
 با اسکن این کد ام را
 در مسیر همربانی مهرایه کنید



 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
که هستیم ؟

نهاد مردم  و  خیریه  موسسه  یک   ما 
 هستیم، که با حفظ کرامت و فارغ از
برای قومیت،  و  ملیت  نژاد،   مذهب، 
 حمایــت از  تحـصـیـل کـودکــان و
 نوجوانانی که به دلیل شرایط نامناسب
 اقتصادی از ادامه تحصیل باز می مانند
 و فاقد سرپرست موثر هم هستند دور

هم جمع شده ایم
بهانه صرفًا  تحصیل  از  حمایت  البته 
  ایسـت بـرای شنـاسـایی عــمیـق تر
 آسیب های زندگی این دانش آموزان و
 خانواده هایشان و تالش در جهت رفع

حداکثری این آسـیب ها
 در ادامه با تمامی فعالیت های ما برای 

 این عزیزان آشنا خواهید شد

 اعطای بورسیه تحصیلی به دانش آموزان از دوره ابتدایی تا مرحله اخذ دیپلم،
 بر اساس ارزشیابی تحصیلی و میزان مشارکت دانش آموزان و خانواده هایشان در
 برنامه ها، اردوها، کارگاه ها، کالس های آموزشی که توسط موسسه داراالکرام

برگزار می شود، اعطا می گردد
و برنامه ریزی آموزشی و نظارت درسی در جهت ارتقاء سطح و کیفیت تحصیل  

و ارائه خدمات معیشتی
 و خدمات مددکاری برای دانش آموزان و خانواده های ایشان

(همه دانش آموزان ما مددکار دارند)
کلیه برای  آموزشی  و  تربیتی  بالینی،  روانشناسی  های  پرونده  تشکیل   و 

دانش آموزان
 و بررسی و رفع نیازهای بهداشتی و درمانی دانش آموزان و خانواده های  
 ایشان دانش آموزان ما در بدو ورود توسط پزشکان و دندانپزشکان متخصص
 مورد معاینه و آزمایشات کامل قرارگرفته؛ سپس به صورت ساالنه بر اساس

گزارش مددکارشان به پزشک متخصص ارجاع داده می شوند
 و کمک به اشتغال سرپرست و خود دانش آموز (پس از اتمام دوره تحصیل)  

از طریق آموزش مهارت های فنی

چه خدماتی ارائه می دهیم؟چه خدماتی ارائه می دهیم؟

خدمات
پنج گانه

آموزشی

مددکاری
روانشناسی

اشتغال

معیشتی

 بهداشتی
درمانی

.

.

.

.
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دستاورد ها

امتیاز معدل

ضریب ریالی

پایه تحصیلی

 بـورســیه
ماهیـــانه
دانش آموز 

...دستاورد اه شامل: مقام ورزىش، املپیاد، قرآن نخباگن فین حرفه ایی، مهیاىر، و

+

+

+

 انعقاد
 قرارداد بورسیه

جذب حامی و
 ورود دانش آموز 

به چرخه ی بورسیه

تخصیص مددکار

 چک کردن تمامی موارد
 ثبت شده در سامانه توسط

2کمیته ی تصویب

3

4

5

%

 معرفی دانش آموز
 واجـد شـرایــط

به مهربانی

bemehrbani.com/album

 ورود همیاران معتمد یا کارشناسان
شعب برای شناسایی، تصویب و

ثبت در سامانه به مهربانی  1

 ورود بانی و اعضای داراالکرام برای
ارائه ی خدمات با کیفیت و

6استاندارد برای دانش آموزان 

bemehrbani.com/donate

 بورسیه کمک هزینه ی تحصیلی است که ماهانه به طور
 منظم به حساب دانش آموزان واریز می شود. حامیان

