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فصل اول:
 .1مقدمه:

موسسههه یریههه همیههاران توسهه ه دانههش ترهه برنهه "بنیههاد دانههش" توسههج جم ههی از یههرین نیکوکههار و
اسههاتی دانشهههاهی در زمینههه حمایهه و ههه ای ترصههیلی و همچنههین توانمن سههازی دانههش ومههوزان کهه
بر وردار اما با است اد در سال  1393به ثب رسی .
ای هن بنی هاد بهها ا ههو م ههوز ملههی از وزارت کشههور بههه هههمار  ۲9۲۵0ب نههوان ی هک موسسههه یری هه بهها رویکههرد
وموزهههی در اسههتان هههای تهههرانس سیسههتان و بلوچسههتانس وزسههتان و بوههههر ا ا ی ه م هیکن ه و بههر اسهها
برنامههه ت ه وین ه ه

قص ه دارد تهها س هال  1404ت ه اد قابههت تههوجهی دانههش ومههوز را در س ه

کشههور تر ه

پوهش قرار ده .
امی واری بتوانی در قا ب بهور
ارتقای کیفی

ترصهیلی بهه ننهوان یهک وا ه روههنهرس م نها،راس د سهوز و اه اکار در جهه

زن ،ی دانش وموزان با است اد (بورسیههای بنیاد دانش) ،ام برداری .
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فصل دوم:
 .2چشمانداز ،ماموریت ،راهبردها و ارزشها
 .2.1چشمانداز


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

 .2.2ماموریت
 بنیاد دانش با بهر ،یری از ظرای مشارک های مردمی و از طریق ساز و کارها و روشهای نوین با م ا له موثر
در امور وموزهی و تربیتیس زمینههای مناسب برای ره و توس ه اردیس انواد،ی و اجتمانی دانش وموزان
مرروم از ن م پ رس با است اد و نیازمن را اراه مینمای  .به ،ونهای که به م ارج نا ی نلمی دس بیابن و
یا مواق به کسب مهارت در س

حراهای ،ردن تا قادر به وداتکایی در زن ،ی اجتمانی باهن .

 .2.3راهبردها
 حمای ترصیلی
 حمای است ادهای اص
 حمای حراهای
 حمای مشاور ای و تربیتی
 حمای به اه و درمان
 حمای م یشتی
 توس ه سرمایه های سازمانی
 توس ه سرمایه های اطالناتی
 توس ه سرمایه های انسانی
 تامین منابع بلن م ت و پای ار
 توس ه ارص های دروم ی
 توس ه همیاران ستادی
 توس ه همیاران بورسیه ها
 توس ه همیاران جز
 توس ه همیاران موردی
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 .2.4ارزشها
 مسئو ی پویری
 نوع دوستی
 کار ،روهی

فصل سوم:
 .3پیشفرضهای بنیادین
در این بخشس پهیشاهر ههای مهوثر در پهیشبینهی ارقهام بودجهه اراشهه هه اسه  .ایهن پهیشاهر ههاس بهه تفکیهک
حی ههای مختلف ا ا ی س تبیین ه ان .
رویهها
 -در این قسم س رویههایی که در ت وین بودجه مبنای نمت قرار ،راتهس بصورت ونچه در ادامه ننوان میهودس وورد

واه

ه .
 -ارقامی که باب

ترقق برنامهها صرف میهودس یا سرمایهای اس

که با راظ هزینه استهالک براسا

قوانین مرتبج در

هزینه ساالنه راظ میهود و یا هزینهای اس که با تبعس در هزینههای سال درج واه ه .
 اطالنات ا ص بودجه سال 1399-1400س با درنظر،راتن هزینههای مربوط به بیمه و ما یاتس که طبق قوانین و مقرراتجاری بروورد و به ان اد نا ا ص تب یت میهون .
 -به منظور م یری

بهینه ت هیز و تخصیص منابع ما ی س هیئ م یر امکان جاب ایی در سربخشهای ت یین ه

را به

م یرنامت تفویض میکن .
 در پایان سال ههریور  99ت اد بورسیههای بنیاد  ۵73نفر بود که مقرر ه تا پایان دور ما ی در صورت صدور مجوزاز سوی هیات مدیره ،تعداد بورسیه بدون افزایش هزینه های جاری به میزان مجوز صادره افزایش داشته
باشیم.
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 .3.1درآمدها
 سود دریااتی از مرت سپرد های بانکیس بر مبنای مان های سال قبت و نرخهای میانهین سپرد های بانکی بنیادنزد بانکها در سال  7( 1399-1400تا  1۵درص هناور) مراسبه ه

اس .

