
سال منتهی به اسفند ۹۸

گزارش عملکرد ساالنه موسسه داراالکرام



کلیات: مـوسـسه داراالکرام حـضرت ابـوالـفضل الـعباس در تـاریخ بیست و چـهارم آذر مـاه 1380 تـاسیس شـده که 

طی شـماره ثـبت 13542 و شـناسـه ملی 10100513972 مـورخ 80.09.24 در اداره ثـبت شـرکتها و مـالکیت صنعتی 

تهران به ثبت رسیده است.مرکز اصلی موسسه در تهران، خیابان وزراء، خیابان بیستم، پالک 6 واقع است. 

فعالیت اصلی موسسه:  

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

 اعطای بورسیه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط؛ •

 کمک ها و خدمات الزم و موثر برای تامین و بهبود زندگی دانش آموزان و دانشجویان بورسیه؛•

تار=خچه فعالیت موسسه



۱- گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره
گزارش جلسات هیات مدیره (سال 1398)

تاریخ تشکیل جلسهشماره جلسه
میانگین تعداد اعضای تعداد جلسات

حاضر
میانگین مدت زمان 

جلسات
تعداد طرح و موضاعات 

پیشنهادی
تعداد مصوبات فوق العادهعادی

1391398/01/25✓82.547
1401398/02/08✓72.526
1411398/03/19✓7338
1421398/04/09✓62.525
1431398/04/23✓7211
1441398/05/22✓72.511
1451398/06/10✓72.508
1461398/07/04✓5203
1471398/07/07✓6211
1481398/07/21✓92.512
1491398/08/12✓92.526
1501398/09/10✓132.557
1511398/09/24✓71.535
1521398/10/15✓92210
1531398/11/06✓52.542
1541398/11/16✓7011
1551398/11/20✓92.51310

1247.532.214583پایان سال 1398



تار=خچه موسسه
موسسه خیریه و عام المنفعه داراالکرام  حضرت ابوالفضل العباس(ع) 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 
سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ 

کلیات: مـوسـسه داراالکرام حـضرت ابـوالـفضل الـعباس(ع) بـه شـناسـه ملی 10100513972 در تـاریخ 1380/09/24  تـاسیس شـد و طی شـماره ثـبت 
13542 در اداره ثبت شرکت ها (محل ثبت ) به ثبت رسید . نشانی مرکز اصلی موسسه در تهران، خیابان وزراء، خیابان بیستم، پالک 6 واقع است. 

میانگین مـاهـانـه تـعداد کارکنان در اسـتخدام و نیز تـعداد کارکنان شـرکت هـای خـدمـاتی که بخشی از امـور خـدمـاتی شـرکت را بـه عهـده دارنـد، طی 
سال به شرح زیر بوده است :

   1398 1397  

  نفر  نفر    

  32.42  44.33 کارکنان رسمی 

  14.75 10.75 کارکنان قراردادی

   59,08 43.17  



۲- حوزه مالی
۲-۱- سود و زیان



۲- حوزه مالی
۲-۲- سایر دریافتی ها

دریافتنی های کوتاه مدت
1398 1397 یادداشت    

 ریال ریال

  253,882,000   100,235,000 12-1حسابهای دریافتنی

  -   11,200,000 اسناد دریافتنی

  49,064,400   1,641,329,332 12-2حسابهای دریافتنی کارکنان

  982,706,286   1,054,856,286 12-3وام کارکنان

  2,406,749,999   2,406,330,000 12-4وام اشخاص

  51,750,000   51,750,000 12-5 وام به افراد تحت بورسیه 

  2,912,810,005   3,770,369,984 12-6 وام به افراد از سپرده امانی خاص 

  302,210,000   791,890,000 12-7 وام به خانواده ها 

 9,827,960,602   6,959,172,690  



۲- حوزه مالی
۲-۳- حسابهای پرداختنی

       پرداختني هاي كوتاه مدت:
1398 1397یادداشت

  ريال   ريال 

  6,249,361,171   4,179,811,253 16-1حسابهای پرداختنی

  

 4,179,811,253   6,249,361,171  

 حسابهای پرداختنی به شرح زیر می باشد: 

1398 1397یادداشت

  ريال   ريال 

  3,163,958,670   3,456,998,670 16-1-1 سپرده امانی  

  194,412,250   378,419,112  سازمان تامین اجتماعی 

  156,460,000   167,770,001  واریزی نامشخص 

  39,565,947   152,267,200  اداره دارائی (مالیات حقوق و تکلیفی) 

