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۱گزارش ماهانه بنیاد دانش | اسفند ۱۴۰۰

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 470 بورسیه
اهدای 19 بسته لوازم کمک آموزشی

تأمین شهریه مدرسه برای 4 بورسیه
هماهنگی و برنامه ریزی طرح اردوی نوروز 1401

.1

.2

.3

.4

.5
 
 

واحد حمایت تحصیلی

واحد حرفه آموزی و اشتغال

برگزاری جلسات روند فعالیت کمیته حرفه آموزی
برگزاری جلسات کمیته حرفه آموزی با جناب آقای دکتر دالویز

ویرایش و تکمیل برنامه های بنیاد کودک آمریکا
تأمین هزینه ایاب و ذهاب بورسیه های هنرستانی

بررسی و برآورد هزینه اقالم و تجهیزات برای بورسیه های هنرستانی

.1

.2

.3

.4

.5

واحد مشاوره و استعدادیابی
 اجرای برنامه تولد در کلیه نمایندگی ها 

خریداری کتاب هفت عادت نوجوانان موفق و ارسال به نمایندگی ها 
برگزاری جلسات مشاوره فردی با بورسیه ها
دریافت کتاب های اهدایی از کتابخانه ملی

برگزاری کالس مهارت های زندگی در بستر مجازی
ارسال جوایز برای 7 نفر از شرکت کنندگان کالس مهارت های زندگی

.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
جمع آوری کارنامه بورسیه ها و به روزرسانی سامانه وندا

تهیه کفش و پوشاک از خیرین محلی
برگزاری همایش دانش آموزی در زاهدان

.1

.2

.3

.4

.5

دستاوردها

 ICDL برگزاری دوره آموزشی
 MBA برگزاری دوره آموزشی
برگزاری کالس کیف دوزی و
چــــرم دوزی در نمایـــندگـــــی

اروند 

برگزاری کالس مهارت های
زندگی در بستر مجازی

برگزاری جلسه حضوری با
موسسه فرهنگی نیک مان

آفرینش 
جلسه آنالین با مددکاران
نمایندگــــــی ها و موسســــه

پروفایل سنتر

واحد مشاوره و استعدادیابیواحد 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 
 

واحد حمایت تحصیلی

واحد حمایت های معیشتی و مددکاری
دریافت 2196 کنسرو از شرکت مهرام

دریافت 600 بسته مواد شوینده و بهداشتی از شرکت صحت
ارسال بسته  ارزاق برای دفاتر نمایندگی

 44 چکاپ پزشکی، دندانپزشکی و چشم پزشکی
جذب 36 بورسیه جدید

.1

.2

.3

.4

.5
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مبلغ پرداخت همیاران در اسفند ماه

میلیون370
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 اسفند ماه

722
میلیون تومان

مبلغ ریالی پرداخت شده جهت
خدمات بنیاد دانش در اسفند ماه

میلیون70
تومان

ارزش افزوده ایجاد شده در اسفند ماه

میلیون652
تومان
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گزارش عملکرد نوع اقدام
واحد

ت های معیشتی
حمای

اهدای پوشاک و کفش

سبد مواد غذایی

اهدای لوازم خانگی

بسته مواد شوینده و بهداشتی

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در اسفند
مــــاه توســـــط واحـــــد
حمایت های معیشتــی

با 11 ماه گذشته

اعطای وام

76

1345

1

461

3

تومان 498,471,888

تومان 23,012,084

تعداد خدمات

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 475,459,804



6گزارش ماهانه بنیاد دانش | اسفند ۱۴۰۰

گزارش عملکرد نوع اقدام

تامین
711مقرری + درخواست های مالیدرخواست های مالی

تومان  452,913,700

تومان  452,913,700

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

-ارزش افزوده

مقایسه ارزش خدمات
تأمیــــــن درخواســـــت
تامین مالی در اسفند
ماه توسط بنیاد دانش

با 11 ماه گذشته

تعداد خدمات
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گزارش عملکرد نوع اقدام

