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:پیشگفتار

، دانش در راستاي شکوفایی استعدادهاي تحصیلی مجموعه اي از خدمات آموزشیبنیاد 

را به بورسیه تربیتی و مشاورههاي حمایت هاي پزشکی ، مالی و معیشتی ، حمایت 

آموزان دانشهاي خود ارائه میدهد. هدف از این خدمات، کمک به موفقیت تحصیلی 

چگونگی ازرسانیاطالعبه منظور. بدین سبب هاستآنضروريبورسیه و تامین نیازهاي

.استگردیدهتهیه پیش روگزارش مذکوردر دوره فعالیت هاي بنیاد دانش

تابستان و با تعطیلی مدارس در ن اقدامات در سه ماهه دوم سال در مقطع الزم به ذکر است ای

.محدودیت هاي ناشی از شیوع ویروس کرونا انجام پذیرفته استتوجه به
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1399گزارش اقدامات سه ماهه دوم سال خالصه 
تعداد خدمات ارائه گزارش عملکردنوع اقدام 

ارزش افزوده هزینه بنیاد ارزش خدمات شده

حمایت 
تحصیلی 

27لوازم کمک آموزشی(تبلت)

2،635،974،5871،604،954،5001،031،020،087

لوازم کمک آموزشی ( 
کتاب درسی،جمع بندي 

کنکور )
67

لوازم کمک آموزشی (پک 
516لوازم التحریر)

87مشاوره تحصیلی
114کالسهاي فوق العاده

برگزاري آزمون هاي 
30آزمایشی(سنجش)                    

اهداي جوایز به بوسیه هاي 
104ممتاز

حمایت هاي 
پزشکی

2خدمات چشم پزشکی

289،924،48075،749،680214،174،800
ماسک، ژل ضدعفونی و مواد 

691شوینده

10خدمات دندانپزشکی
5سایر خدمات پزشکی 

زبان کالس 
2945،500،000045،500،000کالس تقویتی زباننگلیسیا

حمایت 
مشاوره و 

تربیتی

17مشاوره فردي (روانشناختی)
47،800،0001،200،00046،600،000

21مشاوره تحصیلی 

حمایت 
معیشت

22اعطاء کمک مالی ویژه 

2،939،706،087121،556،8032،818،149،284
77اهداي پوشاك و کفش

12اهداي لوازم خانگی 
1089سبد مواد غذایی

167سایر خدمات معیشتی

تامین 
درخواست 
هاي مالی

146حمایت تحصیلی 

1,918,085,6301,918,085,6300
4حمایت پزشکی

1647پرداخت مقرري ماهیانه
117حمایت معیشت 

3سایر خدمات 

50047،876،990،7843،721،546،6134،155،444،171جمع کل 
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:و فرهنگیفعالیت هاي آموزشی

کم برخوردار تحصیلی بورسیه ها، بر آن است تا آینده اي بهتر براي این دانش آموزان با استعداد اما روندبنیاد دانش با تمرکز بر 

خدمات، کمک بهمجموعه اي از خدمات آموزشی را به بورسیه هاي خود ارائه میدهد. هدف از این در این راستا کهرقم بزند

نهاست.ه و تامین نیازهاي آموزشی آموفقیت تحصیلی دانش آموزان بورسی

:تدوین شرح وظایف راهنما ، راهبر و کارشناس.1

راهنما ، راهبر وکارشناس آموزش طی این دوره با استفاده از نظر کارشناسان خبره و جلسات به با توجه به اهمیت وظایف محوله 

شرح وظایف آنها اقدام گردیده استتدوین متعدد نسبت به 

دارند، عهدهبرراهاآنازپشتیبانیوهابورسیهبامستقیمي ارتباطي اصلی این واحد وظیفهبه عنوان بدنهراهنمایان آموزشی

که طی جلسات برگزار شده با این عزیزان آموزش و هماهنگی هاي الزم انجام پذیرفت.

جلسه راهنمایان در دفتر سراوانجلسه راهنمایان در دفتر تهران       جلسه راهنمایان در دفتر اروند                 

به ازاء تعدادي از راهنمایان، یک نفر راهبر آموزشی و تربیتی به طور مستقیم بر فعالیت راهنمایان نظارت خواهد راهبران آموزشی:
می باشد.هاي تخصصییئارت آنها، نظارت همراه با راهنماالبته نوع نظکرد. 



