
www.Bonyaddanesh.org

Bonyaddanesh

تهران، خیابان
انقالب، روبروی
خیابان شریعتی،
پالک۳۵۲, طبقه
چهارم واحد۲۲

۰۲۱   ۷۷۶۳۶۳۷۷



مقدمه

دستاوردهای مهر ۱۴۰۰

معرفی واحد حرفه آموزی و اشتغال

داستان زندگی یک بورسیه

عملکرد بنیاد دانش در مهر ۱۴۰۰

نگاه آماری به عملکرد بنیاد دانش

ارزش خدمات بنیاد دانش

۰۱

۰۳

۰۵

۱۰

۰۲

۰۴

۰۷

فهرست



۱گزارش ماهانه بنیاد دانش | مهر ۱۴۰۰

هدف  بنیاد دانش ایجاد فرصت آموزش و تغییر آينده
کودکان و نوجوانان با استعداد از طریق حمایت های آموزشی
و حرفه ای است. ما در بنیاد دانش با بهره گیری از ظرفیت
مشارکت های مردمی از طریق جذب همیاران با تامین منابع
بلندمدت، زیرساخت های کاملی را برای ارائه حمایت های
تحصیلی و در کنار آن حمایت های مکمل ایجاد کرده ایم و با
اتکا به سازوکارها و روش های نوین و مداخله موثر در امور
آموزشی و تربیتی دانش آموزان مستعد و کم برخوردار
زمینه های مناسب رشد و توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی
را برای بورسیه های خود فراهم می نماییم. بنیاد دانش با
مداخله علمی و همه جانبه در امور آموزشی کودکان و
نوجوانان، بستری مناسب برای طی مسیر یادگیری ایجاد
می کند تا بورسیه ها بتوانند با کسب مدارج عالی علمی و یا
یادگیری مهارتی در سطح حرفه ای به شغلی پایدار دست
یابند و در زندگی اجتماعی خود نیز به مقام خوداتکائی

برسند.

بنیاد دانش

مقدمه
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عملکرد بنیاد دانش

۱- اجرای پروژه حمایت تحصیلی پایه دوازدهم با هدف ایجاد آمادگی الزم برای موفقیت در
کنکور

۲- تهیه بستر ال ام اس و کالس های رفع اشکال دروس مختلف برای بورسیه ها
۳- نیازسنجی، تهیه و اهدای کتاب های آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز بورسیه ها

۴- شرکت در آزمون قلم چی توسط بورسیه های مقطع متوسطه دوم 
۵- ارتباط و تعامل هفتگی راهبران آموزشی با بورسیه ها به منظور ایجاد انگیزه و بهبود روند

مطالعاتی آنان
۶- برگزاری جلسه های منظم با راهبران آموزشی برای بهبود ارتباط میان راهبران و بورسیه ها

واحد حمایت تحصیلی

واحد حرفه آموزی و اشتغال
۱- برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری کالس ICDL برای بورسیه های هنرستان،

متوسطه دوم و دانشجویان
۲- تدوین گزارش عملکرد انتخاب رشته بورسیه های پایه نهم  

۳- برگزاری نشستی با حضور کمیته امداد و شرکت گلرنگ در دانشگاه علم و
فرهنگ به منظور استفاده از پتانسیل های این موسسه ها در راستای رسیدن به

اهداف بنیاد

کمیته مشاوره و استعدادیابی
۱- بازنگری و تدوین دستورالعمل پذیرش و جذب بورسیه جدید

۲- تدوین گزارش انتخاب رشته بورسیه های پایه نهم  

۳- تدوین قرارداد و تفاهم نامه جدید برای بورسیه ها  

۴- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک 
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واحد حمایت های مکمل
۱- تایید و جذب نهایی ۱۱ بورسیه جدید