  18,812,194   12,271,460  مطالبات کارکنان 

  2,676,152,110   12,084,810  سایر 

  6,249,361,171   4,179,811,253  سایر بابت پیش پرداخت خرید دارائی می باشد 



۲- حوزه مالی
۲-۴-۱- کمک های دریافتی از حامیان

        

 مبلغ   مبلغ   یادداشت    

 ريال    ريال      

  68,207,280,149    100,304,293,644  5-1هدایا و کمکهای دریافتی نقدی:

   100,304,293,644    68,207,280,149  

حساب هدایا و کمکهای دریافتی نقدی به شرح زیر می باشد:
1398 1397

 ریال   ریال      

60,422,259,91241,387,239,475  بورسیه تحصیلی  

11,453,549,1788,902,199,988  سایر کمک های مردمی  

14,365,691,63312,106,098,886  بانی  

2,939,719,0002,133,225,000  هدایا  

128,056,000109,059,000  شهریه و کالس آموزشی  

82,115,00044,500,000  مسکن  

2,264,092,001440,648,950  جشنها و مراسم   

10,300,000  تفریحات و اردو  

47,500,000538,850,000  پوشاک والبسه  

110,120,00035,100,000  بهداشت و درمان  



۲- حوزه مالی
۲-۴-۲-  کمک های دریافتی از حامیان

155,000,00072,500,000  لوازم منزل  

610,981,000602,582,500  سبد کاال  

4,518,347,750308,446,350  نذورات و قلک و فطریه خمس   

29,490,0000  ملزومات اداری  

290,350,00027,917,500  معیشتی   

1,502,439,3931,470,212,500  لوازم التحریر  

018,400,000  کمک های دریافتی جهت وام   

1,384,582,7770  کمک حوادث غیرمترقبه  

     100,304,293,64468,207,280,149



۲- حوزه مالی
۲-۵-  جدول تعداد دانش آموزان به تفکیک شعبه در سال ۹۸

میانگینجمعاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه

5204384814884924905255225355355305866142512مشهد

2752682932932972952982993013043043133540295قم

2662682722782822712872993013103113153460288شیراز

2922692822722852532682782792812792783316276تهران

3062842952952982942962932933013033043562297البرز

1321161301271281291461451461471441421632136نجف آباد

1421451631781641791861921982062102262189182ایالم

2132152162202292282312282352432392492746229جهرم

545154576672919292939910792877.3آذرشهر

61585957798789929295959595979.9آستارا

37213030261325252525252831025.8هرمزگان

9279848682931011011071121251741236103زاهدان

1271231351261551701721841851891912151972164مرکزی

947496100104891121311411481701931452121کرمان

0000192828343746698234328.6بوشهر

0004152033384345455429724.8خوزستان

261124092590261127212711288829533010308031393361340842840جمع



۳- حامیان
۳-۱-  تعداد حامیان جذب شده به تفکیک شعبه

جمعمجازیهرمزگانشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانشعبه

323455333517313658283115192717310481تعداد حامی آنالین

90832408210353861471265798518588545181466تعداد حامی آفالین

122117295115138701171831848512966104115718281947جمع کل
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۳- حامیان
۳-۲-  تعداد حامیان جذب شده به تفکیک شعبه (آنالین و آفالین)
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۳- حامیان
۳-۳-  مبلغ جذب شده از حامیان جدید (تومان)

جمع مبلغتعداد حامی آفالینتعداد حامی آنالینشعبه

2.168.597864890610817503تهران
1.566.96370935118660474البرز

2.838.6462432672627165372مشهد
2.060.286802438010084666قم

1.799.699985905111658750شیراز
1.085.02456681456753169نجف آباد

1.801.022681498529951078ایالم
1.883.0781106125212944330جهرم

3.536.6851328092216817607سیستان
2.086.24952441707330419آذرشهر
2.456.2761108098613537262کرمان
948.58843237785272366آستارا
1.184.128931259710496725خمین
2.172.066933651311508579بوشهر
1.036.94558802636917208شوش

85.050401975487025هرمزگان
707.43418378502545284مجازی
29.416.940143.530.877172.947.817جمع



۳- حامیان
۳-۴-  مبلغ جذب شده از حامیان جدید (تومان)
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۳- حامیان
۳-۵-  تعداد حذف حمایت

جمعمجازیهرمزگانشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانشعبه

81831543926312676671413591515636تعداد حذف حمایت
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۳- حامیان
۳-۶-  تعداد گزارشات ارسال شده به حامی

جمعمجازیشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانشعبه

370350215345160040213202202010025123565753867تعداد گزارشات
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۴- دانش آموزی
۴-۱-  تعداد دانش آموزان معرفی شده

جمعشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

80241615584321827034983643711092071242274
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۴- دانش آموزی
۴-۲- تعداد دانش آموزان تصویب شده

جمعشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

2323975179251306410567442739440821395
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۴- دانش آموزی
۴-۳- تعداد دانش آموزان بورسیه شده

جمعشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

12191155153117554754510838888254880
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۴- دانش آموزی
۴-۴- تعداد دانش آموزان بورسیه

جمعشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

29830559131332214520424918810620995215116613417
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۴- دانش آموزی
۴-۵- خدمات ارائه شده (فرهنگی، آموزشی، بهداشت ودرمان)

جمعشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران

366183088586724146813824801458642851314414125060560845238943
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۴- دانش آموزی
۴-۵- ترخیص دانش آموزان به تفکیک دلیل

عدم همکاریعدم دسترسیفارغ التحصیلیترک تحصیلبهبود وضعیت اقتصادیبازگشت پدرازدواج مادرازدواج دانش آموز
درخواست خانواده 

مبنی بر خروج
افت تحصیلی (مشروط)
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۵- حوزه مددکاری
۵-۱- تعداد مددکاران فعال طی سال ۹۸

بیرجندزابلشوشبوشهرخمینآستاراجیرفتآذرشهرزاهدانجهرمایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهران
رودبار 
جنوب

جمع

320441781410524162132813417214

0

30

60

90

120

تهران البرز مشهد
قم شیراز نجف آباد

ایالم جهرم زاهدان
آذرشهر

جیرفت
آستارا

خمین بوشهر
شوش زابل بیرجند

رودبار جنوب

71413
28

3216124

105

14817

44

023




۵- حوزه مددکاری
۵-۲- اقدامات اجرا شده جهت تقویت مددکاری شعب

 ارزیابی عملکرد کلینک هـای مـددکاری طـرف قـرارداد بـا تـعدادی از شـعب که بـاتـوجـه بـه بـررسی هـای بـعمل آمـده عـدم کارآمـدی 1.
ایشان در حوزه مالی و رضایت خانواده ها، موضوع فیصله پیدا کرد.  

 بـرگـزاری دوره هـای آمـوزشی بـا هـدف تـوانـمندسـازی مـددکاران اجـتماعی بـرخی از شـعب تـوسـط کارشـناسـان و مـتخصصان مـددکاری 2.
و نیز از طریق تعامل با ادارات بهزیستی و کمیته های امداد شهرستان ها؛ 

 جـذب مـددکار اجـتماعی مـتخصص و مـددکار بـا مـدرک تحصیلی مـرتـبط بـا مـددکاری از جـمله روانـشناسی، عـلوم اجـتماعی، 3.
مشاوره و تعامل آنها با سایر مددکاران داوطلب در شعبات با هدف موجب افزایش توانمندی سایر مددکاران




۵- حوزه مددکاری
۵-۳- برنامه های سال ۹۸ جهت جذب مددکار متخصص

 استخدام سه نیروی مددکاری با مدرک تحصیلی مرتبط در شعبه تهران 1.

 استخدام دو نیروی مددکاری با مدرک تحصیلی مرتبط در شعبه البرز 2.

 استخدام یک نیروی مددکاری با مدرک تحصیلی مرتبط در شعبه آذرشهر 3.

 استخدام یک نیروی مددکاری با مدرک تحصیلی ارشد در شعبه ایالم 4.

 شعبه بوشهر به تعداد 28 نفر که خوشبختانه 24 نفرشان دارای مدرک روانشناسی هستند 5.

 شعبه جیرفت به تعداد 6 نفر که همگی دارای مدارک تحصیلی مرتبط می باشند6.




۵- حوزه مددکاری
۵-۴- سیاست های پیش رو جهت ارتقاء معیشت خانواده ها

در حـال حـاضـر فـعالیت هـای گسـترده ای در شـعب مـوسـسه در رابـطه بـا تـوانـمندسـازی و اسـتقالل مـالی و نـهایتا ارتـقاء سـطح معیشت خـانـواده هـای تـحت پـوشـش 
در جریان می باشد که به شرح ذیل اشاره می گردد: 

بـرگـزاری کالس هـای آمـوزش قـالیبافی، گلیم بـافی، خیاطی، قـالب بـافی، سـاخـتن زیور آالت و نـمددوزی در اغـلب شـعب از جـمله کرمـان، آذرشهـر، قـم، شیراز، 1.
جهرم که در این رابطه بعضی از مادران دانش آموز به مرز تولید محصول رسیده اند. 