 داراالکرام تامین کننده ی این وجوه واریزی هستند

میزان بورسیه با در نظر گرفتن
الف)  یک عدد پایه که در هر سال افزایش می یابد

ب)  پایه تحصیلی
ج)  دستاورد های آموزشی، هنری، اشتغال و کارآفرینی،ورزشی، علمی

د)  معدل
 افزایش و کاهش می یابد

ما چگونه کار میکنیم ؟ ما چگونه کار میکنیم ؟ 
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 بانی: بانیان باعث حفظ و تداوم فعالیت های داراالکرام و باال رفتن
 کیفیت و اثربخشی هرچه بیشتر خدمات به دانش آموزان هستند. از
زیر صورت اقدامات  فراهم میکنند  بانیان  که  ای  مالی  تامین   طریق 

میپذیرد

بانیان، حامیان، اعضا، مهیاران و مدداکران خانواده ی بزرگ داراالکرام را تشکیل یم دهند

 تامین هزینه های
 خدمات بهداشتی،

درمانی

تامین هزینه های
 مشاوره تحصیلی، 

خانوادگی

 تامین هزینه های
مددکاری

1

2

3

 تامین هزینه های
اشتغال و کارآفرینی

 تامین هزینه های
ایجاد شعب جدید

 تامین هزینه های
 جاری موسسه

داراالکرام

4

5

6

نقش بانی

 تا اکنون توانسته ایم بیش از 4000 دانش آموز
 را از طریق 19 شعبه در بیشتر از 50 شهر کشور
 شناسایی و جذب کرده و به ایشان بورسیه
(بهداشتی و گانه  پنج   تحصیلی و خدمات 
 درمانی، معیشتی، آموزشی، مددکاری و مشاوره،
 مهارت آموزی شغلی) اعطا نماييم. هدف ما
 شناسایی، جذب و ارائه ی  خدمات به همه
 دانش آموزان در معرض ترک تحصیل و فاقد
 سرپرست موثر از طریق سامانه ی آنالین به

 «مهربانی» در سرتاسر ایران است

«تحصیل حق مهه ی کوداکن است»
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 عضو: همه افراد در هر سن و با هر تخصصی
 میتوانند عضو خیریه ی داراالکرام شوند.  برای
 این امر صرفًا کافی است کـه فـرم عضـویت در
مهربانی» پر شـود و مالی«به  تامـین   بخـش 
متعهدمی شـودحـداقل عـضویت   مـتقاضی 
 5000 هزار ناموت به صورت ماهانه به  عنوان حق

عضویت در خیریه پرداخت کند

تخصص با  که  هستند  کسانی  مددکاران   مددکار: 
همه و  کرده  برقرار  ارتباط  آموزان  دانش  با   مددکاری، 
 جوانب زندگی آن ها و خانواده هایشان را  مورد بررسی قرار
های گزارش  منظم  صورت  به  مددکاران   می دهند. 
 مشخصی را در خصوص تحصیل و نیازهای دانش آموزان
 در سامانه ی «به مهربانی» ثبت می کنند تا از این طریق
مدیران شعب و حامیان در رفع این نیازها و مشکالت

  اقدامات الزم را به عمل آورند

 حامی: حامیان تامین کل و یا بخشی از بورسیه یک یا
 چند دانش آموز را برعهده میگیرند بورسیه دانش آموزان
 بر اساس جدول بورسیه به صورت ماهیانه و با در نظر

گرفتن دستاورد های دانش آموزان محاسبه می شود

 مهیاران معمتد کسانی هستند که در شناسایی و بارگذاىر اطالعات دانش آموزان معرىف شده در
  ساامنه ی «به همربانی» در سراسر کشور به ارائه ی خدمت در خانواده ی داراالکرام یم پردازند

نقش حامی  تامین بورسیه
1تحصیل دانش آموز

توامن هزار   150 مبلغ   98 سال  در  متوسط  طور  به  اماهنه  صورت  به  آموز  دانش   هر 
یافت کرده است. (با پشتیبانی حامیان و اعضا بورسیه در

