینی هزینه. پیش3جدول شماره 

 

 توجه:

 ،1400  و  1399سالهای  درسالیانه تورم  درصد 36 عمده افزایش هزینه های پرسنلی بغیر از پیش بینی 

ه حق بیمدرصد 23 تعدادقابل توجهی از پرسنل بوده که به تبع آن  پوشش بیمه تامین اجتماعی ناشی

 ، ن پیش بینی جذب مسئولین دفاتر بصورت موظفو همچنیعیدی سنوات خدمت ، ، سهم کارفرما 

 موجب افزایش جمع هزینه های پرسنلی گردیده است.

 

 هرح ردیف
 1398نملکرد 

 1399-1400بودجه 

 سایر پرسنت وموزش و م دکاری

 6.06۲.۲۲4.194 3.68۵.۵67.68۵ ۵.786.108.60۵ دیحقوق کارکنان قراردا 1

 149.3۲0.693 0 ۲0۵.۲11.331  اضااه کاری ۲

 100.948.48۵ 0 1۲۲.103.084 هزینه ناشله من یکمک  3

 907.۵00.000 907.۵00.000 378.0۵6.667 یحق مسکن و بن کار،ر 4

 680.349.943 ۵۲۵.769.406 40۵.۲۵3.8۵6 نی ی ۵

 1.4۲1.749.۵۵8 961.030.16۵ 917.303.339 مهیا از بسه  کارارم ۲3% 6

 1۵.000.000 14.000.000 10.000.000 سا روز تو   کارکنان هیه  7

 4۲7.0۵8.۲61 ۲7۲.۵74.33۵ ۲9.۲۲8.749 کارکنان یمر ص ر یذ  نهیهز 8

 4۲7.0۵8.۲61 ۲7۲.۵74.33۵ 36۵.498.۲۲9 باز  ری  سنوات   م   9

 10.191.209.395 6.639.015.926 8.218.763.860 جمع کت
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 ی عمومی ـ اداریهزینه ها .8.2

ج ول همار   و به هرح  1398ون بر اسا  نملکرد سال شیبه همرا  نرخ اازا یو ادار ینموم یهانهیهز ینیبشیپ -

مه به در ادا یلیمربوطهس در ج اول تکم یهااز سربخش کیهر در  صوص یلیاس  اطالنات تکم یهی( اس . ب 4)

 اهار  ه   اس . تیتفص

س 1400-1399در سال با احتساب ح اکثر صراه جویی  م و درص  تور ۲0با ار  ترقق  سیو ادار ینموم یهانهیهز -

 . هون ی راظ م 98ارقام سال  نسب  به

  

 یال()ر 99بودجه  )ریال( 98عملکرد سال  شرح ردیف
درصد افزایش 

 )کاهش(

  30.000.000 40.947.431 هزینه پست و تلگراف وتلفن 1

  36.000.000 44.864.000 هاو نرم افزار هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات 2

  66.000.000 87.94۵.900 هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات ملکی 3

  6.000.000 14۵.011.000 یشگاه هاو نما هزینه تبلیغات و آگهی ها 4

  ۵.000.000 ۵.383.۲۵0 هزینه های دسته چک،سفته و کارمزد بانکی 5

  313.۲00.000 60.۵80.۵00 هزینه آب ، برق و گاز 6

  100.000.000 3۲1.138.340 هزینه هاس سفر و ماموریت 7

  0 31.814.۵00 هزینه مطبوعات و کتب 8

  116.400.000 84.871.000 لوازم مصرفیهزینه ملزومات اداری و  9

  ۲۵8.000.000 39۲.9۵4.493 هزینه پذیرایی و  برگزاری مراسم و خدمات اداری 10

  6.000.000 ۵6.3۵0.000 هزینه های ثبتی و محضری و قضائی 11

  ۲10.000.000 171.0۲۵.099 هزینه های  آژانس و پیک 12

  30.000.000 166.840.000 هزینه های چاپ و تکثیر 13

  180.000.000 196.۲۵۲.076 هزینه های ارتباطات ، شبکه و اینترنت 14

  768.000.000 114.000.000 هزینه اجاره امالك 15

  0 1 هزینه های حسابرسی 16

  1۵.000.000 13.834.۵00 هزینه بیمه اموال و دارایی ها 17

  ۲70.000.000 ۲63.749.99۲ هزینه های استهالك 18

  30.000.000 4۲.6۵۵.000 هزینه حمل اثاثه 19

  ۲04.000.000 116.66۵.401 سایر هزینه های اداری 20

  2.643.600.000 2.356.882.483 جمع کل
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 اطالعات و ارتباطات یفناور .8.3

 فی رتق امات ااز  کیهر تیه   ذ  یاطالنات و ارتباطات با اه اف ق یاناور یسه اق ام برا 1399-1400در سال 

 اراشه ه   اس . تیهر اق ام و ارزش اازود  ونها در ج ول ذ ازیه   و بودجه مورد ن

 ترداا یبرا نی( به صورت ونالییو اجرا یستاد)وموزه یسا   استفاد  از برنامه ها ریز  ادیا .8.3.1