٦

فعالیت هاي انجام شده توسط راهنمایان و راهبران:

به منظور گسترش و استمرار ارتباط با بورسیه ها از روش هاي غیر حضوري و با استفاده از وسایل ارتباطی ارتباط غیر حضوري:-

ارتباط غیر 1600، در این دوره و هدایت بورسیه ها اقدام می گرددپشتیبانی به نسبت، نظیر تلفن، فضاي مجازي و اینترنت

.ه استحضوري با بورسیه برقرار شد

در ، بورسیه ها اقدام می گرددتحصیلی و تربیتیدر این شیوه، به صورت گروهی یا فردي به راهنمایی و هدایتارتباط حضوري:-

جلسه به صورت گروهی تشکیل شده است5جلسه به صورت فردي و  66این دوره 

نسبت به رفع مشکالت ،ماز طریق ارتباط با مدرسه و معلدر موارد خاصبراي این منظورارتباط با مدرسه و محل تحصیل:-

.صورت گرفته استمورد ارتباط با مدرسه10با توجه به تعطیلی مدارس صرفاًدر این دورهبورسیه پرداخته می شود،

آموزشی:کتاب هاي کمکتهیه .2

استو کمک آموزشی کتاب هاي آموزشی،متحانات مدرسهاور و کابزار موفقیت در کنیکی از از آنجایی که

در مقاطع تحصیلی کمک درسی رایگان جلد کتاب 414موفق به دریافت با تالش هایی که صورت گرفت  در این دوره ي سه ماهه 

% تخفیف از انتشارات خیلی 35با مورد نیاز بورسیه ها يمابقی کتاب ها، ضمناً در حال تهیه از سازمان انتشاراتی کاگو شدیم مختلف 

می باشیم سبز و گاج 

:.اهداي وسایل کمک آموزشی 3

27در این دوره با توجه به شیوع بیماري کرونا و ضرورت استفاده از وسایل کمک آموزشی و هم چنین ترویج آموزش از راه دور ،

ریال تهیه و به بورسیه هاي پایه دوازدهم اهدا گردید.795،150،000تبلت به ارزش  دستگاه 
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و گروهی:مشاوره هاي تحصیلی فردي.4
مشاوره تحصیلی، تعیین تکلیف نمودن و تحمیل یک راه حل به دانش آموز نیست، بلکه یک نوع آموزش هنر یادگیري است به 

داشتن مهارت و صالحیت علمی و حرفه اي تالش می نماید تا با توجه به وضعیت و باخوب،ومتخصصگونه اي که یک مشاور
کسب بهترین راه و روش او را به نتیجه دلخواه خود ومراجعخودشناسی،برايآورده و با تالشعالقه دانش آموز، نیاز او را بر 

.برساند

یلی از متخصصین خبره در این حوزه در کلیه دفاتر و دفتر مرکزي استفاده می نماید و هم چنین بنیاد دانش براي مشاوره تحص
میدهد.ارائهرایگان هاي ما خدماتبه بورسیه وره پوردستمالچی نیز در این بخش مرکز مشا

کنکور و همچنین برنامه ریزي درسی از در، انتخاب رشتهنهم به دهم در پایه انتخاب رشته در جهتمشاورهشایسته به ذکر است 
می باشد دانش مشاوره اي بنیاد جمله خدمات 

صورت کامالً رایگان استفاده نموده اند.بورسیه هاي متقاضی مشاوره به طور کامل از این خدمات به در این دوره 

جلسه مشاوره دفتر تهران جلسه مشاوره و انتخاب رشته بورسیه هاي دفتر زاهدان             

تر زابل                        جلسه مشاوره و انتخاب رشته بورسیه هاي دفجلسه مشاوره و انتخاب رشته بورسیه هاي دفتر سراوان      

:با بورسیه ها و خانواده هایشانروانشناختیجلسه هاي مشاوره.5
این جلسات برگزار می شود و در طی اعالم نیاز از طریق راهنماي آنانبا توجه به شرایط روحی و رفتاري بورسیه ها و مادران و

سات استمرار خواهد داشت .این جلنیز سال 
مه روح و روان شخیصی نیز در بنیاد برگزار می شود که در این مشاوره شناسنامشاوره ي ت،فرديروانشناختیعالوه بر مشاوره هاي