و  روانشنایس  درامن/  و  (آموزىش/هبداشت  پنجاگنه  خدامت  یاىل  ر ارزش   درحالیکه 
 مدداکىر/ معیشت/اشتغال) که دانش آموزان و خانواده اهیشان به صورت امهیانه

یافت یم کنند معادل 850 هزار توامن است. (با پشتیبانی بانیان و اعضا (         در

)

 همیاران: وقت، تخصص و توانایی های خود را
 برای ارائه ی خدمات به دانش آموزان و یا موسسه
 قرار می دهند. کمکی که همیاران می توانند انجام

دهند به شرح ذیل است
م مددکاری   

م علمی، بهداشتی-درمانی، فرهنگی و آموزشی   
م فنی و خدماتی   
م هنری و ورزشی   

 عضو: همه افراد در هر سن و با هر تخصصی
 میتوانند عضو خانواده ی بزرگ داراالکرام شوند.
 برای این امر تنها کافی است کـه فـرم عضـویت
عـضو هر  و  شود  تکمیل  داراالکرام  سایت   در 
 متعهد می شـود به صورت ماهانه یکی از مبالغ
به عنوان انتخاب و  را   مندرج در فرم عضویت 

حق عضویت در خیریه پرداخت کند

(darolekram.com/shareholder)
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 شما می توانید درسامانه آنالین به مهربانی ثبت نام
بانکی، حمایت با همراه داشتن کارت   کرده و سپس 
 یک یا چند دانش آموز را بر عهده بگیرید و یا این که
از پشتیبانی  جهت  را  دلخواه،  مبلغی  بانی  عنوان   به 
 فعالیت های موسسه و شرکت در کمپین های مختلف

پرداخت نماييد

 حمایت کل یا درصدی از بورسیه دانش آموزان در
سامانه به مهربانی

پرداخت یا واریز به حساب موسسه (شعبه تهران)

دریافت قلک موسسه در منزل یا محل کار

شماره حساب: 3258100104846362
شماره کارت: 5022-2919-0002-2367

شماره شبا:
بانک پاسارگاد به نام موسسه داراالکرام

:روش های حمایت

bemehrbani.com

را  خود  حساب  مشاره  داراالکرام  شعبه  هر  است  ذکر  به   الزم 
 دارد، برای اطالع از مشاره حساب شعب یم توانید به سایت

موسسه داراالکرام مراجعه نماييد

به همر، بانی همر شویمبه همر، بانی همر شویم

 نحوه عضویت در موسسه نحوه عضویت در موسسه

 ثبت نام
دریافت رمزعبور از طریق پیامک

تعریف رمز عبور جدید
انتخاب مبلغ مورد نظر و پرداخت

 پرداخت حق عضویت برای ماه جاری، ماه های
گذشته و پیش رو

(darolekram.com/shareholder)

IR 4205700 325810 104846 36102



چگونه شفافیت مالی    
برقرار می کنیم؟ 

به دلیل داشتن شفافیت اکمل امىل، ام تا کنون چندین سال پیاىپ از پرداخت املیات معاف شده ایم 

چرا ما؟    چرا ما؟ 
 دکـرامــت» و «شـفــافیـت» دو عنـصر اسـاسی برای تاسیـس
 دراالکرام بوده و هست. موسسان داراالکرام از روز اول به منظور
 برآوردن این دو نیاز مهم در امور خیریه ها دست به تاسیس این

موسسه زدند

»

 واطالعـات دانش آموزان و خانواده هـای ایشان را کامـال محرمانه
نگه می داریم

 ورویکرد صدقه محور نداریم. کودکان و دانش آموزان با  «خیریه»
 طرف نیستند. بلکه به دلیل توانایی شان در ادامه تحصیل، طرف
قرارداد با یک موسسه که ایشان را بورسیه می کند قرار می گیرند

وبین شعب و دانش آموزان ارتباط منظم و مکرر برقرار می کنیم
 وبه طور منظم از سرپرستان دانش آموزان در خصوص نوع مواجهه
و نحوه برخورد و عملکرد مددکاران و مسئوالن نظرسنجی می کنیم
 واجازه نمی دهیم بین حامی و دانش آموز هیچ ارتباط مستقیمی