جدول شماره  .1پیشبینی درآمدهای حاصل از برگزاری در سال 1399-1400
شرح

مبلغ(ریال)

اا اری

1.۵00.000.000

بازارچه

۵00.000.000

،لریزان

3.000.000.000

کمپین /کنسرت

۵00.000.000

جمع

۵.۵00.000.000

 .3.2سایر پیشفرضها
 -با ننای

به متوسج اازایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1399-1400س به میزان  36درص اراتر از مبا غ

نملکرد در سال قبت در نظر ،راته ه
 -باقیمان

اس .

منابع در ا تیار از مصارای که در بخشهای قبلی ننوان ه س هزینههای جاری و موجودی نق و بانک را

تشکیت میده  .ارقام نسب های یاد ه س ارقام برووردی برای پایان سال ما ی 1399-1400اس .

فصل چهارم:
 .4برنامههای پیشنهادی
در این بخشس برنامهها و اق امات به همرا وثار ما ی ونها در سال 1399-1400س اراشه ه
و به تفکیکس ننوان برنامهها و اق امات و ارقام مرتبج با ونها اراشه میهود.
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 .1خدمات حمایت از استعدادهای تحصیلی:
دو اق ام برای حمای از است ادهای ترصیلی در نظر ،راته ه اس .
 .1.1هدایت تحصیلی و برنامه ریزی درسی
 .1.1.1مشاور ترصیلی به منظور ت بیق اه اف ترصیلی با توانایی هاس نملکرد و اه اف دانش وموز
 .1.1.۲ای اد انهیز و کمک به ادامه ترصیت بورسیهها و جلو،یری از ترک ترصیت ونها
 .1.1.3هکواایی است ادهای ترصیلی بورسیهها
 .1.1.4هرک در وزمونهای وزمایشی جه هناسایی نقاط قوت و ض ف
 .1.1.۵تهیه کتابهای کمک وموزهی
 .1.2برگزاری آموزشهای تقویتی و جبرانی
 .1.۲.1ارتقای م ل بورسیه ها و پیشرا ترصیلی ونها
 .1.۲.۲جبران کیفی نامناسب وموزش در مناطق مرروم
 .1.۲.3توس ه مستمر توانمن یهای نلمی بورسیهها
 .1.۲.4جبران ض فها و اا ترصیلی بورسیهها
اقدام

ارزش خدمات

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

1-1

000س840س139س6

000س۲۲6س97۲س۲

000س614س167س3

1-۲

000س000س۵1۵س۲۵

000س۲۵0س748س14

000س7۵0س766س10

کل

31،654،840،000

17،720،476،000

13،934،364،000

 .2خدمات حمایت از استعدادهای حرفهای
دو اقدام برای حمایت از استعدادهای حرفهای در نظر گرفته شدهاست.
 .2.1اشتغال اعضای خانواده بورسیهها
 .۲.1.1اازایش س

دروم ی انواد و کاهش اتکا به کمکهای یریهای

 .۲.1.۲توانمن سازی انضای انواد بورسیهها

 .2.2دوره های کارآموزی برای بورسیه های بنیاد دانش
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 .۲.۲.1باال بردن ت ربه کاری پیش از ورود رسمی به بازار کار
 .۲.۲.۲ای اد ارص های بهتر هغلی و استخ امی در بلن م ت
 .۲.۲.3ای اد منابع پای ار دروم ی برای بورسیه و انواد
اقدام