ت های
واحد حمای

صیلی
تح

شرکت در آزمون های آزمایشی

 لوازم کمک آموزشی

کالس های تقویتی

شهریه مدرسه و دانشگاه

مشاور تحصیلی

تعداد ارتباطات حضوری 

راهبر تحصیلی

تعداد ارتباطات غیر حضوری 

207

19

637

4

316

2

470

660

تومان 194,280,350
تومان 41,614,250

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 152,666,100

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در اسفند
مــــاه توســــط واحــــد
حمایت های تحصیلـی

با 11 ماه گذشته

تعداد خدمات
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گزارش عملکرد نوع اقدام

واحد
ت های

حمای
 پزشکی

خدمات دندانپزشکی

خدمات چشم پزشکی

خدمات پزشکی

5

3

36

تومان 18,249,500

تومان 0

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 18,249,500

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در اسفند
مــــــاه توســــط واحــــد
حمایت های پزشکــــــی

با 11 ماه گذشته

تعداد خدمات
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گزارش عملکرد نوع اقدام

واحد مشاوره و
استعدادیابی

تست استعدادیابی

خدمات مشاوره

اردوی درون شهری

کارگاه های آموزشی

اهدای هدیه

1

17

35

152

8

تومان 12,257,671           

تومان 5,319,470     

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 6,938,201

مقایسه ارزش افزوده
ایجـــاد شده در اسفنـــد
مــــــاه  توســــط واحــــــد
مشاوره و استعدادیابی

با 11 ماه گذشته

تعداد خدمات
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گزارش عملکرد نوع اقدام

واحد حرفه آموزی و
20اشتغال

تومان

تومان

2,799,600

199,600

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده 2,600,000

حرفه آموزی

مقایسه ارزش افزوده
ایجاد شده در اسفند
ماه توسط واحد حرفه
آموزی و اشتغــــال با

11 ماه گذشته

تعداد خدمات



گنج های رنج؛
روایتی از لیال

 

داستان زندگی بورسیه های بنیاد دانش، روایت «رنج،
امید، اراده و موفقیت» است. روایت بخشی از فرزندان
مستعد و کم برخوردار ایران زمین که بر اثر تقدیر، در
شرایطی سخت و جان فرسا متولد می شوند و وقتی که
به نظر می رسد تمام زندگی آن ها همواره در رنج سپری
خواهـــــد شـــد، پرچـم امیــــد را برمی افرازنـــد و با اراده ای
پوالدین به جنگ تقدیر می روند تا در نهایت به آنچه که

خود، موفقیت می دانند، نائل آیند. تا اثبات کنند که:
مقام عیش میسر نمی شود بی رنج

بلی به حکم بال بسته اند عهد الست
«حافظ»

آری؛ در بنیاد دانش، روایت های بسیاری وجود دارد که
هرکدام می تواند الگویی از «تالش برای پاسداشت
زندگی» باشد و ما مفتخر هستیم که در این راه پر از
فراز و نشیب، می توانیم نقشی در جهت حمایت از افراد

بورسیه انجام دهیم.
داستان لیال نیز ازجمله قصه هایی است که «امید» را در
دل بسیاری از فرزندان کم برخوردار بنیاد زنده خواهد کرد.

روایت دختری که در سیزده سالگی خود، پدرش را بر 
 
 

اثر ایست قلبی از دست می دهد و از همان ابتدای دوران
کودکی و نوجوانی، با انبوهی از مشکالت اقتصادی و
معیشتی روبه رو می شود. لیال، همچنین از زمان مرگ
پدر، باید حامی خواهر هشت ساله خود نیز می بود و
بخشی از بار تربیتی و معیشتی او را بر عهده می گرفت.
او ازجمله نوجوانانی بوده است که به دست تقدیر، باید
بسیـــــار زودتـــــر از موعــــد بزرگ می شـــد و بخشــــــی از