برقرار شود، مگر تحت شرایط خاص و حضور مددکار دانش آموز

برخورداری از نظام های حسابرسی مدرن در سه سطح
و کارشناسان مالی مستقر در موسسه

و برخورداری از خدمات شرکت های حسابرسی برون سازمانی
و حسابرسی ساالنه توسط حسابرسان رسمی و قسم خورده

چگونه شفافیت مالی    
برقرار می کنیم؟ 

هیچ نموده،  ایجاد  داراالکرام  منشور  که  ممنوعیتی  دلیل   به 
گونه فعالیت اقتصادی  نداریم

 ئ     وجوه پرداختی حامیان به حساب دانش آموز واریز می شود؛ و
 شماره ی تراکنش به وسیله ی پیامک و ایمیل ارسال شده و گزارش

واریزی در پنل حامی در «سامانه ی به مهربانی» ارائه می گردد

%100



دکتر محمد رضا شفییع کدکین

دکتر محمد عیل موحد

استاد صمطفی ملکیان

 موسسه داراالکرام جهت حمایت از کودکان و نوجوانانی که تحصیل
بورسیه اعطای  و  تامین  طریق  از  است،  شده  مشکل  دچار   آنان 
 تحصیلی، اصول و ارزش هایی را نیز سرلوحه فعالیت های خود قرار
 داده است. این ارزش ها در قالب یک منشور سازمانی تدوین شده

که شامل موارد ذیل است

 و حفظ کرامت ذاتی انسان   
و فعالیت مردم نهاد و غیر انتفاعی   

و تابع اصول و موازین قانونی کشور   
 و غیر سیاسی و فراتر از گرایش های قومی، نژادی و دینی   

و عدم ورود به فعالیت های اقتصادی   
و شفافیت مالی و نظارت های قانونی و داخلی   

 و تفکیک هزینه های جاری و توسعه ای از هزینه های بورسیه ای
 دانش آموزان و تعامل و همکاری موثر با نهادهای ملی و بین المللی
آموزشی، های  زمینه  در  آموزان  دانش  از  جانبه  همه  حمایت   و 

فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی
 و پاسخگویی و استقبال از نظرات و پیشنهادات سازنده   

و اداره امور بر اساس استانداردهای علمی و عملی   
  و شناسایی استعدادها و توانمندی های ویژه دانش آموزان

و تبدیل شدن به نهادی با رویکرد فراملی و بین المللی   
 و متکی بر کار داوطلبانه   

سفیران
 داراالکرام

سفیران
 داراالکرام

::  منشور مــــــا     منشور مــــــا   
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دسترسی آسان 
قابلیت ارائه گزارش به حامیان

 عدم محدودیت جغرافیایی
 شفافیت 100% مالی  

قابلیت معرفی دانش آمور مستعد از هر نقطه ایران
 قابلیت حمایت کل یا درصدی از بورسیه دانش آموز

بر اساس توان مالی

 راهنمای استفاده از
سامانه آنالین به مهربانی

مرحله اول
ثبت نام در سامانه

تاييد شماره تلفن و ایمیل
مرحله دوم

انتخاب نوع حمایت یا همکاری
  معرفی دانش آموز  

حامی (حمایت از بورسیه دانش آموز
همیار (کمک به عنوان نیروی داوطلب

مددکار (ارتباط با دانش آموزان
بانی (حمایت از فعالیت های موسسه

و هزینه های جاری

(
(

(

(

 راهنمای استفاده از
سامانه آنالین به مهربانی



 تعداد دانش آموزان و دانشجویان بورسیه شده
تا کنون : بیش از4200 نفر

 تعداد اعضای خانواده های دانش آموزان تحت
پوشش: بیش از 7000 نفر

تعداد حامیان: بیش از3000 نفر
و ها  حوزه  در  آموزان  دانش  همیاران   تعداد 

تخصص های مختلف : بیش از 2300 نفر
تعداد مددکاران: تا کنون 246 نفر

گزارش آماری خدمات تا پایان 97    
حوزه درمانی: 5980 نفر

خدمات فرهنگی: 8360 نفر
خدمات آموزشی: 12209 نفر    
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٩١ ١٢٣ ١٣٨ ٢٠٨
٢٣٣