برگزاری دوره آموزش آشنایی با بازار بورس در شعبه قم؛  2.

تعامل با شرکت های دانش بنیان در خصوص آموزش کاشت پیاز و زعفران با هدف کارآفرینی در شعبه جهرم؛  3.

آموزش پخت نان و نیز آموزش مشاغل خانگی همچون آرایشگری برای مادران در شعبه جهرم؛  4.

بـرگـزاری دوره هـای آمـوزش هـنری مـثل مهـره بـافی، نگین کاری و ... بـرای مـادران که در این رابـطه تـعدادی از آنـان مـوفـق بـه فـروش مـحصوالت تـولیدی خـود و 5.
کسب درآمد شده اند. 

بـا تـوجـه بـه اینکه بـرخی از مـادران دارای تـوانـمندی هـای خـاصی در زمینه تـولید مـواد غـذایی مـانـند تـرشی ، مـربـا و ... هسـتند از طـریق صـندوق کارآفـرینی بـرای 6.
اینان مبلغ وامی منظورگردیده تا بتوانند مستقال به تولید و فروش محصوالت خود بپردازند از جمله در شعبه بوشهر؛



۶- حوزه شعب مجازی
۶-۱- تعداد همیارات فعال
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۷- حوزه منابع انسانی
۷-۱-۱- اداری و پشتیبانی

دریافت فیش های مربوط به ساختمان موسسه از شهرداری و تسویه حساب آنها با هزینه فروشنده مالک قبلی؛ 1.

تشکیل پرونده هزینه های مربوط به مالک قبلی ساختمان و ارائه به مالی جهت تسویه مانده حساب ایشان؛ 2.

تحویل طبقه مربوط به مالک قبلی ساختمان که به صورت مستاجر حضور داشتند و شروع عملیات بازسازی آن؛ 3.

پیگیری اداری و تشکیل پرونده، بازدید از ساختمان برای کاربری و تفکیک ساختمان (با ارائه هزینه تغییر کاربری و گزارش به هیات مدیره؛ 4.

پیگیری و رفع مغایرت موجود در سند از اداره ثبت مربوط به خانم تقی خانی؛  5.

پیگیر و اخذ مجوز استقرار کالس شیشه ای  در کلیه مراکز اداری و تجاری استان تهران  از وزارت کشور و ارائه گزارش مستند به اماکن عمومی تهران بزرگ؛  6.

پیگیر و اخذ نامه از وزارت کشور در خصوص فاصله زمانی که بین انتقال مجوز موسسه از پلیس امنیت به وزارت کشور روی داده بود جهت ارائه  به  اداره مالیات؛  7.

پیگیری، نـامـه نـگاری، تشکیل پـرونـده و اخـذ مـجوز دفـاتـر جـدید نـمایندگی و مسـئولین دفـتر آنـها  (اخـذ مـجوز دفـتر خـمین، آذرشهـر، بـوشهـر، آسـتارا؛  (پیگیری از وزارت کشور، 8.
استانداری، فرمانداری)  

تمدید مجوز دفاتر نمایندگی که تاریخ اعتبار مجوز آنها رو به پایان بود در چندین مرحله؛ (دفاتر مشهد، تهران، قم، جهرم، ایالم، البرز، زاهدان) 9.
پیگیری قبوض  آب، برق و گاز ساختمان و ارائه مجوز و پرونده سازی برای تغییر نام و تعرفه خیریه ای؛10.



۷- حوزه منابع انسانی
۷-۱-۲- اداری و پشتیبانی

. نامه نگاری، تشکیل پرونده و ارائه مدارک الزم برای تمدید مجوز موسسه (اخذ مجوز جدید با مدت اعتبار 4 سال) 11.

نامه نگاری و ثبت صورتجلسه تغییر مدیر عامل جدید موسسه در وزرات کشور و اداره ثبت، دریافت روزنامه رسمی آن و ارائه برای بانک ها؛ 12.

نامه نگاری و ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در وزارت کشور، اداره ثبت و اخذ روزنامه رسمی آن؛ 13.

نامه نگاری و ثبت صورتجلسه مجموع عمومی عادی به طور فوق العاده در وزارت کشور، اداره ثبت و اخذ روزنامه رسمی آن؛ 14.

اخذ لیست کد اموال به روز از ستاد مرکزی و کلیه دفاتر نمایندگی جهت اختصاص و به روزرسانی کد اموال و الصاق آن؛ 15.