مسائل بورسیه به صورت دقیق تري بررسی میگردد. ، و تشکیل براي بورسیه 
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.تدوین تقویم اجرایی برنامه آموزش:6
پیش بینی بودجه مورد نیاز با دو عنوان اصلی همچنینبورسیه هاي بنیاد دانش وهر چه بهتراین برنامه به جهت رشد تحصیلی

تدوین گردید:زیر 
:هدایت تحصیلی و برنامه ریزي درسی-1

 تحصیلی به منظور تطبیق اهداف تحصیلی با توانایی ها، عملکرد و اهداف دانش آموزمشاوره
ایجاد انگیزه و کمک به ادامه تحصیل بورسیه ها و جلوگیري از ترك تحصیل آن ها
شکوفایی استعدادهاي تحصیلی بورسیه ها
مطابق نیاز بورسیه تهیه کتاب هاي کمک آموزشی
بورسیه ت شناسایی نقاط قوت و ضعفشرکت در آزمون هاي آزمایشی جه

برگزاري آموزش هاي تقویتی و جبرانی -2
ارتقاي معدل بورسیه ها و پیشرفت تحصیلی آن ها
جبران کیفیت نامناسب آموزش در مناطق محروم
توسعه مستمر توانمندي هاي علمی بورسیه ها
 افت تحصیلی بورسیه جبران و شناسایی

برگزاري کالس هاي فوق العاده:. 7
در می تواند ها بورسیه ، نیز در دستور کار بنیاد دانش قرار گرفته است. با توجه به اعالن نیاز کالس هاي فوق برنامه در این دوره 

شرکت نمایند.به صورت رایگان و یا با تخفیف آموزشگاههایی که با بنیاد همکاري دارند درکالس مورد نظر 

برگزاري کالس زبان در دفتر اروند(محاسبات ریاضی)                    چرتکههاي کالسشرکت در 
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فعالیت هاي مهارت آموزي و حرفه آموزي 

خودکفایی این  و ها ، ایجاد شرایطی براي یافتن شغل مناسب پس از اتمام تحصیالت به بورسیه یکی از رویکردهاي بنیاد دانش
در دستور کار بخش  بصورت جدي دانشآموزان ازنظر مالی است؛ بنابراین خدمات مهارتآموزي و کار آموزي دانشآموزان بورسیه

آموزش بنیاد دانش قرار گرفته است. بر این اساس دانشآموزان بورسیه هنرستانی و یا دانشجو این فرصت را مییابند تادر دوره هاي 
کار آموزي بنیاد دانش در کسب و کارهاي مرتبط با زمینهي تحصیلی خود مشغول به کار شوند

ارتباط و یا هم چنین راه اندازي مجدد کمیته استعداد حرفه اي و تشکیل جلسات فعالیتی که در این حوزه صورت گرفت، دیگر 

بصورت بورسیه ها بتوانند منبعدکهمی باشد مجتمع فنی تهران حرفه اي وسازمان فنی و، جهاددانشگاهی با مراکز انعقاد تفاهمنامه 

از کالس هاي این مراکز استفاده نمایند.هاي قابل مالحظه با تخفیف رایگان یا 
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:فعالیت هاي بهداشت و درمان

همچنان در دستور "افزایش کیفیت زندگی بورسیههدفی در راستاي درمان رایگان دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش،".١

به صورت رایگان براي بورسیه ها و در موارد خاص را این خدماتو توانسته با مساعدت همیاران تخصصی بنیاد  کار بنیاد دانش بوده 

نجام دهد .براي خانواده هاي آنها ا

و مناطق تحت پوشش پک هاي بهداشتی (شامل: ماسک و ژل ضدعفونی ) تهیه و ارسال گردید شیوع بیماري کرونا در بهبا توجه .2

شرکتهاي صنعتی صحت و پاکسان بسته هاي بهداشتی(شامل : شامپو ، مایع ظرفشویی ، مایع ضمن ایجاد ارتباط با هم چنین 

د.وبین خانواده ها توزیع شتاگردیدارسال فاتر دریافت و براي دبه صورت رایگان ر لباسشویی، صابون و......  ) دستشویی، پود