٤١٣

٦٣٠

٩١٤

١٣١٧

١٩١١

آذر ماه

٣٩٦٩

٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨

عملکرد موسسه داراالکرام از سال ٨٧ تا پایان آذر 
ماه ٩٨ بر اساس دانش آموزان بورسیه شده

٢٦٦٦

تعداد همیاران به تفکیک شعب : ٩١٠ نفر

همیاران 
تهران

همیاران 
البرز

همیاران 
ایالم

همیاران 
قم

همیاران 
مشهد

همیاران 
نجف آباد

   ٣٠ ٣٩ ١٤٢١٩٦ ١١٦ ٤٢

١٨ ٩ ١٦٢٠ ٩ ١٧

همیاران 
زاهدان

همیاران 
جیرفت

همیاران 
آذر شهر

همیاران
 بندرعباس

همیاران 
شوش

همیاران 
خمین

همیاران 
جهرم

همیاران 
شیراز

١١١٦ ١٧٢٥٧

همیاران 
آستارا

همیاران 
بوشهر

تعداد دانش آمـوزان شعب مجـازی و معــرفی 
شده از طریق نرم افزار (به مهربانی) در سال ٩٨

      ٧٤٨نفر

میانـــگین معدل 
دانــش آموزان

سال ٩٨: ١٨٫٤١سال   ٩٧:  ١٨٫٢٥

دبستان

مقدماتی اول

مقدماتی دوم

دانشگاه

 ١٣١٠ نفر

٩٥٨ نفر

 ٦٠٤ نفر

٦٩ نفر

مقاطع تحصیلی  بورسیه شدگان 

٪٤٠
٪٦٠

جنسیت بورسیه شدگان

١٦٣٩ نفر دختر

١٣٢٦ نفر پسر



٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

بهداشت و درمان

فرهنگی

آموزشی

فرهنگی : ١٦٤٣٧ نفر
آموزشی : ١١١٠٨ نفر

بهداشت و درمان : ٨٠٤٤ نفر

تعــداد نفــر سـاعت خدمــات 
ارائه شده تا پایان آذر ماه ٩٨ 

کندگی جغرافیایی دانش آموزان بورسیه شده تا پایان آذر ماه : ٣٠٠٩ نفر پرا

تهران البرز ایالم جهرم شیراز قم مشهد نجف آباد زاهدان آذر شهر آستارا بوشهر بندر عباس شوش جیرفتخمین

 ٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠
٠

تعداد حامیان به تفکیک شعب : ٢٧٥٤ نفر

 ٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠ تهران البرز ایالم جهرم شیراز قم مشهد نجف آباد زاهدان آذر شهر آستارا بوشهر بندر عباس شوش جیرفتخمین

حد فاصل میدان شهدا  
و میدان سـراب، بعد از 
خیـابان دانشـگاه دهم 

پالک ١٤٨  

مشهد

٣٢٢٩١٠٧٥-٠٥١

بلوار نیایش ،  کوچه  
چهارم  پالک ٤٠،  

جنب مصلی

قم

٣٧٨٤١٧٥٩-٠٢٥

بلوارمدرس،  جنب 
کالنتری ١٤، کوچه ١٤، 
(شهید نجفی) سمت 

راست،  درب دوم

شیراز

٣٧٢٦٤٩٨٧-٠٧١

بلوارشهید رجایی، 
نرسیده بـه پل اول، 
ســاختمان میالد، 

واحد ١٠٤ و ١٠٥

جهرم

٥٤٢٣٥٥٦٤-٠٧١

خیابـان آیـت ا...منـتظری، 
خیابان معرفت، کوچه شهید 
معرفت، کوی ذبحی، کوچه 
بـن  نبش  ملکی،  شهید 