اخذ بیمه مسئولیت برای پرسنل موسسه بیمه آتش سوزی  و بیمه حوادث برای آسانسور ساختمان موسسه؛  16.

تهیه بانک بیمه آتش سوزی برای کلیه دفاتر نمایندگی و پیگیری به روزرسانی بیمه ها؛ 17.

نامه نگاری، تشکیل پرونده و اخذ مجوز رسمی برند به مهربانی و تحویل روزنامه رسمی آن؛  18.

سیر مراحل اداری و قانونی فروش خودرو (وانت) موسسه؛ 19.

 استعالم و خرید تجهیزات مورد نیاز برای موسسه و شعب  به همراه ارسال؛  20.

انبارداری و انبارگردانی موسسه؛  21.

یکپارچه سازی و تنخواه گردانی هزینه های جاری ستاد مرکزی؛  22.

بایگانی نامه های ورودی 348 مورد، فکس 70 مورد؛ نامه های ارسالی 510 مورد، پیک پستی 200 مورد؛23.



۷- حوزه منابع انسانی
۷-۲-۱- منابع انسانی

1.تهیه نسخه به روز نرم افزار ساعت زنی و استقرار برای ستاد و شعب؛ 
2.تهیه گزارش کارکرد پرسنل ستاد و شعب به صورت ماهیانه برای پرداخت حقوق؛  

3.تشکیل پرونده و تسویه حساب پرسنل خروجی از سازمان (7 نفر)؛ 
4.تشکیل پرونده و استخدام  نیروی جدیدالورود (4 نفر ستاد/ شعب 14 نفر)؛ 

5. تهیه بانک کامل و جامع سیستمی از مشخصات پرسنل ستاد و شعب؛   
5. تجمیع و تهیه بانک اطالعاتی مددکاران مشاوره ای شعب و به روزرسانی مدارک و قرارداد آنها؛ 

6.تهیه، تنظیم و اخذ امضاء قرارداد برای کلیه پرسنل ستاد و شعب به صورت دوره های تعیین شده 3ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله؛ 
7. تنظیم پرونده برای بیمه پرسنل جدید و تمدید دفترچه پرسنل فعال؛



۷- حوزه منابع انسانی
۷-۲-۲- منابع انسانی به تفکیک جنسیت

ایالمنجف آبادشیرازقممشهدالبرزتهرانستادشعبه
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۷- حوزه منابع انسانی
۷-۲-۳- جدول دفاتر شعب و نمایندگی ها 

ردیف
نام شعبه 

دفتر نمایندگی
سال تاسیس

تعداد دانش آموز در بدو 
شروع

شهرهای تحت پوششنام مدیرمحل تاسیستعداد پرسنل

مشهد، سبزوار، تربت جام، قوچانمریم تقویمشهد1390107خراسان رضوی1

شیراز، مرودشتعزت مظلومیشیراز1392105فارس- شیراز2

قممنوچهر دهشیریقم139384قم3

جهرم، داراب، خفر، دبیران، فسامرضیه واثقیجهرم1394275فارس- جهرم4

مسعوده تدیننجف آباد1394102اصفهان5
نجف آباد، یزدان شهر، گلدشت،کهریز سنگ، امیرآباد، 

آزادگان

فاطمه قدوسیتهران13953004تهران6
تهران ، رباط کریم، اسالمشهر، پاکدشت ، شهریار، شهر 

قدس

فاطمه لیاقتیکرج13953002البرز7
کرج، ماهدشت، محمد شهر، سر آسیاب، فردیس، رجایی 

شهر ، کیان مهر ، مهرشهر، حیدرآباد ،کارخانه قند

ایالم، بدره، دهلران، ایوان، آبدانان، ملک شاهی، کرداولمحمد غفوری زادهایالم1395102ایالم8

زاهدان، ایران شهر، زابلعلی زارعیزاهدان1397262زاهدان9

غالمحسین کروبیبوشهر1397191بوشهر10
تنگستان، جم، دشتستان، دیر، دیلم، کنگان، گناوه، 

بندرریگ، سعدآباد، شبان کاره، آب پخش، تنگه ارم، دشتی، 
کاکی، عسلویه

آذرشهرایوب قهرمان نژادآذرشهر139711آذربایجان شرقی11

محمد افشارجیرفت1397253کرمان12
جیرفت، عنبراباد، فاریاب، منوجان رودبارجنوب، قلعه گنج، 

