
سال منت* به اسفند ۹۷

گزارش عملکرد ساالنه موسسه داراالکرام



یه و عام ا?نفعه داراالکرام  حضرت ابوالفضل العباس(ع)  موسسه خیر
 یادداشتهای توضیL صورتای GH سال منت* به ۲۹ اسفند ۹۷

کلیات: مـوسـسه داراالکرام حـضرت ابـوالـفضل الـعباس در تـاریخ بیست و چـهارم آذر مـاه 1380 تـاسیس شـده که طی شـماره ثـبت 1.

13542 و شــناســه ملی 10100513972 مــورخ 80.09.24 در اداره ثــبت شــرکتها و مــالکیت صنعتی تهــران بــه ثــبت رسیده 

است.مرکز اصلی موسسه در تهران، خیابان وزراء، خیابان بیستم، پالك 6 واقع است. 

فعالیت اصلی موسسه: منطبق بر موضوع فعالیت موسسه طبق ماده 8 اساسنامه شرکت عبارت است از: 2.

 اعطاي بورسیه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط؛ 2.1.

 کمک ها و خدمات الزم و موثر براي تامین و بهبود زندگی دانش آموزان و دانشجویان بورسیه؛2.2.

تاریخچه فعالیت موسسه:



اقدامات موثر سال ۹۷:
 راه اندازي خدمات تخصصی مددکاري از طریق برون سپاري کامل خدمات؛ 1.
 آموزش تخصصی مددکاران داوطلب؛ 2.
 نظارت جدي بر عملکرد کلینیک هاي مددکاري؛ 3.
 تشکیل پرونده روانشناسی آموزشی براي مددجویان و استعدادسنجی آنها؛ 4.
 برگزاري جشن ها و فعالیتهاي خاص براي جذب حامی و بانی 5.
 برگزاري جشن هفدهمین سالگرد تاسیس داراالکرام؛ 6.
 توسعه شعب داراالکرام در شهرهاي آذرشهر، زاهدان، بندرعباس، جیرفت، خمین، آستارا، بوشهر؛ 7.
 استفاده بیشتر از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت استفاده حداکثري از پتانسیل خیرین 8.
 تداوم کمپین هاي تبلیغاتی موسسه؛ 9.

 راه اندازي واحد CRM جهت ارتقاء سطح کیفی عملکرد موسسه در ارتباط با حامیان، بانیان و .. ؛ 10.

 توسعه واحد استاندارد ها با شروع بکار اقدامات جهت اخذ گواهینامه SGS؛ 11.

 خرید ساختمان مستقل براي موسسه وانجام اقدامات جابجایی ساختمان قدیم به جدید؛ 12.

 کاهش هزینه هاي جاري موسسه با تعدیل نیروي انسانی و ..؛ 13.

 راه اندازي سیستم CLOUD؛14.



حوزه مالی
صورت های مالی ۹۷: 

یافتن: حسابای در

 دریافتنی غیر تجاری

  دریافتنی کوتاه مدت :

13971396یادداشت

ریالریال

4253,882,000235,000-1حسابهای دریافتنی

04,500,000اسناد دریافتنی

449,064,400125,925,440-2حسابهای دریافتنی کارکنان

4982,706,286149,706,286-3وام کارکنان

42,406,749,9992,273,569,999-4وام اشخاص

451,750,00051,750,000-5وام به افراد تحت بورسیه

42,912,810,0056,573,612,672-6وام از سپرده 

4302,210,000338,210,000-7وام خانواده ها

6,959,172,6909,517,509,397



حوزه مالی
صورت های مالی ۹۷: 
حسابای حساب هی پرداخت:

13971396یادداشت

ریالریال

808,500,000-1اسناد پرداختنی

86,249,361,1714,134,546,841-2حسابهاي پرداختنی

6,249,361,1714,143,046,841

اسناد پرداختنی بابت بیمه مسولیت میباشد 
13971396یادداشت 

ریال ریال

 حسابهاي پرداختنی :

83,163,958,6703,758,958,670-2-1سپرده امانی

00هزینه هاي معوق 

194,412,250162,807,497 سازمان تامین اجتماعی

156,460,000131,440,000 واریزي نامشخص

39,565,94756,432,649 اداره دارائی (مالیات حقوق و تکلیفی)

18,812,19410,306,410 مطالبات کارکنان

2,676,152,11014,601,615سایر

6,249,361,1714,134,546,841

پرداختنی های غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت:



حوزه مالی
صورت های مالی ۹۷: 