بست ولیعصر،  پالک ١

نجف آباد

٤٢٥١٦١٠٠-٠٣١

خیابان ٢٤ متری ولیعصر، 
شهیـد  خیـابان  نبـش 
مجتمع  پور،  عبداللهـی 

ولیعصر،  طبقه ٣

ایالم

٣٣٣٦٣١٩٠-٠٨٤

خیابان وصال شیرازی، 
باالتر از انقـالب، کوچه 

نایبی، پالک٢٣

تهران

٦٦٤٠٣٤٠٧-٠٢١

امـام  بلـوار  ماهدشـت، 
خمینی (ره) خیابان الزهرا، 
انتهای کوچه دوم شرقی، 

جنب   مصلی

البرز

٣٧٣١٨٣٣٠-٠٢٦

خیـابان فرهنگیـان،  
نبش فرهنگیـان  ١

جیرفت

٤٣٣١٢٧٠٣-٠٣٤

خیـابان حکـیم نظامی 
غربی، ساختـمان دکتر 

یزدانی، طبقه اول

آستارا

٤٤٨١٧٢٤٣-٠١٣

»یرجند زابل
جهت ارتباط، با ستاد 
مرکزی تماس بگیرید

جهت ارتباط، با ستاد 
مرکزی تماس بگیرید

جهت ارتباط، با ستاد 
مرکزی تماس بگیرید

بندرعباس

١٦٧٢-١٦٧٢٠٢١-١٦٧٢٠٢١-٠٢١

خیابان بزرگمهر ٥

زاهدان

٣٣٤٤٨١٢٣-٠٥٤

میـدان  از  تر  پایین 
ساعت،  خیابان شهید 
سـاختمان  مطهری، 

صـدرا،  طبقه اول

آذر شهر

٣٤٢٣٤١٧٦-٠٤١

خیابـان آتش نشانی 
(شهید رجایی)

کوچه ی ریحان ٦

بوشهر

٣٣٥٣٥٦٦٦-٠٧٧

خیابان امـام خمینی، 
پاساژ مستوفی

خمین

٤٦٢٢٢٢٤١-٠٨٦

میدان هفت تیر،  
پشت تلـویزیـون 
تبلیـغاتی، طبقه 

سوم 

شوش

٤٢٨٢٦٨٦١-٠٦١
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اجازه نامه مراجع عظام تقلید و علما
 برای تخصیص (سهم امام) به 

موسسه داراالکـرام

اجازه نامه مراجع عظام تقلید و علما
 برای تخصیص (سهم امام) به 

موسسه داراالکـرام

آیت ا... ماکرم شیراىز

آیت ا... شبیىر زنجانی

آیت ا... سیستانی

 طراحی و اجرای یک سیستم اثر بخش
وکارآمد جهت رسیدگی به شکایات

(iso10002)سیستم مدیریت کیفیت 

ارتقاء سطح کیفی خدمات به مخاطبین
(دانش آموزان، حامیان، مددکاران و...)

(iso9001)سیستم مدیریت کیفیت 

 مدیریت و برنامه ریزی و انجام اصالحات
موثر در راستای ارتقای کیفیت خدمات

(iso10004)سیستم مدیریت کیفیت 

استاندارد »ین المللی معیارسنجی و پاسخگویی
 سازمان های مردم نهاد و غیردولتی



 اطالعات تماس    
ستاد مرکزی

 اطالعات تماس    
ستاد مرکزی

  تهران، خیـابان خالد اسـالمبـولـی (وزرا)
کوچه بیستم(شهید رفیعی)، پالک 6

کد پستی : 1511834515

021 - 1672

تاسیس 1380

تلفن تماس
 

88088999
  پیام کوتاه : 500012882

    darolekram
    bemehrbani
darolekram.com
info@darolekram.com