کهنوج

آستارافاطمه بهمنیآستارا139711گیالن13

اراک، خمین، محالتمرضیه نوروزیخمین1397482اراک14

شوش، اندیمشک، اهواز، دزفولفرحناز درخشانشوش139841خوزستان15



۷- حوزه منابع انسانی
۷-۲-۴- تحصیالت کارمندان
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۷- حوزه منابع انسانی
۷-۲-۵- تعداد پرسنل
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۸- حوزه روابط عمومی
۸-۱- تولید محتوا و کمپین های برگزار شده

اقدامات جهت برگزاری کمپین کمک به سیلزدگان استان زاهدان: 1.
تولید ویدئو و پوستر و پخش در شبکه استانی زاهدان؛ 2.
جذب مبلغ 119 میلیون تومان؛ 3.
خریداری 58 رأس بز بیتال برای اهداء به خانواده هایی که معیشتشان از این طریق بود اما سیل، دام هایشان را از بین برده بود. از 4.

این تعداد 25 رأس بز اهداء و مابقی در قرنطینه هستند. از 25 رأس بز اهداء شده که همگی آبستن هستند 25 رأس بزغاله متولد 
شده اند. 

جذب 500 عدد ماسک فیلتردار رایگان و پخش در شعب؛ 5.
کمپین لباس عید: 6.
طراحی و تولید پوستر و ویدئو؛ 7.
جذب مبلغ 80 میلیون تومان؛ 8.
 اهداء پک لباس به دانش آموزان؛ 9.
برگزاری جشن 18 سالگی موسسه داراالکرام؛ 10.




۸- حوزه روابط عمومی
۸-۲- تولید محتوا و کمپین های برگزار شده

 طراحی پوستر؛ 12.
تولید ویدئو معرفی داراالکرام؛ 13.
تهیه پیام از آقای کدکنی برای موسسه؛ 14.
هماهنگی سالن، تصویر، صدا، خبرنگاران و ..؛ 15.
کمپین کالس شیشه ای؛ 16.
در این کمپین که از 28 شهریور تا 28 مهر ادامه داشت کمپین کالس شیشه ای اجرا و بیش از 2000 نفر از افرادی که 17.

در آن محل بودند را پرزنت جهره به چهره انجام شد و حدود 50 نفر حامی در همان ماه جذب شد. 
برگزاری فراخوان جایزه "به مهربانی" و اعطای جایزه به دو نفر از فعاالن حوزه رسانه در موضوع حق بر تحصیل؛ 18.
طراحی و برگزاری نشست های خیر و خرد؛ 19.
نشست اول: با موضوع بررسی کتاب اقتصاد فقیر توسط چهار نفر از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه های ایران؛ 20.
نشست دوم: رونمایی از کتاب "دیگر دوستی موثر" توسط استاد ملکیان؛ 21.
مذاکره و جذب با خبرگزاری ها جهت انعکاس اخبار داراالکرام؛ 22.
برگزاری ورکشاپ حقوق کودک؛ 23.
برگزاری ورکشاپ های متعدد در موسسه؛24.




۹- اطالع رسانی
۹-۱- سامانه پیامک

در بـازاریابی پیامکی شـرکت هـا و مـوسـسات مـختلف بـا ارسـال پیامک که یکی از مـوثـرتـرین، ارزان تـرین و راحـت تـرین روش هـا بـرای تبلیغات و بـازاریابی می بـاشـد سعی در اطـالع 
رسـانی بـه مـخاطبین خـود می بـاشـند که مـوسـسه داراالکرام نیز از سـال 1393 بـه این ابـزار تجهیز شـده اسـت و از آن بـه عـنوان یکی از مـهمترین ابـزارهـای مفید خـود جهـت 
آگـاهی  و اطـالع رسـانی در مقیاس هـا و گـروه هـای مـختلف اسـتفاده نـموده اسـت و بـا اسـتفاده از روش مـتن، در این مـدت بـا آمـوزش بـه دانـش آمـوزان بـورسیه و خـانـواده و 

مددکاران و اطالع رسانی به سایر مخاطبین، حامیان و نیکوکاران از این ابزار بهره مند شود.  

در موسسه داراالکرام دو سامانه پیامک وجود دارد: 

سامانه پیامک به مهربانی با شماره 1000012882 •
سامانه پیامک ستاد و شعب با پیش شماره 500012882 الی 500012890 •

از سـامـانـه پیامک بـه مهـربـانی جهـت ارائـه گـزارش و واریز بـورسیه دانـش آمـوزان بـه صـورت بـرخـط و آنـالین انـجام می شـود و از سـامـانـه پیامک سـتاد و شـعب جهـت اطـالع 
رسانی های داخلی و انبوه و همچنین استفاده هر شعبه به صورت منطقه ای استفاده می گردد. 