سنوات پرسنل:
ذخیره مزایاي پایان خدمت 

13961395یادداشت 

ریالریال

111,037,760,071916,375,669-1ذخیره مزایاي پایان خدمت

1,037,760,071916,375,669

حساب ذخیره مزایاي پایان خدمت به شرح زیر میباشد:
13961395

ریالریال

916,375,669840,067,374مانده ابتداي دوره

(412,912,481)(541,139,963)پرداخت شده

662,524,365489,220,776ذخیره تامین شده

1,037,760,071916,375,669
آورده مؤسسین



حوزه مالی

ذخیره مزایاي پایان خدمت 

13961395یادداشت 

ریالریال

111,037,760,071916,375,669-1ذخیره مزایاي پایان خدمت

1,037,760,071916,375,669

حساب ذخیره مزایاي پایان خدمت به شرح زیر میباشد:
13961395

ریالریال

916,375,669840,067,374مانده ابتداي دوره

(412,912,481)(541,139,963)پرداخت شده

662,524,365489,220,776ذخیره تامین شده

1,037,760,071916,375,669
آورده مؤسسین

̂ باشد که تماHً توسط موسسین پرداخت شده است. یال  سرHیه موسسه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ر

صورت های مالی ۹۷: 
سنوات پرسنل:



صورت های مالی ۹۷: 
تصویر تاcدیه هیار حساب:

حوزه مالی



حوزه مالی
صورت های مالی ۹۷: 

تصویر تاcدیه هیار حساب:



صورت های مالی ۹۷: 
یان: سود و ز

حوزه مالی
(تجدید ارائه شده)

سال1396سال1397یادداشت

 ریال  ریال ریال

1368,207,280,14944,980,112,577کمک هاي دریافتی از حامیان

(28,749,228,700)(46,639,270,165)14پرداختی هاي حمایتی

21,568,009,98416,230,883,877کارکرد ناخالص

کسر می شود:

(16,228,153,877)(21,513,099,993)15هزینه هاي اداري و تشکیالتی

(21,513,099,993)(16,228,153,877)

2,730,000 54,909,991کارکرد عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه هاي  غیر 
1,640,297,983 3,582,723,089 16عملیاتی

3,582,723,089 1,640,297,983

1,643,027,983 3,637,633,080کارکرد جاري

گردش حساب  کارکرد انباشته

1,643,027,983 3,637,633,080کارکرد جاري

20,175,293,363 37,078,039,761خالص دارائیها در ابتداي سال

(231,176,737)(176,771,965)17تعدیالت سنواتی

19,944,116,626 36,901,267,796 خالص دارائیها درابتداي سال -تعدیل شده

21,587,144,609 40,538,900,876 خالص دارائیها در پایان سال

از آنجایی که اجزاي صورت کرکرد جامع  محدود به کرکرد وتعدیالت سنواتی است ، صورت کرکرد جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیL،بخش جدائی ناپذیر صورتای GH است.



صورت های مالی ۹۷: 
یان: سود و ز

حوزه مالی
46,639,270,16528,749,228,700بهاي تمام شده خدمات ارائه شده 

46,639,270,16528,749,228,700

پرداختی هاي حمایتی به تفکیک نوع کمک به شرح زیر می باشد : 

13971396

ریالریال

40,505,229,17524,338,436,590بابت بورسیه  تحصیلی

2,344,429,0001,765,584,457بابت هدایا و عیدي

1,447,045,500631,947,000لوازم التحریر

3,600,00013,549,000شهریه کالس 

80,000,00090,865,000بابت کمک هزینه ازدواج و لوازم منزل

63,000,000263,600,000بابت مسکن

118,246,00048,910,000بابت جشنها و مراسم و تفریحات

532,300,000459,810,000بابت پوشاك والبسه

30,003,000167,908,900بابت بهداشت و درمان

876,990,800664,996,393بابت سبد کاال

00بابت نذورات و قلک و فطریه

378,396,440210,527,560بابت هزینه هاي مرتبط

260,030,25093,093,800بابت سایر کمک ها

46,639,270,16528,749,228,700



صورت های مالی ۹۷: 
یافت نقدی (ستاد و شعب): هدایا و }ک هی در

حوزه مالی

میزان تغییراتسال مالی 97سال مالی 96انواع هدایا و کمک هاي دریافتی نقدي

24.240.768.70141.387.239.47570.73هدایا و کمک هاي حامیان

4.619.402.4835.389.611.91016.67انواع هدایا و کمک هاي دریافتی نقدي

8.430.660.93218.184.156.127115.69هدایا و کمک هاي حامیان

1.150.000.0002.500.000.000117.39انواع هدایا و کمک هاي دریافتی نقدي

38.440.832.11667.461.007.51275.49هدایا و کمک هاي حامیان



صورت های مالی ۹۷: 
یافت نقدی (ستاد و شعب): هدایا و }ک هی در

حوزه مالی

0

17,500,000,000

35,000,000,000

52,500,000,000

70,000,000,000

هدایا و کمکهاي حامیان هدایا و کمکهاي بانیان خاص هدایا و کمکهاي بانیان عام هدایا و کمکهاي بانیان شعب جمع

67461007512

2500000000

18184156127

5389611910

41387239475
38440832116

1150000000

8430660932
4619402483

24240768701

سال مالی 96
سال مالی 97

افزایش بانی شعب در سال 97 بابت افتتاح شعب زاهدان، جیرفت و بوشر بوده است.