خدمت

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

۲-1

400.000.000

۲00.000.000

۲00.000.000

۲-۲

360.000.000

108.000.000

۲۵۲.000.000

کل

760.000.000

308،000،000

452.000.000

 .3خدمات حمایت مشاورهای و تربیتی
هشت اقدام برای حمایت مشاورهای و تربیتی در نظر گرفته شدهاست.
 .3.1برگزاری جلسات دورهمی حضوری
، .3.1.1وران ن رظاتی هاد و مفرح در کنار دوستان
 .3.1.۲تقوی ت امالت ،روهی
.3.2برنامه ریزی و اجرای سیر مطالعاتی کتب غیر درسی برای بورسیهها
 .3.۲.1تشویق و ای اد روحیه کتاب وانی در بورسیه ها و اازایش سانات م ا ه غیر درسی
 .3.۲.۲وموزش وموز های اجتمانیس ارتباطی و ودهناسی از طریق م ا ه کتاب
 .3.۲.3هرک در ا ا ی های جم ی
 .3.۲.4اازایش و،اهی و اطالنات نمومی بورسیهها و تقوی انتماد به نفس در ونها
 .3.3راه اندازی کانال در فضای مجازی
 .3.3.1انتقال اطالنات و دانش به ،رو ه ف
 .3.3.۲ای اد حس ت لق در بورسیهها و همکاران
 .3.4برگزاری کالسهای آنالین مهارتهای زندگی
 .3.4.1تقوی مهارت های ارتباطی
 .3.4.۲تقوی انتماد به نفس
 .3.4.3حوف راتارهای نامناسب و جایهزین کردن راتارهای سازن
 .3.4.4ره و تقوی نواطف انسانی
 .3.5برگزاری جلسات دورهمی آنالین
 .3.۵.1تقوی انتماد به نفس
 .3.۵.۲تقوی ارتباط کار وم با ،رو همساالن
 .3.۵.3وهنایی با اناوریهای نوین در ارتباطات م ازی
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.3.6برگزاری کالسهای ضمن خدمت و برنامههای فرهنگی پرسنل
 .3.6.1ای اد وح ت و تناسب بیشتر بین هخصی ااراد و مسئو ی های وا،وار ه

به ونان

 .3.7مالقات با افراد موفق
 .3.7.1اازایش انهیز
 .3.7.۲ا هو برداری از ااراد مواق با هرایج یکسان
 .3.8برنامهریزی و اجرای مشاورههای دورهای ،فردی برای بورسیهها
 .3.8.1پایش سالم روان بورسیه ها
 .3.8.۲پیشهیری از ابتالء بورسیه ها به بیماریهای انصاب و روان
 .3.8.3تشکیت پرون

های مشاور ای /تربیتی

 .3.8.4بر،زاری جلسات مشاور بورسیه به همرا

انواد

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

3-3

1۵4,000,000

000س000س77

000س000س77

3-4

۵73,000,000

000س۵00س۲86

000س۵00س۲86

3-۵

۲00,000,000

000س000س100

000س000س100

3-6

۲۵0,000,000

000س000س1۲۵

000س000س1۲۵

3-7

۵3,600,000

000س800س۲6

000س800س۲6

3-8

1,146,000,000

000س800س916

000س۲00س۲۲9

کل

4،223،000،000

2،455،300،000

1،767،700،000

 .4خدمات حمایت بهداشتی و درمانی
سه اقدام برای حمایت بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شدهاست.
 .4.1معاینات چشم پزشکی بورسیه ها و ارایه خدمات چشم پزشکی به بورسیهها
 .4.1.1برطرف کردن مشکالت بینایی بورسیه
 .4.1.۲ای اد ارزش اازود
 .4.1.3اازایش رضای بورسیه ها
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 .4.2معاینات دندان پزشکی بورسیه ها و ارایه خدمات دندان پزشکی به بورسیهها
 .4.۲.1برطرف کردن مشکالت دهان و دن ان بورسیه
 .4.۲.۲ای اد ارزش اازود
 .4.۲.3اازایش رضای بورسیه ها
 .4.3معاینات پزشکی بورسیه ها و ارایه خدمات پزشکی به بورسیهها
 .4.3.1برطرف کردن مشکالت درمانی بورسیه هامت م اینهس داروس نکس و وزمایش
 .4.3.۲ای اد ارزش اازود
 .4.3.3اازایش رضای بورسیهها
اقدام