۲- اهدای بسته های حمایتی معیشتی

۳- نیازسنجی و هماهنگی در تامین بخاری 

۴- تقدیر از نیروهای داوطلب 

دفترهای نمایندگی
۱- توزیع ارزاق و بسته های بهداشتی

۲- برگزاری همایش قدردانی از راهنمایان و نیروهای داوطلب دفتر تهران  
۳- پیگیری وضعیت سالمت بورسیه های مبتال به بیماری کرونا و همیاری با آن ها

۴- ثبت نام بورسیه های جدید در آزمون های قلمچی 
۵- دریافت کتاب های اهدایی آموزشی و کمک آموزشی از نیکوکاران

۶- ارتباط با مدرسه بورسیه ها به منظور دریافت تخفیف و قسط بندی شهریه 

دستاوردها

تدوین و طراحی پیش بینی
برنامه بودجه یک ساله (شامل
تست استعداد شغلی و انطباق
شخصیت، بازدید از مراکز و
کارگاه های حرفه آموزی، برگزاری
کارگاه های تخصصی و عمومی و
دوره کارآموزی همراه با گام های

اجرایی آن)

تدوین و طراحی پیش بینی
برنامه و بودجه در حوزه حمایت

تحصیلی
تدوین و بازنگری در مراحل

جذب تا خروج بورسیه

کمیته حرفه آموزی
و اشتغال

کمیته  مشاوره و
استعدادیابی و پرورشی

تدوین و طراحی برنامه و بودجه
در حوزه حمایت مشاوره ای،

استعدادیابی و پرورشی
تدوین برنامه آموزشی پایه
دوازدهم (شامل جلسات هفتگی
راهبران، تعامل راهبران و
بورسیه ها، جلسات مشاوره
گروهی تحصیلی و برنامه ریزی
تحصیلی و آزمون های آزمایشی)

کمیته حمایت تحصیلی
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مبلغ پرداخت همیاران
در مهر ماه

میلیون تومان۱۸۶

معوقات همیاران
 تا مهر ۱۴۰۰

میلیون تومان۳۹

نگاه آماری به عملکرد بنیاد دانش

جذب همیار جذب بورسیه

غیرفعالی همیارخروج بورسیه
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۵
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واحد حرفه آموزی و اشتغال یکی از بازوهای اجرایی واحد حمایت تحصیلی است که برای اصالح پیش فرض های نظام
آموزشی که بر تحصیل در دانشگاه و یادگیری دروس پایه تاکید دارد و همچنین با هدف باال بردن نرخ موفقیت
دانش آموزان کم برخوردار و با استعداد بورسیه شده بنیاد دانش شکل گرفته است. هر دانش آموز ویژگی های شخصیتی،
عالئق،  توانمندی ها و نیازهای متفاوتی دارد، توجه به هوش های چندگانه، شناسایی استعدادهای خاص و ایجاد مسیری
شخصی شده و صحیح برای هر فرد اصلی ترین عامل موفقیت شغلی است. ارزیابی صحیح از شرایط هر دانش آموز و
ویژگی های فردی او در کنار شناخت درست نیازهای بازار کار کشور است که می تواند کاستی های نظام آموزشی تک بعدی

را رفع کند و برای هر فرد با هر میزان و هر نوع هوش و استعدادی مسیری به سوی موفقیت ترسیم نماید. 

در این گزارش به معرفی واحد حرفه آموزی و اشتغال در بنیاد دانش می پردازیم. با توجه به اینکه تمرکز بنیاد دانش بر
هدایت بورسیه در مسیر درآمد زایی ، این واحد نقش کلیدی در آینده بورسیه های بنیاد بازی میکند. 