صورت های مالی ۹۷: 
هدایا و }ک هی نقدی دانش آموزان:

حوزه مالی

میزان تغییراتسال مالی 97سال مالی 96موضوع هزینه

24.338.636.59040.505.229.17566.42بورسیه

906.207.0601.950.256.940115.21آموزشی و فرهنگی

1.36-1.707.788.1931.684.536.050معیشت، مسکن و درمان

1.796.596.8572.489.248.00038.55سایر

28.749.228.70046.629.270.16562.19جمع



صورت های مالی ۹۷: 
مقایسه سرانه پرداخت به دانش آموزان:

حوزه مالی

میانگین تعداد 
میانگین تعداد 93دانش آموز93

میانگین تعداد 94دانش آموز94
میانگین تعداد 95دانش آموز 95

96دانش آموز 96
میانگین 

تعداد دانش 
آموز 97

97

79311187961.04711486161.6251.019.76120041.195.49422311.742.091متوسط پرداختی به دانش آموز

8255261.094.297893.367674.823803.567هزینه سرانه هردانش آموز

%47%56%88%96%74نسبت هزینه به بورسیه

%32%36%48%50%40درصد جاري به حامی و بانی

%52%68%63%77%65درصد جاري به حامی

%85%53%50%72%99درصد بانی به جاري

--2621--2013--1887--1317--914تعداد دانش آموزان آخر دوره

4.500.641.9796.544.793.6005.240.056.7425.941.806.185--موجودي آخر دورده



صورت های مالی ۹۷: 
یافت هی سال ۹۷: گزارش در

حوزه مالی
دریافتی ها

واریز حامی مبلغ واریز حامیتعداد دانش آموزشعبه
پردیس

مبلغ واریز  بانی 
جمع کل دریافتیمبلغ واریز بانیخاص

000521,462,3109,941,639,81ستاد
9

10,463,102,12
9

مجازي 
(زاهدان، خمین، 

آستارا)
1325,549,273,7200922,160,0001,565,583,56

18,037,017,281

3112,926,737,4002,176,020,000459,577,500982,861,9826,545,196,882تهران
3063,026,605,7962,547,055,000525,907,500200,121,6976,299,689,993البرز

5126,541,442,5003,131,150,0001,243,899,00مشهد
0

1,970,259,33
4

12,886,750,83
4

2502,074,964,8882,916,042,500570,139,5001,643,298,11قم
97,204,445,007

2363,398,380,021955,902,500461,037,500963,837,4155,779,157,436شیراز
1161,104,560,00031,260,000155,190,000525,299,3621,816,309,362نجف آباد
110709,590,0501,391,372,500380,068,600225,474,9092,706,506,059ایالم
1832,804,002,600102,880,000150,170,000165,779,9293,222,832,529جهرم
3700000آذرشهر
3800000کرمان

223128,135,556,97کل
5

13,251,682,50
0

5,389,611,91
0

18,184,156,1
27

64,961,007,51
2



حوزه مالی
پرداختی ها

خدمات به دانش بورسیه پرداختیتعداد دانش آموزشعبه
جمع کل پرداختیآموزان

0000ستاد
مجازي 

(زاهدان، خمین، 
آستارا)

1323,124,680,1501,544,469,0004,669,149,150

3115,731,029,350816,038,8806,547,068,230تهران

3065,954,121,950771,457,1246,725,579,074البرز

5129,424,485,2001,124,395,53610,548,880,736مشهد

2505,248,008,450514,859,9505,762,868,400قم

2363,969,106,150534,562,5004,503,668,650شیراز

1161,734,463,100144,870,0001,879,333,100نجف آباد

1102,388,689,300503,405,0002,892,094,300ایالم

1832,930,645,525179,983,0003,110,628,525جهرم

37000آذرشهر

38000کرمان

223140,505,229,1756,134,040,99046,639,270,165کل

صورت های مالی ۹۷: 
گزارش پرداخت هی سال ۹۷:



میزان تغییراتسال مالی 97سال مالی 96شعب فعال

94.535.000342.258.000262.04ستاد

4.650.000139.178.0002.893.08مشهد

8.072.50055.870.000592.10قم

100.00-670.0000شیراز

0306.882.000تهران

00البرز

100.00-5.600.0000ایالم

0111.580.000جهرم

080.000.000نجف آباد

0157.338.333زاهدان

063.176.334آذرشهر

0665.396.333کرمان

0301.010.500مرکزي

113.527.5002.222.689.5001.857.84جمع

حوزه مالی
صورت های مالی ۹۷: 

تجهیزات:



جهرمایالمنجف آبادالبرزتهرانشیرازقممشهدماه
مجازي

جمعکرمانخمینزاهدانهرمزگانآستاراآذرشهر

15272352053643211098015626180002032

252524021336730984821582812026002053

351623123336230784851663211852002087

4499236234348311102811613511855002081

5498240235287301112981653411857002046

6506243205304299117107183342195245252141

7507237227277304119103181352195245252133

85102532372733041331132003938195248502269

95102592412762981321372024438285254782349

105122612652893021321352055037285255922415

1151528126629030413215220454612856112922547

1252027926629230613215121057613792124942621

6145299528273729366613881324219146824426059848345626774جمع

5122502363113061161101833920225040382231میانگین

جدول تعداد دانش آموزان: 
به تفکیک سال ۹۷:



تاریخ تشکیل جلسه
میانگین تعداد تعداد جلسات

اعضاي حاضر 
میانگین مدت زمان 

جلسات
تعداد طرح و موضاعات 

تعداد مصوباتپیشنهادي
فوق العادهعادي

97/02/231--92.587
97/04/061--5245
97/04/241--9259
97/05/211--7233

9228--1ش
97/08/09--182.511
97/08/201--93.567
97/09/111--7237
97/09/24--18255
97/10/091--9333
97/10/231--82.544
97/11/01--172.511
97/11/071--72.569
97/11/281--62.553
97/12/121--62.515

1237.602.405777پایان سال 1397

جدول برگزاری جلسات هات مدیره: 
سال ۹۷:



تعداد دانش آموزان به تفکیک جنسیت:

جنسیت

پسردختر

14111186

دختر
پسر



 شرح اقدامات بعمل آمده حوزه مددکاري در سال 97:عقد قرارداد با کلینیکهاي مددکاري تخصصی در 1.
شعب (تهران، البرز، مشهد و ایالم)؛ 

 تنظیم شاخص هاي ارزیابی فعالیتهاي مددکاري اجتماعی؛ 2.

 برگزاري جلسه تعاملی با مدیر کل محترم دفتر توانمندسازي خانواده در سازمان بهزیستی استان تهران؛ 3.

 تنظیم فرم پایش فرایند واحد مددکاري و خدمات دانش آموزي؛ 4.

 برگزاري دوره آمورشی مددکاري اجتماعی براي مددکاران بدو استخدام در شعب (جیرفت، تهران، البرز، 5.
نجف آباد، آستارا)؛

حوزه مددکاری



:(KPI) شاخص های ارزیابی عملکرد مددکاری

حوزه مددکاری

 ارتقاء معدل دانش آموزان؛ 1.

 تعداد گزارشات مددکاري اجتماعی؛ 2.

 تعداد اقدامات فرهنگی و آموزشی براي دانش آموزان؛ 3.

 تعداد اقدامات درمانی و پزشکی براي دانش آموزان؛4.



طی اقـدامـات  بـعمل آمـده در سـال 97 در حـوزه مـددکاري بـا دید تخصصی و مـقایسه آن بـا سـال 96، اینطور 
میتوان نتیجه گیري کرد که در سـال 97 روش مـددکاري در اکثر شـعب داراالکرام بـصورت تخصصی اجـرا شـده 
که این ادعـا بـا بکارگیري روشـهاي عـقد قـرارداد بـا کلینیکهاي مـددکاري و جـذب مـددکاران مـتخصص بـوده اسـت. 
در حـالیکه در سـال قـبل و سـالـهاي قـبل این رونـد بـصورت سنتی و بـعضا بـا اسـتفاده از نیروهـاي داوطلبی بـوده 

است که در رشته هاي غیرمرتبط تحصیل کرده بودند. 

در سـال 97 در عـالوه بـر قـرارداد بـا کلینیک هـا، دوره هـاي آمـوزشی مـددکاري حـرفـه اي در بـرخی شـعب اجـرا شـده 
است این دوره ها با هدف توانمندسازي این گروه از مددکاران و با همکاري سازمان بهزیستی بوده است.