ارزش خدمات

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

4-1

1.۲0۲.۵00.000

480.۲۵0.000

7۲۲.۲۵0.000

4-۲

600.000س789س4

3.91۵.07۵.000

874.۵۲۵.000

4-3

۵7۵.000.000

49۵.۵00.000

79.۵00.000

کل

6،567،100.000

4.890.825.000

1،676،275،000

 .5خدمات حمایت معیشتی
یک اقدام برای حمایت معیشتی در نظر گرفته شدهاست.
 .5.1بهرهگیری از خدمات معیشتی توسط شرکا
بهبود سالم جسمی و غوایی بورسیه و انواد
ای اد هبکهای از هرک های صنایع غواییس صنایع به اهتی و پوهاک که با بنیاد در ارتباط مستقی هستن
ارزشوارینی در اراشه

مات بنیاد

اقدام

ارزش خدمت

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

1-۵

96۵س۵03س۲96س7

۵94س933س030س6

371س۵70س۲6۵س1

کل

7،296،503،965

6،030،933،594

1،265،570،371
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 .6پایدارسازی منابع سازمان
سه اقدام برای پایدارسازی منابع در نظر گرفته شدهاست.
 .6.1ایجاد ارتباط با هدف جذب همیار
برن بنیاد دانش

 .6.1.1اازایش و،اهی و هنا

 .6.1.۲اازایش تراایک سای در بخش جوب بورسیه و کمک ما ی
 .6.1.3اازایش نرخ همیاران
 .6.2بازیابی برند بنیاد دانش
 .6.۲.1اازایش و،اهی از برن بنیاد دانش با استفاد از ت امت مخاطب در اضای م ازی
 .6.۲.۲اه اف رسانهای :پخش ویروسی وی شو و پس های هبکههای اجتمانی و اازایش ت امت مخاطبان
 .6.۲.3ای اد د بستهی در ،رو مخاطب با یریهی بنیاد دانش در اضایی ت املی
 .6.۲.4اازایش و،اهی مخاطب از ا ا ی های بنیاد دانش و دنوت از مخاطبین برای اطالع رسانی
.6.3برگزاری ایونتها و مراسم ساالنه بنیاد
 .6.3.1باال بردن هنا

و و،اهی برن بنیاددانش در اضای واالین و انالین

 .6.3.۲ای اد د بستهی و در،یری ذهنی در ،رو مخاطبان با بنیاد دانش در اضایی ت املی
 .6.3.3اازایش و،اهی مخاطب از ا ا ی های بنیاد دانش و دنوت از مخاطبین برای اطالع رسانی
 .6.3.4ای اد و،اهی و هنا

برن بنیاد دانش در جوامع دا لی و ارجی و جوب کمکهای ما ی

اقدام

خدمت

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

6-1

000س000س400

000س000س۲00

000س000س۲00

6-۲

00س000س800س1

00س000س900

000س000س900

6-3

000س000س000س1

000س000س۵00

000س000س۵00

کل

3،200،000،000

1،600،000،000

1،600،000،000

 .7توانمندسازی سازمان
دو اقدام برای توانمندسازی سازمان در نظر گرفته شدهاست.
 .7.1دریافت گواهی نامه های ملی و بین المللی
 .7.1.1دریاا امتیاز از مراکز ملی و بینا مللی
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بینا مللی از بنیاد دانش بمنظور ای اد داتر در وین

 .7.1.۲اازایش هنا

.7.2طراحی /بازنگری شغل کارکنان ،آموزش و توانمندسازی آنها و طرحهای پژوهشی مصوب هیات مدیره
 .7.۲.1هفافسازی هرح وظایفس ویژ،یها و هرایج احراز کارکنان
 .7.۲.۲وموزشس اازایش توانمن ی و ان باق ونها بر وظایفس ویژ،یها و هرایج احراز کارکنان
 .7.۲.3اثربخشی بیشتر تالشهای کارکنان در ان ام وظایف با راع موانع موجود
اقدام