در روز پزشک از پزشکان نیکوکار بنیاد دانش تقدیر و ي را براي بورسیه ها تقبل نموده انداز آنجایی که پزشکان بنیاد زحمات زیاد

.بعمل آمدتشکر

پذیرفته است.ا توجه به نیاز بورسیه و خانواده هایشان انجام در حد محدودي بچکاپ هاي دوره اي پزشکی نیز بدر این دوره. 3

چکاپ پزشکی بورسیهپک بهداشتی ( ژل ضدعفونی و ماسک)چکاپ پزشکی در اروند

چکاپ دندان مادر بورسیه در زاهدانتقدیر از پزشکان در روز پزشک دفتر زاهدان                
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فعالیت هاي معیشتی :
ود:را میتوان به دو دسته تقسیم نمبخشحمایت هاي بنیاد در این 

(درصدي از کمک مالی مقرري به منظور کمک به بورسیه ها و خانواده ایشان، ماهانه مبلغی به عنوان حمایت هاي مالی :-1
.بورسیه هزینه شودجهت همیار بورسیه) به حساب مادر یا سرپرست ایشان واریز می شود تا 

پرداخت گردید.بورسیه ها در این ارتباط بهریال 1،186،052،000مبلغ در این دوره 

، کم برخوردار میباشدپذیرش دانش آموزانموجب انتخاب و یکی از مهم ترین ویژگیهایی که حمایت هاي معیشتی :-2
ا در بسیاري موارد مانع تحصیل ضعف اقتصادي و دشواري تامین معیشت خانواده بورسیه هسونیازمندي آنهاست. از یک 

باعث افت ها وموجب به هم خوردن آرامش روانی آنو از سوي دیگر، آشفتگی هاي ناشی از مسائل معیشت میگرددها آن
این مهم در نظر گرفته و نسبت به ارائه تامین بنیاد دانش بخشی از توان خود را براي از اینروشود .می یه ی بورستحصیل

.خدمات معیشتی به بورسیه ها و خانواده ایشان اقدام می نماید

عبارتند از:انجام شده مهم ترین حمایت هاي معیشتی 
بصورت ماهیانهبسته هاي غذایی اعطاء
پوشاك و کفش اعطاء
کمک هاي ویژه مالی
 تهیه لوازم خانگی
ارائه شده به بورسیه ها می باشد .معیشتیارزش خدماتریال 2,920,577,077مبلغ در این دوره

اهداي بسته هاي غذایی در اروندکفش در دفتر ارونداهداي

بسته هاي غذایی زابل                                                     اهداي لوازم خانگی در زابلاهداي
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فعالیت هاي مددکاري:

حرفه اي است که به افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع کمک می کند تا رفاه فردي و مددکاري : اجتماعی مددکاريتعریفی از 

و توانایی آنها در استفاده از منابع خود و جامعه براي به افراد در توسعه مهارت هايارتقاء بخشند و هدف آن کمکاجتماعی خود را 

حل مشکالت است. مددکاري اجتماعی عالوه بر بررسی، کاهش و رفع مشکالت فردي و شخصی، به مسائل اجتماعی گسترده تر 

.دازدپرمینیز…مانند فقر، بیکاري و خشونت هاي خانگی و

زیر می باشد:دکاري انجام شده در این دوره بشرحاقدامات مد

بر اساس استانداردهاي بنیاد دانش هر شش ماه یک بار از پیشرفت تحصیلی ، وضعیت جسمانی ، :تهیه گزارشات شش ماهه.1

بصورت مفصل تهیه و برايمزبور وضع معیشتی بورسیه ها و خدمات انجام شده به آنان از سوي مددکاران و راهنمایان گزارشات 

بورسیه گزارشات 580جهت همیاران محترم به صورت الکترونیکی و در صورت نیاز غیر الکترونیکی ارسال می گردد ، در این دوره 

گردیده است.براي همیاران محترمتنظیم و اقدام به ارسال

.استگردیدهمه و نامه ي بورسیه به همیار ضمیمه رناکاشش ماههپیوست گزارشاتدر این دوره الزم به ذکر می باشد



١٣

: بررسی نهایی نیازمندي هاي بورسیه ها و خانواده هایشان.2

عمدتاٌ از اقشار کم برخوردار و ضعیف می باشند و با توجه به بازدیدهاي انجام شده از منازل از آنجایی که بورسیه هاي تحت پوشش 

با در نظر گرفتن امکانات موجود در بنیاد(نقدي و مکتوب گزارش می گردد صورت بنیازهاي آنان توسط مددکار ها بورسیه

.اقدام می گرددنسبت به برآوردن بخشی از  نیازهایشان غیرنقدي) 

بوریسه ها و خانواده حضور داشته و نسبت به ارائه خدمات مددکاري بهبصورت مستمرالزم به ذکر است در دفاتر بنیاد دانش مددکار 

هاي آنان اقدام می نماید .