مقایسه وضعیت مددکاری در سال ۹۶ و ۹۷

حوزه مددکاری



کالس های فوق برنامه برگزار شده:

حوزه آموزش
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تهران البرز مشهد قم شیراز نجف آباد ایالم جهرم زاهدان آذرشهر جیرفت جمع
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کالسهاي فوق برنامه
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کالس های مشاوره تحصیلی فردی برگزار شده:

حوزه آموزش

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

4218151123591331138171276824
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تهران البرز مشهد قم شیراز نجف آباد ایالم جهرم زاهدان آذرشهر جیرفت جمع
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تعداد بسته های آموزشی اهدا شده:

حوزه آموزش

تعداد همیاران جذب شده:

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

272205239405204209275150954192003132

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

581724271545341311640290



حوزه فرهنگی
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مشاوره رفتاری

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

106641299613124296109157621138

تعداد مشاوره های رفتاری برگزار شده: 



جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

752601369149671597987977000

کالسهای هنری برگزار شده: 

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

585905731758306196320166562005492

کارگاه های مهارت مادران:

حوزه فرهنگی




حوزه بهداشت و درمان

جمع کلجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

05400817491964652403501775
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آذرشهر آستارا  زاهدان و زابل  خمین  هرمزگان  کرمان جمع 
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دانش آموز معرفی شده 
 دانش آموز معرفی شده:

کارگاههای آموزشی بهداشت مادران و دانش آموزان: 



حوزه شعب مجازی

جمع کلکرمانهرمزگانمرکزيزاهدان و زابلآستاراآذرشهرمناطق زون

1363594781363482721381معرفی شده

جمع کلکرمانهرمزگانمرکزيزاهدان و زابلآستاراآذرشهرمناطق زون

5910615912147120612تصویب شده

تعداد دانش آموزان معرفی شده در نرم افزار: 

تعداد دانش آموزان تصویب شده در نرم افزار: 



جمع کلکرمانهرمزگانمرکزيزاهدان و زابلآستاراآذرشهرمناطق زون

5361901193194448بورسیه شده
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بورسیه شده

تعداد دانش آموزان بورسیه شده در نرم افزار: 

حوزه شعب مجازی



تعداد همیاران فعال: 
جمع کلکرمانهرمزگانمرکزيزاهدان و زابلآستاراآذرشهرمناطق زون

55167131763همیاران فعال
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حوزه شعب مجازی



پیگیري و رفع خالف ماده 100 ساختمان قبلی موسسه جهت فروش . 1.

 پیگیري و تشکیل پرونده در شهرداري منطقه 2 براي کاهش فیش هاي مربوط به موسسه با تعرفه خیریه جهت کاهش هزینه و دریافت 2.
مفاصا .  

 تشکیل و تکمیل پرونده انتقال سند ملک قبلی به نام مالک (دارایی+شهرداري ، دفتر اسناد)  3.

انجام مراحل قانونی انتقال سند ملک فعلی به نام موسسه و شریک (دارایی +شهرداري +دفتر اسناد) 4.

انجام مراحل قانونی ، تشکیل پرونده و انتقال سند ملک وقفی خانم تقی خانی به نام موسسه و دریافت سند  (دارایی +شهرداري + دفتر 5.
اسناد) 

پیگیري، نامه نگاري  تشکیل پرونده و اخذ مجوز  مسئولین دفتر نمایندگی هاي جدید موسسه دریافت مجوز  دفاتر ایالم ، زاهدان ،  6.
(پیگیري از وزارت کشور + استانداري + فرمانداري)  

تمدید مجوز دفاتر نمایندگی که تاریخ اعتبار مجوز آنها  رو به پایان بود. (دفتر جهرم) 7.

اخذ مجوز مراسم و برنامه هاي خارج سازمانی از مراجع ذي ربط (اماکن و پلیس امنیت) 8.

تغییر مکان و تجهیز دفتر تهران ( فراهم کردن تجهیزات اداري  ، خطوط تلفن ، اینترنت .... 9.
 نامه نگاري و ثبت صورتجلسه هاي هیئت مدیره، مجمع عادي و عادي به طور فوق العاده در وزارت کشور ، اداره ثبت و روزنامه رسمی   10.
انتقال تجهیزات و تجهیز دفاتر نمایندگی آذر شهر ، زاهدان ، آستارا ، بندر عباس  11.
انعقاد قرارداد بیمه آتش سوزي ساختمان جدید و مسئولیت براي پرسنل  12.
تشکیل پرونده موسسه در شهرداري منطقه 6 و جلسه با مدیریت درآمدهاي شهرداري جهت تغییر تعرفه فیشها  و اخذ تخفیفات خیریه 13.