خدمت

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

7-1

000س000س100

0

000س000س100

7-۲

000س000س۲۲40

000س1۲0.000

000س۲1۲0.000

کل

2340،000،000

120،000،000

2220،000،000

 .8هزینههای سازمانی و ستادی
 .8.1مدیریت مالی و سرمایههای انسانی
 .8.1.1هزینههای پرسنلی
 -پیشبینی هزینههای پرسنلیس بر اسا

پایه حقوقی کارکنان در اسفن ما  1398صورت ،راته اس  .با توجه به اینکه

پیشبینی میهود در سال 1399-1400س ت اد کارکنان  ۲9نفر واه بود پیشبینی هزینهها م ابق ج ول همار ( )3در
نظر ،راته ه

اس  .ب یهی اس

همار  3نمایش داد ه

هزینههای پرسنلی مشتمت بر هزینههای متغیر و ثاب

اس

که هزینههای ثاب

در ج ول

و سایر ج اول این بخش مؤی هزینههای متغیر اس .

 -جایهزینی نیرو در بنیاد م ادل نیروهایی که منفک میهون س م از بود و م وز جوب نیروی ج ی س بر اسا

ج ول همار

( )۲اس .
 -هزینههای پرسنلیس با ار

اازایش قانونی  36درص ی در حقوق و دستمزد راظ میهود .با اینرالس اازایش موضونات

مرتبج با راا کارکنان و پاداشس به مبا غی اراتر راظ واه ه تا پردا

هاس بیشتر مبتنی بر ارزیابی نملکرد باهن .

 نلیرغ تصویب ت اد نفرات قابت جوب در بودجهس جوب نیروی انسانی تنها در راستای ترقق اه اف بنیاد دانشس و ا زاماً پساز طی ضوابج اداری و با تصویب م یرنامت قابت ان ام واه بود.
 ج ول همار ( )3نرخ اازایش قانونی طبق ضوابج ابالغی دستها های ذیربج در سال 1399-1400برای کارکنان موجود رانشان میده  .ا بتهس این اازایش نرخ با توجه به تغییرات سرمایههای انسانی در طی سال در ج ول مربوطه و بر اسا
دریااتی و ت اد نفرات موجود مراسبه ه

و رین

اس .

 اطالنات ج ول حقوق و دستمزد کت کارکنانس در صورتهای ما ی (سود و زیان) ب نوان هزینه پرسنلی منتقت میهود.12
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جدول شماره  .2پیشبینی جذب نیروی انسانی در سال 1399-1400

