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هدف بنیاد دانش بسترسازی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی و
ایجاد تغییر در آينده کودکان با استعداد و کم برخوردار از طریق

حمایت های آموزشی و مهارتی است.
 

ما در بنیاد دانش همواره ظرفیت مشارکت های مردمی را از
طریق جذب همیاران و تامین منابع بلندمدت، با جدیت دنبال
می کنیم و از این رهگذر زیرساخت های کاملی را برای ارائه
حمایت های تحصیلی و حمایت های مکمل برای کودکان ایجاد
می کنیم؛ و با اتکا به سازوکارها و روش های نوین مداخله موثر
در امور آموزشی و بهداشت روانی دانش آموزان، زمینه های
مناسب رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای بورسیه های

خود فراهم می کنیم. 
 

بنیاد دانش با تسهیل گری موثر علمی و همه جانبه در امور
آموزشی کودکان و نوجوانان، بستری مناسب را برای گذراندن
مسیر یادگیری ایجاد می کند تا بچه های بورسیه  شده بتوانند با
کسب مدارج باالی علمی و یادگیری مهارت  در سطح حرفه ای به
شغلی پایدار دست یابند و در زندگی اجتماعی خود نیز به

 خوداتکایی برسند.

 

مقدمه



عملکرد بنیاد دانش

برگزاری جلسه هفتگی انگیزشی بورسیه های سال های نهم تا یازدهم 
تماس تلفنی دوره ای با 638 بورسیه

تهیه گزارش آزمون قلم چی و تماس تلفنی با بورسیه های غایب در آزمون
تکمیل لیست ارسالی عدم همکاری با مرکز مشاوره پوردستمالچی

تکمیل لیست اسامی بورسیه ها برای طرح پایش

.1

.2

.3

.4

.5
 

کمیته حمایت تحصیلی

کمیته حرفه آموزی و اشتغال
ICDL تهیه پاورپوینت راهنمای آزمون

تکمیل و آماده سازی برنامه های کمیته حرفه آموزی برای بنیاد کودک آمریکا 
برگزاری جلسه با محوریت آموزش خانواده های بورسیه های تهرانی

برگزاری جلسه با محوریت راهنمایی راهبران در خصوص بورسیه های هنرستانی
تدوین اکسل برنامه ریزی برای ساعات آموزشی برای هنرستانی ها 

مصاحبه و هدایت آموزشی شغلی توسط آقای دکتر دالویز

.1

.2

.3

.4

.5

.6

کمیته مشاوره و استعدادیابی
 اجرای برنامه تولد در کلیه نمایندگی ها 

ابالغ اجرای برنامه مشاوره فردی (ویژه بورسیه ها) به نمایندگی ها 
تهیه و تدوین برنامه مشاور خانواده

تهیه و تدوین برنامه های پیشنهادی به بنیاد کودک آمریکا
برگزاری مشاوره فردی با بورسیه هایی که عدم همکاری دارند

هماهنگی با انتشارات معیار علم و سفارش کتاب 7 عادت نوجوانان موفق

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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دفاتر نمایندگی
توزیع ارزاق و بسته های بهداشتی ارسالی 

برگزاری جشن تولد برای بورسیه ها
بازدید از منازل بورسیه ها جهت غربالگری

جمع آوری کارنامه بورسیه ها و به روزرسانی سامانه وندا

.1

.2

.3

.4

دستاوردها

ICDL برگزاری دوره آموزشی
برای بورسیه نمایندگی اروند

و تهران (جلسات پایانی)
ICDL شروع دوره آموزشی 
برای بورسیه های نمایندگی
(زاهــدان،اهـــواز،زابــل،خـاش،

سراوان) 
MBA برگزاری دوره آموزشی
جلسه دوم برای بورسیه های

دانشجو

برگزاری کالس مهارت های
زندگی در بستر مجازی

توزیع کتــــاب مهـــارت های
زندگی (کتاب همین حاال

همین جا باش)
اجرای آزمون و تست های
استعدادیابــــی و هدایـــــت
شغلــــــی برای بورسیه های

هنرستانی

کمیته  مشاوره و استعدادیابیکمیته حرفه آموزی و اشتغال

برگــزاری جلســـــه هم افزایــــی
راهبـــران محترم آموزشــــی با

مدیر آموزش
برگـــــزاری جلســـــه مشـــــاوره

هفتگی بورسیه ها
برگـــــــزاری جلســـــه هفتگــــی
انگیزشــــــی بورسیــــــــــه های

سال های نهم تا یازدهم 
 

کمیته حمایت تحصیلی

کمیته حمایت های معیشتی و مددکاری
دریافت 49 بسته پوشاک در نمایندگی خاش از خیرین محلی
ارسال 10 سبد مواد غذایی برای بورسیه های دارای سوتغذیه 