اي (تعرفه تغییر یافت و فیش هاي تخفیف گرفته شده پرداخت گردید)


حوزه منابع انسانی )اداری و پشتیبانی(
شرح اقدامات: 



جمع کلمرکزيآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانستادشعب
9326222120002233زن
5101120221220019مرد
14427342341222252جمع


تعداد کارمندان به تفکیک جنسیت
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مرکزيآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانستادشعب

3530424138374533365048313950سن


میانگین سنی کارمندان


تحصیالت کارمندان
جمع کلدیپلمکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

14392652




تعداد پرسنل در پایان۹۷ به تفکیک شعبه

جمع کلمرکزيآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانستاد

14427342341222252
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تعداد پرسنل




لیست مدیران در پایان ۹۷

مرکزيآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانستاد

سیدمحمد 
صحفی

فاطمه 
قدوسی

فاطمه 
منوچهر مریم تقويلیاقتی

دهشیري
عزت 
مرضیه مسعوده تدینمظلومی

واثقی
محمد جعفر 
ایوب علی زارعیاسالمی

قهرمانژاد
محمد حسین 

مرضیه فاطمه بهمنیافشار
نوروزي

 (CRM) حوزه ارتباط با مشتری
در سال 97 واحد CRM  اولین گروه مخاطب خود یعنی حامیان شعب را جهت پایش مورد بررسی قرار داد. 

طی این سال با تمامی حامیان شعب (جهرم، شیراز، قم، مشهد) ارتباط برقرار شد که نتیجه این تماس ها 
بشرح زیر می باشد: 




عملکرد شعب در حوزه حامیان به تفکیک

بدون نظرتعداد انتقادات و پیشنهاداتتعداد تماس هاي موفقتعداد کل حامیان

21816036124
شعبه جهرم: 

شعبه شیراز: 
بدون نظرتعداد انتقادات و پیشنهاداتتعداد تماس هاي موفقتعداد کل حامیان

1491144272

بدون نظرتعداد انتقادات و پیشنهاداتتعداد تماس هاي موفقتعداد کل حامیان

136913556 شعبه قم: 

شعبه مشهد: 
بدون نظرتعداد انتقادات و پیشنهاداتتعداد تماس هاي موفقتعداد کل حامیان

546314114200




عملکرد شعب در حوزه حامیان )کل( 
فرایند ارسال و کیفیت گزارشات حامی

جمعنظري ندارندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

26499525964790
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جمعاستفاده نکرده اندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

0611201742780


عملکرد سایت به مهربانی
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جمعنظري ندارندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

02021803422143788


نحوه cبلیغات موسسه

سرعت دسترسی و پاسخگویی

جمعتماس نداشته اندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

031250516898786




نحوه برخورد موسسه

جمعتماس نداشته اندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

01118453068784


نحوه اجرای مراسمات
جمعشرکت نکردندخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد

005314120342781

اختالف آHیر در مجموع تعداد � حامیان با اعداد نموداره مربوط به تماس هی بدون پاسخ ^ باشد



برگزاری جشن و مراسمات:
برگزاري همایش شیرازي هاي مقیم تهران  در آبان  97   •
همکاري در برگزاري همایش حامیان شعبه نجف آباد •
همکاري در افتتاح شعبه آستارا، آذر شهر، خمین ، زاهدان و جیرفت •

برگزاری جلسات چهره به چهره: 
جلسه با همیاران حوزه روابط عمومی و تبلیغات : 10 مورد •
جلسات مشاوره در حوزه برند سازي با شرکت بانیک: 6 مورد •
جلسه با حامیان و بانیان جهت جلب مشارکت : 15 مورد •
•

حوزه روابط عمومی



سامانه اطالع رسانی پیامک: 
تجهیز سامانه به مهربانی به ارسال پیامک •

ارسال 15 نوبت پیامک مناسبتی  به تعداد 70000  نفر از مخاطبین در نو بت هاي مختلف •

ارسال 10 نوبت پیامک ترغیبی جهت واریز حامیان شعب  براي 30000 نفر از حامیان و بانیان •

ارسال بیش از 48 نوبت پیامک واریز حامیان  براي 96000  نفر از حایمان و بانیان •

ارسال بیش از 20  نوبت دعوت به جلسه  براي جلسات هیئت مدیره •

ارسال 20 پیامک دعوت به جلسه و مراسم ها براي بیش از 20000 نفر •

ارسال 200 پیامک خوش آمد گویی به حامیان، بانیان و همیاران •

دریافت 60000 پیامک اهدایی از شرکت طرف قرار داد به موسسه به صورت رایگان در سال 97 •

تثبت تعرفه ارسال پیامک و تخفیف به موسسه همانند سال قبل(96) به ازاي هر پیامک 112 ریال •