واحد حرفه آموزی و اشتغال
معرفی واحدهای بنیاد دانش
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و بنیاد دانش آنان را در مسیر رسیدن به فردی دارای
شغل و درآمد که ارزشی برای جامعه می آفریند و از
اعتماد به نفس باالیی برخوردار است و از نظر اقتصادی
برای خود،  خانواده و جامعه سودمند است، همراهی
می کند. کمیته حرفه آموزی و اشتغال برای رسیدن به
اهداف خود بازار کار ایران را بررسی کرده و آموزش
مهارت هایی را برای بورسیه در نظر می گیرد که بتواند او
را به شغل و درآمدی پایدار برساند و با سرمایه گذاری
هوشمندانه بر روی استعداد و توانایی او، آينده ای
روشن تر برای بورسیه و جامعه خلق کند. این کمیته
برنامه عملیاتی خود را برای دوره های مختلف تحصیلی
تدوین کرده است و با نیازسنجی، شناسایی استعداد ها و
انجام تست های روانشناختی و انطباق شخصیت برنامه
سالیانه ای شامل مشاوره، حرفه آموزی و بازدید از مراکز
مختلف را به همراه گام های اجرایی آن برای بورسیه ها
طراحی کرده است، این برنامه در واحد حرفه آموزی و

اشتغال اجرا می شود.

اقدامات واحد حرفه آموزی  و اشتغال
اجرای برنامه عملیاتی هدایت آموزشی و شغلی برای

بورسیه ها در همه مقاطع
مطالعه و بررسی به منظور شناخت سیاست ها و
اولویت های اقتصادی و اجتماعی کشور در حوزه

آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی
شناسایی مشاغل جدید و موجود در کشور

طراحی مسیر حرفه ای و تجزیه و تحلیل مشاغل 
ارتباط با کاریابی ها، اصناف و اتحادیه، تعاونی ها و
شرکت های دانش بنیان استانی با هدف بهره گیری از

ظرفیت  آن ها در ایجاد اشتغال برای بورسیه ها
انعقاد تفاهم نامه با مراکز فنی وحرفه ای به منظور

ارائه خدمات مهارت آموزی به بورسیه ها
انعقاد تفاهم نامه جهت بهره برداری از کارآفرینی ها،

صندوق های قرض الحسنه، اتحادیه ها، و غیره...

 ایجاد کرده است و مسیری برای یادگیری حرفه و مهارتی مطابق با ویژگی های شخصیتی و عالیق آن ها طراحی کرده
است، در این کمیته تالش برای شناخت ویژگی بورسیه ها و ترغیب و تشویق آن ها به تحصیل در هنرستان یا
آموزشگاه های فنی وحرفه ای در رشته هایی است که با توجه به توانمندی بورسیه و نیاز جامعه، او را به خوداتکائی
می رساند. یادگیری مهارت کاربردی و حرفه آموزی برای بورسیه ها امکان تغییر شرایط زندگی خود و خانواده هایشان را
فراهم می کند و بنیاد دانش آنان را در مسیر رسیدن به فردی دارای شغل و درآمد که ارزشی برای جامعه می آفریند و از
اعتماد به نفس باالیی برخوردار است و از نظر اقتصادی برای خود،  خانواده و جامعه سودمند است، همراهی می کند.

یادگیری مهارت کاربردی و حرفه آموزی برای بورسیه ها امکان تغیـیر شرایط زنــدگی و خانواده هایـــشان را فراهم می کند.

برای آنکه دانش آموزان در نظام آموزشی و سپس در ورود به بازار کار به
موفقیت دست پیدا کنند، شناسایی استعداد خاص آن ها و یا بهره گیری از
شیوه های یادگیری متناسب با ویژگی های شخصیتی ضروری است. همچنین
در صورتی که توانایی یا عالقه به یادگیری مهارتی در شخص وجود داشته
باشد، با یادگیری و پرورش آن به حرفه و شغلی پایدار دست پیدا می کند و با
طی مسیری کوتاه تر نسبت به آموزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی به
خودکفایی در زندگی اقتصادی و خودباوری در زندگی اجتماعی می رسد و
نقشی مفید در اجتماع ایفا خواهد کرد. واحد حرفه آموزی و اشتغال بنیاد
دانش از مشاوران برجسته در این حوزه در قالب کمیته مشورتی بهره
می گیرد. دکتر دالویز مدیر کمیته حرفه آموزی و اشتغال در رشته مديريت
آموزشی و روانشناسی تربيتی تحصیل کرده است و متخصص انطباق
شخصيت و شغل و همچنین امور تربيتی و روانشناسی کودک و نوجوان است
او در بنیاد دانش فرآیندی برای شناسایی توانــمندی های شــغلی بورســـــــیه ها

