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 شعبه جهرم



 (ع) العباس لفضلاابو  حضرت داراالکرام عام المنفعه و خیریه موسسه

 خًب شهريىذان تا کًدکان تحصیل از ؛اىساىی تًسعه



 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف
 385 کل داىش آنَزان 1

 50 (ةالتکلیف) تعَیب نيتظر انآنَز  داىش 2

 13 داىش آنَزان تعَیب صده 3

 9 (جدید)صده داىش آنَزان بَرسیً  4

 38 بَرسیً نيتظر انآنَز  داىش 5

 8 صده ترخیط انآنَز  داىش 6

۱ 



 خذمات
۲ 



 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف

 29 "حضَری و آىالیو" درسی و آنَزصی ٌای کالس 1

 75 "آىالیو و حضَری" کالسٍای در کييدگان صرکت 2

 18 "آىالیو و حضَری" تحعیلی ٌای نضاوره 3

 71 داىش آنَزان برای صده تَزیعآنَزصی  ٌای کتاب 4

 1 داىش آنَز ةً صده اٌدا الکتروىیک و آنَزصی اكالم 5

 1 آنَزصی صده جذب ٌهیار 6



 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف

 150 صده ثتت نددکاری گزارصات 1

2 
ىستت گزارصات ثتت صده ةً تػداد 

%39 داىش آنَزان  

 1890 داىش آنَزان صدهاىجام  ىیازٌای 3

 6 ىیازٌای اىجام ىضده داىش آنَزان 4

 خذمات مذدکاری

۳ 



 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف

1 
 ،غهَنی ،دىداىپزصکی ،سرپایی درناىٍای) درناىی خدنات

 64 (نتخعط پزصک

2 
 ٌای ةستً ،ةٍداصتی نَاد تَزیع) ةٍداصتی خدنات

 0 ... (و ةٍداصتی

3 
 داىش برای جهػی و فردی ةٍداصت آنَزش کارگاٌٍای

 (ىفر) سرپرستان و آنَزان
0 

4 
 داىش ةً صده ارسال ةٍداصتی آنَزش ٌای پیانک

  آنَزان
5 

۴ 



آنششَزان غششالوه بششر دریششافتی ٌششای ىلششدی خششدنات و   داىششش
کاالٌایی در حَزه ٌای آنَزش، ةٍداصت و درنان، نضاوره 
و نددکاری، اصتغال و کارآفریيی و نػیضشتی را ةشً ظشَرت 

  .کييد رایگان دریافت نی

۵ 



 تًضیحات (تًمان) مبلغ عوايیه ردیف

 45,860,000 صده اىجام آنَزصی خدنات ریالی ارزش 1

 11,800,000 صده اىجام فرٌيگی خدنات ریالی ارزش 2

 31,409,500 صده اىجام درنان و ةٍداصت خدنات ریالی ارزش 3

 280,597,800 صده اىحام نػیضتی خدنات ریالی ارزش 4

 64,440,000 صده اىجام کارآفریيی و اصتغال خدنات ریالی ارزش 5

 20,420,000 صده اىجام نددکارینضاوره و  خدنات ریالی ارزش 6



 ٌای رصتً در نٍارت کسب  و نَثر تحعیل ةً آنَزان  داىش تضَیق برای
 تاثیر ناٌاىً بَرسیً افزایش  بر کً  صده ظراحی کاری  و ساز نختلف،
 .دارد نستلیم

۶ 



 تًضیحات (ىفر) تعذاد عوايیه ردیف

آنَزصی دستاورد 1  0 

ورزصی دستاورد 2  1 

 10 ٌيری دستاورد 3

 0  کيکَر انتیاز 4

کانپیَتر/ ای حرفً فيی / زةان دستاورد  5  0 

فردی بیو نٍارت صده برگزار کارگاه/ دوره  6  0 

صغلی نٍارت صده برگزار کارگاه/ دوره  7  0 

صٍروىدی حلَق صده برگزار کارگاه/ دوره  8  0 

زیست نحیط صده برگزار کارگاه/ دوره  9  0 

کتاةخَاىی صده برگزار ٌای دوره 10  0 

 10 نتفركً 11

 0 جهع کل 12



 تًضیحات تعذاد / مبلغ عوايیه ردیف

 24 تػداد حانیان جذب صده 1

 2,247,756 نتلؼ جذب صده از حانی 2

 100حانیان ىیکَکشاراىی ٌسشتيد کشً 
درظد وجَه ایضان ةً حساب داىش  
آنشششَزان ةشششً غيشششَان کهشششک ٌزیيشششً 

 .صَد واریز نی( بَرسیً)تحعیلی 

۷ 



 داىش آنَزان دریافتی نبالؼ از نَسسً ٌای ٌزیيً ؛داراالکرام نيضَر پيجم اظل براساس
  .کيد ٌهکاری ةخش کدام در نی گیرد تعهیم ىیکَکار و جداست کانال

 تًضیحات (تًمان) مبلغ عوايیه ردیف
 66,788,848 بَرسیً پرداخت صده 1

 700,000 خدنات ىلدی پرداخت صده 2

 7,000,000 ةاىی غام  3

 16,800,000 ةاىی خاص 4

 .جٍت نعرف و چگَىگی ٌزیيً کرد نتلؼ واریزی خَیش را بر غٍده ی نَسسً نی گذارد ؛ىیکَکار :بانی عام
 .ىیکَکار؛ جٍت نعرف و چگَىگی ٌزیيً کرد نتلؼ اٌدایی خَیش را نضخط نی کيد :بانی خاص

۸ 



 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف

 4 اجتهاغی ٌای صتکً برای صده تَلید ینحتَا 1

 18 صده نيتضر نحتَای 2

3 
 و ٌا خترگزاری ةا صده اىجام ٌای نعاحتً

 0 ٌا روزىانً

%0 ایيستاگرام از ٌا ةازدیدکييده رصد نیزان درظد 4  

 3 صػب سایت در صده ریذاةارگ نَارد نیزان 5

 0 غهَنی رواةط حَزه در صده جذب ٌهیاران 6

۹ 



 دیگر فعالیت ها

 تًضیحات تعذاد عوايیه ردیف

 1 ) ...و ٌا پرزىت ،راٌتردی صَرای) صده برگزار  جلسات 1

 117 (صغلی ،رفتاری ،ةالیيی) نضاورهتػداد جلسات  2

 1 سَادآنَزی و آنَزی نٍارت ،اصتغال کارگاٌٍای 3

 4 کارگاٌٍا در کييدگان صرکت 4

5 
 (ىفر) ٌا خاىَاده و آنَزان داىش برای صده اىجام فػالیتٍای

 ]...اردوٌا، برىانً ٌای ورزصی، نساةلات و[
101 

۱۰ 



  104واحد–ساختهان نیالد -خیاةان صٍید رجایی-جٍرم  

https://darolekram.com 

https://t.me/darolekram 

@bemehrbani.jahrom 

07154235564 

09393916330 

 شعبه جهرم-داراالکرام مًسسه عمًمی ريابط