نام واح

مدیر

طرح و برنامه

1

کارشناس

جمع کل
1

روابطعمومی

1

0

1

امور همیاران

1

0

1

امور دفاتر

0

1

1

جمع کل

3

1

4

جدول شماره  .3پیشبینی هزینههای پرسنلی در یک نگاه

ردیف

هرح

نملکرد 1398

بودجه 1399-1400
وموزش و م دکاری

سایر پرسنت

1

حقوق کارکنان قراردادی

۵.786.108.60۵

3.68۵.۵67.68۵

6.06۲.۲۲4.194

۲

اضااه کاری

۲0۵.۲11.331

0

149.3۲0.693

3

کمک هزینه ناشله من ی

1۲۲.103.084

0

100.948.48۵

4

حق مسکن و بن کار،ری

378.0۵6.667

907.۵00.000

907.۵00.000

۵

نی ی

40۵.۲۵3.8۵6

۵۲۵.769.406

680.349.943

6

 ۲3%سه کارارما از بیمه

917.303.339

961.030.16۵

1.4۲1.749.۵۵8

7

ه یه سا روز تو کارکنان

10.000.000

14.000.000

1۵.000.000

8

هزینه ذ یر مر صی کارکنان

۲9.۲۲8.749

۲7۲.۵74.33۵

4۲7.0۵8.۲61

36۵.498.۲۲9

۲7۲.۵74.33۵

4۲7.0۵8.۲61

8.218.763.860

6.639.015.926

10.191.209.395

باز ری سنوات

9

جمع کت

م

توجه:
عمده افزایش هزینه های پرسنلی بغیر از پیش بینی  36درصد تورم سالیانه در سالهای  1399و ،1400
ناشی پوشش بیمه تامین اجتماعی تعدادقابل توجهی از پرسنل بوده که به تبع آن  23درصدحق بیمه
سهم کارفرما  ،سنوات خدمت  ،عیدی و همچنین پیش بینی جذب مسئولین دفاتر بصورت موظف ،
موجب افزایش جمع هزینه های پرسنلی گردیده است.

13
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.8.2هزینه های عمومی ـ اداری
 پیشبینی هزینههای نمومی و اداری به همرا نرخ اازایش ون بر اسا( )4اس  .ب یهی اس
تفصیت اهار ه

نملکرد سال 1398و به هرح ج ول همار

اطالنات تکمیلی در صوص هریک از سربخشهای مربوطهس در ج اول تکمیلی در ادامه به

اس .

 -هزینههای نمومی و اداریس با ار

ترقق  ۲0درص تورم و با احتساب ح اکثر صراه جویی در سال 1399-1400س

نسب به ارقام سال  98راظ میهون .

ردیف

شرح

عملکرد سال ( 98ریال) بودجه ( 99ریال)

1

هزینه پست و تلگراف وتلفن

40.947.431

30.000.000

2

هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات و نرم افزارها

44.864.000

36.000.000

3

هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات ملکی

87.94۵.900

66.000.000

4

هزینه تبلیغات و آگهی ها و نمایشگاه ها

14۵.011.000

6.000.000

5

هزینه های دسته چک،سفته و کارمزد بانکی

۵.383.۲۵0

۵.000.000

6

هزینه آب  ،برق و گاز

60.۵80.۵00

313.۲00.000

7

هزینه هاس سفر و ماموریت

3۲1.138.340

100.000.000

8

هزینه مطبوعات و کتب

31.814.۵00

0

9

هزینه ملزومات اداری و لوازم مصرفی

84.871.000

116.400.000

10

هزینه پذیرایی و برگزاری مراسم و خدمات اداری

39۲.9۵4.493

۲۵8.000.000

11

هزینه های ثبتی و محضری و قضائی

۵6.3۵0.000

6.000.000

12

هزینه های آژانس و پیک

171.0۲۵.099

۲10.000.000

13

هزینه های چاپ و تکثیر

166.840.000

30.000.000

14

هزینه های ارتباطات  ،شبکه و اینترنت

196.۲۵۲.076

180.000.000

15

هزینه اجاره امالك

114.000.000

768.000.000

16

هزینه های حسابرسی

1

0

17

هزینه بیمه اموال و دارایی ها

13.834.۵00

1۵.000.000

18

هزینه های استهالك

۲63.749.99۲

۲70.000.000

19

هزینه حمل اثاثه

4۲.6۵۵.000

30.000.000

20

سایر هزینه های اداری

116.66۵.401

۲04.000.000

2.356.882.483

2.643.600.000

جمع کل
14
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(کاهش)

پیشبینی برنامهها و بودجه سال 1399-1400

 .8.3فناوری اطالعات و ارتباطات
در سال  1399-1400سه اق ام برای اناوری اطالنات و ارتباطات با اه اف قی ه
ه

و بودجه مورد نیاز هر اق ام و ارزش اازود ونها در ج ول ذیت اراشه ه

 .8.3.1ای اد زیر سا

ذیت هریک از اق امات ت ریف

اس .