فوق ليسانس مديريت آموزشی و
دکتری تخصصی روانشناسی تربيتی
معاون آموزش مرکز تربيت مربی و
پژوهش های سازمان آموزش فنی و

حرفه ای کشور

دکتر کریم دالویز
مشاور کمیته حرفه آموزی و اشتغال



گزارش عملکرد نوع اقدام

صیلی
ت تح

حمای

شرکت در آزمون های آزمایشی

 لوازم کمک آموزشی

اهدای هدیه

شهریه مدرسه

راهبر تحصیلی

شرکت در کالس های کنکور
و استفاده از مرکز مشـــاوره

تعداد ارتباطات حضوری 

تعداد ارتباط با مدرسه 

تعداد ارتباطات غیر حضوری 

۱۲۵

۵۹۰

۹

۱

۴۰۵

۶۵

۱۱۳

۶

۸۷۰

تومان ۳۶۷,۹۳۴,۲۰۰

تومان ۲۵,۷۲۵,۰۹۵

تعداد خدمات بنیاد

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده ۳۴۲,۲۰۹,۱۰۵

ارزش خدمات بنیاد دانش

مجموع ارزش خدمات بنیاد دانش 
 در مهر ماه

میلیون تومان۷۶۷

مبلغ ریالی پرداخت شده جهت
خدمات بنیاد دانش

 در مهر ماه

میلیون تومان۱۴۸

ارزش افزوده ایجاد شده
 در مهر ماه

میلیون تومان۶۱۹
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گزارش عملکرد نوع اقدام
ت های

حمای
معیشتی

اعطای کمک مالی ویژه

اهدای پوشاک و کفش

سبد مواد غذایی

اهدای لوازم خانگی

بسته مواد شوینده و بهداشتی

۱۲۵

۵۹۰

۹

۱

۴۰۵

تومان ۲۷۹,۳۵۹,۲۰۰

تومان ۵,۶۱۸,۵۱۷

تعداد خدمات بنیاد

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

تومانارزش افزوده ۲۷۳,۷۴۱,۰۸۲

گزارش عملکرد نوع اقدام

تامین
۶۴۰مقرری + درخواستهای مالیدرخواست های مالی

تومان ۱۱۲,۶۲۳,۱۴۰

تومان ۱۱۲,۶۲۳,۱۴۰

تعداد خدمات بنیاد

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

-ارزش افزوده
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گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

نوع اقدام

نوع اقدام

ت
حمای

 پزشکی

حمایت مشاوره و
تربیتی

خدمات دندانپزشکی

اهدای هدیه

خدمات چشم پزشکی

خدمات پزشکی

۲

۲۴

۱

۳

تومان ۱,۸۳۰,۰۰۰

تومان ۵,۲۶۷,۳۴۲

تومان ۸۰,۰۰۰

تومان ۴,۱۷۹,۵۹۲

تعداد خدمات بنیاد

تعداد خدمات بنیاد

جمع ارزش خدمات

جمع ارزش خدمات

جمع هزینه بنیاد

جمع هزینه بنیاد

ارزش افزوده

ارزش افزوده

تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان ۱,۰۸۷,۷۵۰



داستان زندگی یک بورسیه
اسامی به کار رفته در این متن مستعار است.