هزینه ارسال هر پیامک با تخفیف شرکت مربوطه 112 ریال می باشد که چندین سال این تعرفه برای موسسه داراالکرام ثابت می باشد. •

از طـرف شـرکت هـمچون سـال هـای گـذشـته و بـا نـامـه نـگاری انـجام شـده هـر مـاه 5 هـزار پیامک بـه صـورت رایگان بـه مـوسـسه تخصیص داده می شـود که در سـال 98 •
مجموع 60 هزار پیامک به ارزش 6.720.000 ریال اهدا شده است. 

تـمدید خـطوط پیامک شـعب و همچنین بـه مهـربـانی از تبلیغاتی بـه خـدمـاتی (کلیه شـماره هـای پیامک مـوسـسه بـه عـنوان تبلیغاتی بـرای مـخاطبین ارسـال نمی گـردد و •
مجوز آن به صورت خدماتی صادر شده است و اکثر شماره موبایل ها پیامک های موسسه را دریافت می کنند) 

در حـال حـاضـر شـعب مشهـد، ایالم، قـم، آذرشهـر، شیراز، جهـرم، زاهـدان و سـتاد بـه سـامـانـه پیامک تجهیز می بـاشـند و شـعب تهـران، الـبرز، نـجف آبـاد و خـمین از طـریق •
ستاد فعالیت پیامک آنها انجام می گردد.




۹- اطالع رسانی
۹-۲- گزارش پیامک های ارسال شده در سال 98:

ارسال  تعداد 18 هزار پیامک تائید وصول واریز حامیان و بانیان؛ ▪

ارسال پیامک ترغیب واریز و یادآوری در هر ماه  به تعداد کل بیش از 20 هزار پیامک در طول سال؛ ▪

ارسال پیامک تبریک اعیاد و روزهای مناسبتی برای مخاطبین بیش از 20 نوبت در طول سال به تعداد 220 هزار پیامک؛ ▪

ارسال پیامک دعوت به مراسم و همایش در 5 نوبت و به تعداد بیش از 12 هزار نفر به صورت سراسری؛  ▪

ارسال اطالع رسانی به دانش آموز و خانواده و مخاطبین خود در هر شعب به صورت مجزا انجام شده است. ▪

ارسال پیامک دعوت به جلسه هیئت مدیره و هیئت امنا بیش از 20 نوبت؛ ▪

ارسال پیامک گزارش به حامی از طریق به مهربانی به تعداد 31.500  نوبت؛ ▪

ارسال پیام خوشامدگوئی برای حامیان جدید و بانیان به تعداد بیش از 500 نوبت؛▪



۱۰- حوزه انفورماتیک
۱۰-۱- دستاوردهای سامانه به مهربانی در سال ۹۸

راه اندازی فیلترینگ؛ 
ارتباط متقابل با حامیان و انجام پیگیری های مربوطه به صورت سیستماتیک تا حدودی انجام شده است؛ 

مشاهده بورسیه پرداخت شده در پنل دانش آموزی راه اندازی نمود؛ 
دالیل ترخیص و تعلیق دانش آموزان در نرم افزار اضافه گردید. رفع تعلیق پس از گذشت زمان موردنظر به صورت خودکار انجام می شود؛ 

رفع باگ های نرم افزار در برخی از بخش ها؛ 
حامی در پنل خود دسترسی به کاهش حمایت دارد؛ 

لیست بیماری ها، شهرستان ها و انواع بیمه ها در نرم افزار قابل انتخاب شد؛ 
امکان حذف بدهی برای 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؛ 
نیازهای ثبت شده توسط شعب به صورت تجمیع شده قابل مشاهده می باشد؛ 

پیام هـایی که پـس از حـذف حـمایت و تـرخیص دانـش آمـوز بـاید بـرای حـامی ارسـال گـردد در نـرم افـزار اعـمال شـده و بـه صـورت ایمیل و پیامک 
برای حامی ارسال می گردد؛ 

امکان بازگرداندن دانش آموزان ترخیصی به حالت تعیین وضعیت فقط در موارد خاص و به ندرت امکانپذیر شد؛ 
مـتن پیامک و ایمیل خـوشـامـدگـویی بـه حـامی جهـت فـعال کردن نـام کاربـری در نـرم افـزار اعـمال شـد. لینک تـایید شـماره مـوبـایل بـرای هـمه ارسـال 