ارسال 163 بسته  ارزاق برای تهران، زاهدان و سراوان  
 چکاپ پزشکی و دندانپزشکی

جذب 7 بورسیه جدید
برگزاری جشن روز مادر

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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مبلغ پرداخت همیاران در بهمن ماه

میلیون179
تومان

نگاه آماری به عملکرد بنیاد دانش

ارزش خدمات بنیاد دانش

توجه: مابه التفاوت پرداختی همیاران و مبلغ ریالی پرداخت شده جهت خدمات، در قلک بورسیه ها
ذخیره می گردد و تمامی هزینه های ستادی توسط هیات امنا پرداخت می گردد.

مجموع ارزش خدمات
ارائه شده بنیاد دانش 

 در بهمن ماه

594
میلیون تومان

مبلغ ریالی پرداخت شده جهت
خدمات بنیاد دانش در بهمن ماه

میلیون129
تومان

ارزش افزوده ایجاد شده در بهمن ماه

میلیون465
تومان
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گزارش عملکرد نوع اقدام

ت های
کمیته حمای

صیلی
تح

شرکت در آزمون های آزمایشی

 لوازم کمک آموزشی

کالس های تقویتی

شهریه مدرسه

مشاور تحصیلی

تعداد ارتباطات حضوری 

راهبر تحصیلی

تعداد ارتباطات غیر حضوری 

203

128

669

1

285

5

638

679

تومان 232,437,222
تومان 48,830,227

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 183,606,989

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در بهمن
ماه توسط بنیاد دانش
در کمیـته حمایت های
تحصیلی با 11 ماهه

گذشته

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه
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گزارش عملکرد نوع اقدام
ت های

کمیته حمای
معیشتی

اهدای پوشاک و کفش

سبد مواد غذایی

اهدای لوازم خانگی

بسته مواد شوینده و بهداشتی

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در بهمن
ماه توسط بنیاد دانش
در کمیـته حمایت های
معیشتی با 11 ماهه

گذشته

جشن ها و مراسم ها

49

163

2

20

593

تومان 176,772,074

تومان 49,674,994

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 127,097,080
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گزارش عملکرد نوع اقدام

کمیته
ت های

حمای
 پزشکی

خدمات دندانپزشکی

خدمات چشم پزشکی

خدمات پزشکی

94

2

33

تومان 93,328,576

تومان 410,000

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 92,918,576

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در بهمن
ماه توسط بنیاد دانش
در کمیـته حمایت های
پزشکــــی با 11 ماهه

گذشته

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه
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گزارش عملکرد نوع اقدام

تامین
718مقرری + درخواست های مالیدرخواست های مالی

تومان 76,005,000

تومان 76,005,000

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

-ارزش افزوده

مقایسه ارزش خدمات
تامیــــــن درخواســـــت
تامین مالی در بهمن
ماه توسط بنیاد دانش

با 11 ماهه گذشته

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه
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گزارش عملکرد نوع اقدام

کمیته حرفه آموزی
65و اشتغال

تومان

تومان

63,969,745

6,433,745

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 57,536,000

حرفه آموزی

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در بهمن
ماه توســــط بنیــــــاد
دانش در کمــیـتـــه
حرفــــــــــه آمـــــــوزی
و اشتغــــال با 11 ماه

گذشته

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه
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گزارش عملکرد نوع اقدام

کمیته مشاوره و
استعدادیابی

اهدای هدیه

کتب غیردرسی ومجله

کارگاه های آموزشی

خدمات مشاوره

87

146

156

1

تومان 33,473,770           

تومان 25,565,511     

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 7,908,259

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در بهمن ماه
توسط بنــــیـــــاد دانش
در کمیــــتـه مشاوره و
استعدادیابی با 11 ماه

گذشته

تعداد خدمات به ازای هر بورسیه



رنج هایی که با ایمان ثمر می دهد؛
روایتی از رضا

 
 

قصه ها بر دو نوع هستند: نوع اول، آن دسته از قصه ها
هستند که اگرچه «واقعیت» ندارند، اما از منظر پیامی
که برای مخاطب دارند، «حقیقت» دارند. نوع دوم، آن
دسته از قصه ها هستند که هم «واقعیت» دارند و هم
«حقیقت». قصه رضا نیز از آن دسته قصه هاست که
واقعیت آن، باعث می شود تا برای تمام افرادی که به
خاطر محدودیت های مالی، مسیر خود را پر از چالش های
ناامیدکننده می بینند، یک الگوی حقیقی از «موفقیت

ِهمراه با ایمان» تصویر شود.
رضا متولد سال 76 است و متأسفانه در هشت سالگی،
پدر خود را از دست می دهد. به این ترتیب رضا در دوران
کودکی خود شاهد بود که با فقدان مهم ترین تکیه گاه
خانواده، در کنار خواهر و مادر خود، تنها مرد خانه شده
است و باید تمام تالش خود را برای ایفای این نقش
انجام دهد. آنچه در ادامه می خوانید، اثبات این
مدعاست که رضا از همان کودکی، مسیر زندگی خود را
مردانه طی کرد و با پشتکار و ایمانی مثال زدنی، توانست

تمام مراتب موفقیت را طی کند.
 