تثبیت هویت شعب براساس شماره هاي که به آنها تخصیص داده شده بود و به صورت مستقل •

شارژ پیامک سامانه به مهربانی در دو نوبت  •

به روز کردن نسخه نرم افزار ارسال پیامک با ابزارهاي هوشمند به صورت رایگان •

ارسال پیامک جهت تامین سبد کاال و عیدانه در 3 نوبت(ماه رمضان، لوازم التحریر و عید نوروز) و براي 19000 (شعبه تهران و البرز)•

حوزه روابط عمومی



سایت موسسه داراالکرام:
به روز کردن مطالب سایت و بخش هاي آن •

تجهیز اطالعات شعب به صفحه مخصوص آنها و اخبار هر شعبه در صفحه خودش •

درج اطالعات و بخش سامانه به مهربانی در سایت داراالکرام •

درج بیش از 200 خبر در سایت موسسه •

درج30 مقاله ، اطالعیه و مناسبتی در سایت •

حوزه روابط عمومی

تبلیغات موسسه: 
تبلیغات در نشریات  کثیر االنتشار مانند روزنامه هاي و مجالت تخصیص و عمومی به تعداد 110 نوبت  •

تبلیغات در شبکه هاي اجتماعی مانند اینستاگرام و کانال هاي تلگرام •

در اینستاگرام بیش از 50 نوبت  و در  کانال هاي تلگرام بیش از 20 کانال پر بازدید  •

تبلیغات و معرفی در سایت هاي خبري و خبرگزاري ها بیش از 15 نوبت•



تولید محتوا: 
تولید 60 آگهی تبلیغات و پوستر جهت انتشار در رسانه ها •

تولید 20 متن و مقاله در سایت به مهربانی و داراالکرام •

تولید 8 فیلم، تیزر تبلیغاتی •

تولید محتوا براي پک هاي تبلیغاتی موسسه•

کمپین های تبلیغاتی:
ماه رمضان و جمع آوري سبد ماه رمضان   •

کمپین ماه مهر و بازگشایی مدارس        •

کمپین عید نوروز                           •

حوزه روابط عمومی



طراحی و گرافیک: 
طراحی ست اداري و کارت پرسنلی موسسه و شعب •

طراحی 3 نوبت دعوت نامه براي مراسم  شعب •

طراحی کارت پستال نوروز براي حامیان و بانیان •

طراحی بیش از 20 استند و بنر براي همایش ها و مراسم ها •

طراحی 20 نوبت آگهی هاي تبلیغاتی براي نشریات و شبکه هاي اجتماعی •

طراحی اوراق اداري •

جذب تعداد 5 همیار گرافیک به صورت پروژه اي •

طراحی پک هاي تبلیغاتی موسسه(شناسنامه، کاتالوگ، پاکت نامه، کارت ویزیت) •

پیرو دستور تغییر لوگوي موسسه داراالکرام، طراحی بیش از 30 لوگو توسط همیاران گرافیک •

طراحی و چاپ نشریه به مهربانی به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس موسسه •

طراحی استند و بنر افتتاحیه و تبلیغاتی براي شعب آذرشهر، خمین، آستارا•

حوزه روابط عمومی



دستاوردهای سامانه به مهربانی: 
مشاهده بورسیه پرداخت شده در پنل دانش آموزي راه اندازي نمود؛ 

دالیل تـرخیص و تعلیق دانـش آمـوزان در نـرم افـزار اضـافـه گـردید. رفـع تعلیق پـس از گـذشـت زمـان مـورد نـظر بـه صـورت خـودکار 
انجام می شود؛ 

حامی در پنل خود دسترسی به کاهش حمایت دارد؛ 
سـایت بـه مهـربـانی بـا com  درسـت شـده و از این پـس مشکلی بـراي ورود نـداریم که بـا این کار نیز می تـوان تحـریم را حـل کرد 

و در ادامه ثبت نام از طریق ایمیل یاهو هم امکانپذیر خواهد شد؛ 
لیست بیماري ها، شهرستان ها و انواع بیمه ها در نرم افزار قابل انتخاب شد؛ 

امکان حذف بدهی براي حامی فراهم شده است و توسط خود حامی انجام می شود؛ 
پیام هایی که حامی پس از درخواست حذف باید ببیند در نرم افزار اضافه گردید؛ 

نیازهاي ثبت شده توسط شعب به صورت تجمیع شده قابل مشاهده می باشد؛ 
پیامـهایی که پـس از حـذف حـمایت و تـرخیص دانـش آمـوز بـاید بـراي حـامی ارسـال گـردد در نـرم افـزار اعـمال شـده و بـه صـورت 

ایمیل و پیامک براي حامی ارسال می گردد؛ 
امکان بازگرداندن دانش آموزان ترخیصی به حالت تعیین وضعیت فقط در موارد خاص و به ندرت امکان پذیر شد؛ 