استفاد از برنامه های ستاد(وموزهی و اجرایی) به صورت ونالین برای دااتر

 .8.3.1.1استفاد از توان با قو همیاران تخصصی بنیاد
 .8.3.1.۲اراشه

مات وموزهی ونالین به همکاران سایر دااتر

 .8.3.1.3اراشه

مات وموزهی ونالین به بورسیهها

 .8.3.2به روزرسانی وندا
 .8.3.۲.1پوهش نیازهای اطالناتی همسو با برنامه های راهبردی
 .8.3.۲.۲همسو سازی سیست با سا تار اروین ها و سایر سیست های بنیاد
 .8.3.۲.3سهو

در ثب در واس ها از طرف بورسیهها و راهنمایان

 .8.3.۲.4امکان دسترسی به اطالنات به روز جه اراشه ،زارشهای م یریتی
 .8.3.۲.۵سهو

در دسترسی اطالنات و ثب ونها در اتوماسیون اداری بنیاد

 .8.3.3به روزرسانی وب سایت بنیاد دانش
 .8.3.3.1اازایش بازدی سای و ارتقاء SEO
 .8.3.3.۲به روز ه ن هکت ظاهری سای
 .8.3.3.3اراشه ا بار  /نشریه به روز
 .8.3.3.4سهو

استفاد برای ذینف ان

اقدام

خدمت

ارزش افزوده

بودجه مورد نیاز

8-1

۲40.000.000

000س000س1۲0

000س000س1۲0

8-۲

400.000.000

۲00.000.000

۲00,000,000

8-3

000س300.000

000س1۵0.000

000س1۵0.000

کل

940،000،000

470،000،000

470،000،000
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فصل پنجم:
 .5صورتهای مالی
در این بخشس بر اسا
ت وین و اراشه ه

پیشار هاس راهبردهاس برنامهها و اق اماتی که در اصول قبت م رح ه س صورت سود (زیان )

اس  .الزم بوکر اس در مق ع تهیه ،زارش پیش رو مبلغ ۵0۵س144س347س10ریال مان

حساب قلک بورسیه ها نقت ه

ازسال قبت بود که در بودجه راظ نهردی

طلب

اس س یکن امی واری در این دور

ترصیلی با کمک یرین س انضای مرترم هیات امنا و هیات م یر تسویه ،ردد .
سود و زیانسال مالی منتهی به  30اسفند1399
بودجه مصوب 1399-1400
ریال
عواید و منابع

عملکرد  12ماهه 98

ریال

ریال

90،515،534،621

49،059،682،340

کمکهای پرداختی به دانش آموزان

() 73.014.459.944

() 30.707.938.751

طرحهای پژوهشی وسایر خدمات مرتبط

( ) 4.290.000.000

0

جمع کمکها و خدمات به دانش آموزان

( ) 77.304.459.944

( ) 30.707.938.751

کارکرد ناخالص

13،211،074،677

18،351،743،589

هزینه های اداری و عمومی

()12،834،809،395

()7،032،684،130

کارکرد عملیاتی

386،265،282

11،319،059،459

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

100،000،000

مازاد ( کسری ) سال جاری

16

522،634،503
100،000،000

522،634،503

476،265،282

11،841،693،962
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بودجه مصوب 98

عواید و منابع

مبلغ  -ریال

کمکهای دریااتی از همیاران

000س000س9۲0س۲۵

کمکهای دریااتی از همیاران ارج ازکشور

000س000س000س۲

ت ه هیئ م یر و امنا

000س000س000س۲0

ت ه همیاران اص

000س000س۵00س3

کمپین  /کنسرت

۵00.000.000

اا اری

1.۵00.000.000

بازارچه

۵00.000.000

،لریزان

3.000.000.000
مات

33.۵9۵.۵34.6۲1

ارزش اازود

جمع عواید و منابع

90.515.534.621

ارزش افزوده خدمات ها

مبلغ  -ریال

حمای است ادهای ترصیلی

17.7۲0476.000

حمای است اد حراه ای

308.000.000

حمای مشاور ای و تربیتی

۲.4۵۵.300.0۲7

حمای به اه و درمانی

4.890.8۲۵.000

حمای م یشتی

6.030.933.۵94

ان ووری اطالنات و ارتباطات

470.000.000

پای ارسازی

1.600.000.000

توانمن سازی

1۲0.000.000

جمع ارزش افزوده خدمات

33.955.534.621
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