 ادیبن یتخصص ارانیاستفاد  از توان با قو  هم .8.3.1.1

 ترداا ریبه همکاران سا نیونال یاراشه   مات وموزه .8.3.1.۲

 هاهیبه بورس نیونال یاراشه   مات وموزه .8.3.1.3

 وندا یبه روزرسان .8.3.2

 راهبردی یهمسو با برنامه ها یاطالنات یازهایپوهش ن .8.3.۲.1

 ادیبن یهاست یس ریو سا ن هایبا سا تار ارو ست یس یهمسو ساز .8.3.۲.۲

 انیها و راهنماهیها از طرف بورسسهو   در ثب  در واس  .8.3.۲.3

 یتیریم  یهااشه ،زارشبه اطالنات به روز جه  ار یامکان دسترس .8.3.۲.4

 ادیبن یادار ونیاطالنات و ثب  ونها در اتوماس یسهو   در دسترس .8.3.۲.۵

 دانش ادیبن تیوب سا یبه روزرسان .8.3.3

 SEOو ارتقاء   یسا  یبازد شیاازا .8.3.3.1

  یسا یبه روز ه ن هکت ظاهر .8.3.3.۲

 به روز هیاراشه ا بار / نشر .8.3.3.3

 نف انیذ یسهو   استفاد  برا .8.3.3.4

تخدم ارزش افزوده بودجه مورد نیاز  اقدام 

8-1  ۲40.000.000 000س000س1۲0  000س000س1۲0  

۲00,000,000  ۲00.000.000  400.000.000  ۲-8  

8-3  000س300.000  000س1۵0.000  000س1۵0.000  

000،000،470  000،000،470  000،000،940  کل 
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 صل پنجم:ف

 های مالیصورت .5

ان ( یصورت سود )ز ها و اق اماتی که در اصول قبت م رح ه سهاس برنامهراهبردهاس ار در این بخشس بر اسا  پیش

مان   طلب  ریال۵0۵س144س347س10مبلغ  پیش رو  ،زارشتهیه در مق ع بوکر اس  الزم ت وین و اراشه ه   اس . 

ور  ددر این  واری  یکن امی  س اس  در بودجه  راظ نهردی  بود  که  نقت ه   ازسال قبتبورسیه ها  قلک حساب

 . تسویه ،رددهیات امنا و هیات م یر  مرترم با کمک  یرین س انضای  ترصیلی

 سود و زیان-

 1399اسفند 30سال مالی منتهی به   
  

 
 

 1399-1400بودجه مصوب 
 

  98ماهه  12رد عملک

  
 ریال

 
 ریال

 
 ریال

 عواید و منابع
   

90،515،534،621 
 

49،059،682،340 

 ( 30.707.938.751)    ( 73.014.459.944)  ه دانش آموزانکمکهای پرداختی ب

 سایر خدمات مرتبططرحهای پژوهشی و
 

 (4.290.000.000 ) 
   

0 

 ( 30.707.938.751)   ( 77.304.459.944)     جمع کمکها و خدمات به دانش آموزان

 کارکرد ناخالص
   

13،211،074،677 
 

18،351،743،589 

 مومیهزینه های اداری و ع
   

(12،834،809،395) 
 

(7،032،684،130) 

 کارکرد عملیاتی
   

386،265،282 
 

11،319،059،459 

 سایر درآمدهای غیرعملیاتی
 

100،000،000 
   

522،634،503 

    
100،000،000 

 
522،634،503 

 مازاد ) کسری ( سال جاری
   

476،265،282 
 

11،841،693،962 
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    عواید و منابع
 98ه مصوب بودج

   
 ریال -مبلغ 

 کمکهای دریااتی از همیاران
   

 000س000س9۲0س۲۵

 000س000س000س۲     ارج ازکشور  کمکهای دریااتی از همیاران

 ت ه  هیئ  م یر  و امنا
   

 000س000س000س۲0

 ت ه  همیاران  اص
   

 000س000س۵00س3

  کنسرتکمپین / 
  

۵00.000.000 

 اا اری
   

1.۵00.000.000 

 بازارچه
   

۵00.000.000 

 ،لریزان
   

3.000.000.000 

 ارزش اازود    مات
   

33.۵9۵.۵34.6۲1 

 جمع عواید و منابع
   

90.515.534.621 

 ارزش افزوده خدمات ها     
   

 ریال -مبلغ 

 حمای  است  ادهای ترصیلی
   

17.7۲0476.000 

 است  اد حراه ایحمای   
   

308.000.000 

 ای و تربیتیای  مشاور حم
   

۲.4۵۵.300.0۲7 

 حمای  به اه  و درمانی
   

4.890.8۲۵.000 

 م یشتیحمای  
   

6.030.933.۵94 

 ان ووری اطالنات و ارتباطات
   

470.000.000 

 پای ارسازی
   

1.600.000.000 

 توانمن  سازی
   

1۲0.000.000 

 33.955.534.621    جمع ارزش افزوده خدمات