مـتن پیامک و ایمیل خـوشـامـدگـویی بـه حـامی جهـت فـعال کردن نـام کاربـري در نـرم افـزار اعـمال شـد.لینک تـایید شـماره مـوبـایل 
براي همه ارسال می شود که حامی با کلیک می تواند شماره موبایل خود را تایید کند؛ 

حوزه انفورماcیک



دستاوردهای انفورماتیک در حوزه شبکه:
تجهیز و راه اندازي شبکه کامپیوتري 4 شعبه فیزیکی زاهدان، آذرشهر، جیرفت و خمین؛ 

جابه جایی محل داراالکرام ستاد و تجهیز شبکه ساختمان جدید؛ 
آموزش شعب به استفاده از سرور Adobe Connect جهت جلسات ویدئو کنفرانس و کاربردي کردن این سرور؛ 

جابه جایی شعبه تهران و تجهیز شبکه این شعبه در محل جدید؛ 
جابه جایی سرور حسابداري و استقرار نرم افزار همکاران سیستم؛ 

به روزرسانی اتوماسیون اداري به ورژن 10؛ 

حوزه انفورماcیک



اقدامات پیش رو در حوزه شبکه در سال ۹۸
کاهش قطعی اینترنت شعب و پیدا کردن راهی جهت کاهش قطع شدن شبکه و در همین راستا برقراري جلسات ویدئو کنفرانس با کیفیت بهتر؛ 

راه اندازي سرور بک آپ، بک آپ گیري از تمام سرورها و دیتابیس ها به صورت هر 24 ساعته و همچنین از سیستم هاي پرسنل به صورت هفتگی؛ 
راه اندازي اتوماسیون اداري پرگار از شرکت برید؛ 

تجهیز و راه اندازي شعب جدید به دستور مدیریت؛ 
باال بردن کیفیت در پاسخگویی به مشکالت شعب و رفع آنها؛ 

تهیه داکیومنت هاي آموزشی مربوط به واحد آي تی جهت مدیریت دانش این واحد؛ 
استفاده از شرکت هایی که در زمینه امنیت فعالیت میکنند جهت یافتن حفره هاي امنیتی شبکه و پیشگیري از اختالل؛ 

اسـتفاده از فـناوري هـاي روز دنیا جهـت کاهـش هـزینه هـا مـثل اسـتفاده از کد USSD جهـت کاهـش اسـتفاده از کارت ویزیت فیزیکی و یا نـرم افـزارهـاي 
مورد استفاده در جهت ارتباط با مشتري؛ 

اقدامات پیش رو در نرم افزار "به مهربانی" در سال ۹۸ 
راه اندازي فیلترینگ و گزارش گیري نرم افزار؛ 

راه اندازي کارتابل دانش آموزي و تکمیل امکانات پنل دانش آموزي؛ 
راه اندازي سیستم پرداخت از خارج از کشور و Paypal؛ 

ارتباط متقابل با حامیان و انجام پیگیري هاي مربوطه به صورت سیستماتیک؛ 
مستندسازي کدینگ هاي انجام شده تاکنون؛

حوزه انفورماcیک



 :NGO Benchmarking
 این اسـتانـدارد که گـواهی آن جـهانی اسـت مـربـوط بـه خیریه هـا می بـاشـد. در اواخـر بـهمن مـاه 96 
طی جـلسه اي که بـا شـرکت بـرگـزار گـردید مـقرر گـردید شـاخـص هـایی که مـورد نیاز اسـت (99 
شـاخـص) طـبق فـرمـت درخـواسـتی آمـاده گـردد. در بـخش اول تحـلیل شـاخـص هـا و هـمخوانی آنـها بـا 
فـرایندهـا و واحـدهـاي سـازمـان بـود که در چـند بـخش تقسیم گـردید. در مـرحـله بـعد، دسـتورالـعمل هـا 
و فـرایندهـایی که در سـازمـان از قـبل تهیه شـده بـود نیز مـشخص شـد تـا از دوبـاره کاري جـلوگیري 
گـردد. مـرحـله سـوم، مـشخص نـمودن فـرایندهـا و دسـتورالـعمل هـایی بـود که نیاز بـه بـازبینی داشـتند 
و در مـرحـله بـعد، سـپردن شـاخـص هـا بـه مسـئولین واحـدهـا بـود تـا پیش نـویس اولیه آنـرا آمـاده و بـه 
واحـد ایزو ارائـه نـمایند. در مهـر 97 ممیزي در سـتاد مـرکزي اجـرا و مـوسـسه مـوفـق بـه اخـذ گـواهی 

SGS گردید. نتیجه آن 69 عدم انطباق بود که می بایست تا دوره بعد رفع گردد. 

حوزه ایزو و استاندارد