 علی سال ۱۳۸۱ در منطقه خاک سفید تهران به دنیا آمد،
تا پیش از ۸ سالگی در خانه پدری در محیطی امن و در
سایه پدر و مادر شریف، ساده زیست و قانع خود زندگی
می کرد. او کودک باهوش و با استعدادی بود و به تازگی
وارد مدرسه شده بود که پدرش را به دلیل بیماری و

عفونت ریه از دست داد.
از دست دادن پدر در ۸ سالگی ضربه روحی شدیدی به
علی و برادر کوچکتر او وارد کرد، مادر علی خانه دار بود و
از این پس منبع درآمدی نیز نداشت. خانواده علی تنها
دارایی خود یعنی خانه ای که در آن زندگی می کردند را
نیز از دست دادند. یکی از آشنایان آنها با جعل سند خانه
آن ها را فروخت و اگرچه سال ها بعد با شکایت از او
توانستند ثابت کنند که مالک آن خانه هستند ولی با
مفقود شدن جاعل هرگز نتوانستند این خانه را پس
بگیرند. خانواده علی تنها و بدون درآمد بودند تا پس از
مدتی کمیته امداد حقوق ماهیانه اندکی برای مادر در

نظر گرفت.

دایی های علی ۱۵ میلیون تومان برای ودیعه مسکن به
آن ها قرض دادند و این خانواده با ۵۰۰ هزار تومان حقوق
کمیته امداد و یارانه ۳ نفر زندگی می کنند. بنیاد دانش
در سال ۹۵ علی را بورسیه کرد او در تست هوش،
باهوش ارزیابی شد و درجه تحصیلی عالی داشت، علی
عالوه بر هوش و استعداد باال عالقه بسیاری به تحصیل
داشت و دانش آموز ممتازی بود. علی در گفتگویی به
راهبر تحصیلی خود گفته بود که رویایش تحصیل در
رشته مهندسی صنایع است. معدل علی در دبیرستان ۱۹
و تالش و پشتکارش برای تحصیل کم نظیر بود تا
همه گیری کرونا مانعی برای درس خواندن او به وجود
آورد چرا که بدون گوشی هوشمند امکان استفاده از
آموزش آنالین برای او میسر نبود. علی با همیاری و
همدلی اطرافیانش توانست از این مانع نیز عبور کند، او
آموزش مجازی را به سختی ادامه داد، با کمک مشاوران
و آزمون های آزمایشی برای کنکور آماده شد و این

تالش ها سرانجام نتیجه داد.
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او با وجود موانعی که بر سر راه داشت توانسته بود رتبه ۴۰۰۰ رشته ریاضی را در کنکور سراسری کسب کند. علی با این
رتبه می توانست وارد دانشگاه های دولتی شود، راهبر تحصیلی به دلیل عالقمندی زیاد او به رشته مهندسی صنایع در
مشاوره انتخاب رشته پیشنهاد کرد ابتدا رشته صنایع در دانشگاه های مختلف و سپس رشته های دیگر را در دانشگاه های
دولتی انتخاب کند. او امروز در یکی از دانشگاه های معتبر رشته مهندسی صنایع را می گذراند و آرزویش به واقعیت

تبدیل شده است. 
بنیاد دانش از ۵ مهرماه سال ۱۳۹۵ تا کنون ۹۷ اقدام به ارزش ۱۶۴,۰۰۶,۸۷۷ ریال برای علی و خانواده او انجام داده است
که ۳۲,۰۳۹,۹۸۶ ریال از این مبلغ هزینه ای است که بنیاد در طول ۵ سال پرداخت کرده و مابقی ارزش افزوده ای است که
به واسطه پتانسیل و ارتباطات بنیاد دانش و همچنین هم افزایی اقدامات گروهی و یا فعالیت مشترک با سایر نیکوکاران،

سازمان ها و گروه ها ایجاد شده است. 
بنیاد دانش عالوه بر تامین بخشی از نیازهای این خانواده با اهدا بسته مواد غذایی ماهانه و پک بهداشتی، برگزاری اردو،
اهدای هدیه برای تکریم مقام مادر، تامین کتاب های درسی، برگزاری آزمون آزمایشی، چکاپ پزشکی و خدمات
دندانپزشکی و برقراری ارتباط انسانی و همدلی با خانواده علی تالش کرده است در شرایط سخت زندگی همراه آن ها و

پیام آور شادی برایشان باشد و اندکی از رنج نبود پدر را بکاهد.
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