رضا از همان زمان شروع مدرسه، همواره جزء بهترین
دانش آموزان بود. به این ترتیب توانست از 16 سالگی
وارد بنیاد دانش شود تا به عنوان بورسیه، دوران کنکور و
دانشگاه خود را با حمایت های بیشتری پشت سر بگذارد.
او در سال 94 توانست تا در دانشگاه پیام نور، در رشته
«کارشناسی برق قدرت» پذیرفته شود. اما توانایی علمی
او آنچنان باالتر از سطح دانشگاه بود که در دوران
ِکارشناسی خود، برخی دروس را در «دانشگاه امیرکبیر»
تدریس می کرد و حتی پایان نامه خود را به «دانشگاه

صنعتی شریف» ارائه کرد!
رضا بعد از دوره کارشناسی خود، توانست در دانشگاه
دولتی شهید رجایی پذیرفته شود. اما به این دلیل که
برای تحصیل در این مقطع، عالقه داشت تا در دانشگاهی
با رتبه علمی باالتری تحصیل کند، یک سال دیگر با هّمت
واالی خود تالش کرد تا در نهایت توانست در رشته برق

قدرت در «دانشگاه شهید بهشتی» پذیرفته شود.
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همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد، قصه رضا، یک الگوی حقیقی و واقعی برای تمام اشخاصی است که کودکی
خود را غرق انبوهی از چالش های ناامیدکننده می بینند، اما در نهایت به مدد نیروی «ایمان» و «تالش» می توانند به برترین

جایگاه های علمی در کشور دست یابند.
بنیاد دانش اگر در این مسیر، کوچکترین سهمی در درخشش ِیکی دیگر از فرزندان این مرز و بوم داشته است، به خود

می بالد و باافتخار تمام تالش خود را وقف کشف و حمایت نخبگان خواهد کرد. به امید ایران فردا.
 

رنج هایی که با ایمان ثمر می دهد؛
روایتی از رضا
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نمایندگی های بنیاد دانش
 

 
بنیاد دانش با دفاتر متعددی که در سطح کشور دارد، همواره در تالش بوده است تا در راستای پیشبرد سطح کیفی

خدمات حمایتی خود، ارتباط مستقیم خود را با بورسیه های مقیم شهرها و روستاهای مختلف کشور حفظ کند.
دفتر تهران نیز یکی از مهم ترین شعب بنیاد دانش می باشد که با مدیریت جناب آقای دکتر رضایی، در حال حاضر تعداد
۱۰۲ بورسیه را تحت حمایت خود دارد. الزم به ذکر است که این دفتر عالوه بر شهر تهران، حومه تهران را نیز تحت

پوشش خود دارد.
 

عمده فعالیت های دفتر تهران، به شرح ذیل است :
ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی - برگزاری کالس های کنکوری - ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی - برگزاری دوره های
مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی - برگزاری دوره های مشاوره تربیتی - برگزاری دور ه های مشاوره خانواده - برگزاری
کالس های تقویتی - شناسایی استعدادهای بالقوه - برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و استعدادیابی برای بورسیه ها -
غنی سازی اوقات فراغت و برگزاری اردو های علمی و تفریحی - کارآفرینی برای مادران افراد بورسیه  - ارائه خدمات

معیشتی و ارائه هرگونه خدمات پشتیبانی برای توانمندسازی بورسیه ها.
.

آدرس دفتر تهران:
خ انقالب - روبروی شریعتی - بعد از نور محمدی - ساختمان تنکابن - پالک ۳۵۲ - طبقه ۴- واحد ۱۸.

تلفن تماس :
021-۷۷۶۲۹۹۵۱ , 021-۷۷۶۲۴۴۲۹

.
پرسنل دفتر تهران : 

۱- مدیریت : آقای دکتر رضایی
۲- مدیر داخلی : خانم چاپاقانی

۳- مددکار : خانم سرخ
۴- راهبران : خانم انصاری و سایر نیروهای دفتر تهران.