مسئولیت های مردانه خانواده را نیز به دوش می کشید.
لیـــال با وجـــود تمام این مشکـــالت، توانست تا مقطع
پیش دانشگاهی با موفقیت تحصیــــل کند و در همین
مقطع بود که به جمع خانواده بنیــــاد دانــــش پیوست.
مجموعه بنیاد دانش نیز تالش کرد تا مسیر تحصیل او را
تسهیل کند و کمک کند تا در آزمون کنکور بتواند در
رشته مورد عالقه خود، یعنی «معماری» پذیرفته شود. به
همین ترتیب، لیال با تالش و پشتکار خود و با کمک های
بنیاد دانش، توانست تا در کنکور سال 1396 شرکت کند و
با موفقیت در این آزمون، در همان رشته مورد عالقه خود
و در یکی از بهترین دانشگاه های کشور پذیرفته شود؛

«رشته مهندسی معماری دانشگاه سراسری سوره».
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اما لیال علی رغم تمام تالش های خود و موفقیت هایی که کسب کرده بود، همچنان بار مشکالت معیشتی خود را به دوش
می کشید و در دوران دانشگاه نیز با مصائب گوناگونی از جمله فقدان امکانات تحصیلی مواجه بود. با این حال، در شرایطی
که لیال برای انجام پروژه های دانشگاهی خود، لپ تاپ نیز نداشت، توانست «باالترین معدل» را در بین هم کالسی هایش

کسب کند و با رتبه اول، فارغ التحصیل شود.
او در حال حاضر با انگیزه ای باال برای کنکور کارشناسی ارشد آماده می شود و قصد دارد تا در آینده، یکی از بهترین
معماران ایران باشد تا نقش خود را در سازندگی وطن خود ایفا کند؛ هدفی که باتوجه به استعداد و پشتکار او، به یقین به

واقعیت مبدل خواهد شد.
روایت لیال، روایت یکی دیگر از فرزندان ایران است که علی رغم وجود مشکالت و دشواری های فراوان، به جنگ تقدیر
می رود و تا به ثمر رسیدن تالش های خود، از آرزوها و آرمان های خود دست نمی کشد. بی شک، هر مسیر پر از رنجی، با
حمایت های مادی و معنوی انسان های دیگر، تبدیل به مسیری سرشار از دلگرمی و مهربانی می شود و آنچه که باعث تداوم
امیدهای انسانی می شود، وجود مهر و عشق است. بنیاد دانش اگر در این مسیر، کوچکترین سهمی در تداوم زنجیره مهر
داشته است، به خود می بالد و باافتخار یکبار دیگر، یکی دیگر از فرزندان خود را به جامعه مهندسی و معماری ایران زمین

معرفی می کند.
ما عاشق عشقیم که عشق است نجات

جان چون خضر است و عشق چون آب حیات
«موالنا»

 

 

گنج های رنج؛
روایتی از لیال
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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 اروند نیز یکی از مهم ترین شعب بنیاد دانش می باشد که در حال حاضر تعداد ۱53 بورسیه را تحت حمایت خود دارد.
الزم به ذکر است که این دفتر، نواحی منطقه آزاد اروند، شامل شهرهای خرمشهر، آبادان و دارخوین را نیز تحت پوشش

خود دارد.
عمده فعالیت های دفتر اروند، به شرح ذیل است:

جذب بورسیه  – ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی - برگزاری کالس های کنکوری – ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی – ارائه
مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی – برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و استعدادیابی برای بورسیه ها -  ارائه
مشاوره تربیتی - توانمندسازی بورسیه ها - ارائه مشاوره خانواده - برگزاری کالس های تقویتی - شناسایی استعدادهای
بالقوه - غنی سازی اوقات فراغت و برگزاری اردوهای علمی و تفریحی - کارآفرینی مادران افراد بورسیه  - ارائه خدمات

معیشتی.
اطالعات پرسنل دفتر اروند:

در این دفتر، تعداد پنج پرسنل به شرح ذیل مشغول به کار هستند :
مسئول دفتر - مدیر داخلی - مددکار - دو نفر راهبر

ارتباط با ما:
آدرس : خرمشهر-  چهل متری خیابان رودکی - جنب حسینیه عباسیه (چهاریک)

مدیریت : 06153524287
واحد مددکاری : 06153524309

واحد آموزش : 06153520694
 

نمایندگی های بنیاد دانش
 

 