جذب بورسیه هاي جدید:.3

در ،خروج آنان از تحت پوشش خدمات بنیاد دانشوتعدادي از بورسیه هاو یا بهبود وضع اقتصاديبا توجه به فارغ التحصیل شدن

وظایف به لحاظ انجام هر چه دقیق ترشایان ذکر است . ه ایم خروج از پوشش داشتبورسیه 32جذب  و بورسیه46این دوره 

انجام می پذیرد:ها جذب بورسیه جهت مرحله  به شرح ذیل 5محوله 

شناسایی - 1
بازدید از منزل-2
بررسی مدارك و مستندات- 3
انجام تست هوش- 4
مصاحبه با بورسیه و خانواده شان-5

بازدید از منزل بورسیه در زاهدان بازدید از منزل بورسیه در اروند   

بازدید از منزل بورسیه در زاهدان بازدید از منزل بورسیه در اروند                          



١٤

:روابط عمومی و  جلب مشارکت ها عالیت هايف

دور نبوده  نظربراي بورسیه ها و تامین نیاز هاي آنان هیچگاه از تهیه لوازم التحریرگذشته در آغاز سال تحصیلیطی سالیان .1
پک لوازم التحریر تهیه و به نمایندگی ها ارسال نماییم.489امسال نیز با کمک خیرین و استفاده از قلک بورسیه ها  توانستیم 

،               کیف کوله پشتی ، جامدادي، اتود ، نوك اتود ، مداد، پاك کن ، الك غلط گیر،دفتر ، خط کششامل: (مزیور پک لوازم التحریر 
ست نقاله ) می باشد.

اهداي لوازم التحریر به بورسیه در زاهدان لوازم التحریر ارسالی از بنیاد به دفتر زابل

و ارسال به دفاتر بنیاد دانشدر دفتر مرکزيبسته بندي لوازم التحریر بورسیه ها

برگزار گردید که با استقبال 15/06/1399براي جذب همیار در تاریخ در فضاي مجازي کمپینیداوطلبین با همکاري گروهی از .2
خوبی مواجه و نتایج مطلوبی را در پی داشت 

از سوي این عزیزان دریافت گردیده استبورسیه 216تقاضاي جذب و همیار جذب 85در این کمپین 

و همچنین اعالم موافقت سازمان با موسسه آینه تهران براي فعالیت در فضاي مجازي و تبلیغات محیطی و برگزاري جلسه .رایزنی 3
از جمله فعالیت ها در این بخش بوده است زیباسازي شهر تهران در خصوص تخصیص بیلبورد 



١٥

بنیاد دانش واقع در سراوان ، زاهدان و زابل را مجهز به زیر ساخت هاي الزم دفاتر شرکت مبین نت در راستاي مسئولیت اجتماعی .4
در این دوره نموده است.اتصال به اینترنت براي سیستم هاي کامپیوتر و 

افتتاحیه سایت مبین نت در دفتر زابلافتتاحیه سایت مبین نت در دفتر زاهدان  

افتتاحیه سایت مبین نت در دفتر سراوان                                      افتتاحیه سایت مبین نت در دفتر مرکزي آن شرکت    

فعالیت هاي بخش مدیریت مالی:

مطابق با سند استراتژي بنیاد دانش و با در نظر گرفتن عملکرد 1400-1399سال تدوین و تنظیم کتابچه پیش بینی بودجه -1

انجام پذیرفته است1398حاصله در سال 

تهیه گزارشات فصلی جهت ناظرین مالیاتی ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه به سازمان امور مالیاتی-2

شده ایم1397جهت عملکرد سال مالی ضمناً در این دوره موفق به اخذ معافیت کامل مالیاتی 