می شود که حامی با کلیک می تواند شماره موبایل خود را تایید کند؛



۱۰- حوزه انفورماتیک
۱۰-۲- دستاوردهای انفورماتیک در حوزه شبکه 

راه اندازی اتوماسیون اداری پرگار از شرکت برید؛ 
تهیه داکیومنت های آموزشی مربوط به واحد آی تی جهت مدیریت دانش این واحد؛ 

راه اندازی سرور بک آپ، بک آپ گیری از تمام سرورها و دیتابیس ها به صورت هفتگی و بهره برداری از آن؛ 
راه اندازی یک استوریج با ظرفیت 16 ترابایت جهت ذخیره فایل های بک آپ؛ 

خرید تجهیزات مورد نیاز آی تی ستاد و شعب؛ 
انبارگردانی واحد آی تی و نظم بخشیدن به آن، حذف دستگاه های خراب و غیرقابل تعمیر و تعمیر دستگاه های معیوب؛ 

حـذف سـرورهـای فیزیکی شـعب در راسـتای کاهـش قطعی و اخـتالالت شـبکه شـعب (پـس از بـررسی هـای دوره ایی مـتوجـه شـدیم بـه دلیل سینک نشـدن سـرورهـا 
شعبی که دارای سـرور فیزیکی هسـتند مشکالت بیشتری در قطعی شـبکه نسـبت بـه شـعب جـدید دارنـد) شـعب شیراز، قـم، نـجف آبـاد، تهـران، مـاهـدشـت انـجام 

شد، شعب جهرم و مشهد نیاز به حضور فیزیکی دارد؛ 
تغییر مرکز اینترنت برخی از شعب جهت حل مشکالت قطعی اینترنت؛ 

راه اندازی ترلو جهت گزارش نویسی همکاران؛ 
تجهیز برخی از پرسنل جهت دورکاری؛ 

مشکل در دی وی آر و دوربین های برخی شعب و ارتباط آنها و حل آن؛ 
جابه جايي شعبه تهران و تجهيز شبكه اين شعبه در محل جديد؛ 
جابه جايي سرور حسابداري و استقرار نرم افزار همكاران سيستم؛



۱۰- حوزه انفورماتیک
۱۰-۳- اقدامات پیش رو در حوزه شبکه در سال ۹۸

به روزرسانی اتوماسیون اداری پرگار از شرکت برید؛ 
حرکت به سمت کلود و رایانش ابری؛ 

ارتقا ورژن سیستم عامل سرورها از 2012 به 2016؛ 
راه اندازی سرور مانیتورینگ؛ 

باال بردن کیفیت در پاسخگویی به مشکالت شعب و رفع آنها؛ 
تجهیز و راه اندازی شعب جدید؛ 

اسـتفاده از شـرکت هـایی که در زمینه امنیت فـعالیت میکنند جهـت یافـتن حـفره هـای امنیتی شـبکه و پیشگیری 
از اختالل؛



۱۰- حوزه انفورماتیک
۱۰-۴- اقدامات پیش رو در نرم افزار "به مهربانی" در سال ۹۹ 

راه اندازی گزارش گیری نرم افزار؛ 
تست فیلترینگ ها و مشاهده درستی نتایج آن؛ 

راه اندازی کارتابل دانش آموزی و تکمیل امکانات پنل دانش آموزی؛ 
راه اندازی سیستم پرداخت از خارج از کشور و Paypal؛ 

ارتباط متقابل با حامیان و انجام پیگیری های مربوطه به صورت سیستماتیک؛ 
مستندسازی کدینگ های انجام شده تاکنون؛ 

اتوماتیک شدن فرایند اختصاص دانش آموز به حامی پس از ترخیص یک دانش آموز؛ 
افزودن نمودارهایی جهت بررسی شمار حامیان و دانش آموزان و گزارش های مددکاران؛ 

تفکیک شعب مجازی و فیزیکی در نرم افزار؛



۱۱- حوزه ایزو و استاندارد
۱۱- بروزرسانی ها و تدوین

بروزرسانی آئین نامه اداری و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم بازدید اولیه و ابالغ؛ -
تدوین سطوح مناطق محروم براساس جدول امتیاز و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم قرارداد دانش آموز و ابالغ؛ -
تدوین فرم قرارداد مددکار و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم قرارداد مشاوره و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم قرارداد پرسنل و ابالغ؛ -
تدوین فرم قرارداد همیار مشاور و ابالغ؛ -
تدوین فرم قرارداد همیار پرسنل و ابالغ؛ -
تدوین فرم قرارداد مشاور خدمات و ابالغ؛ -
تدوین دستورالعمل پردیس و فرم گزارش ساالنه و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم مدارک پرونده مددکار و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم مدارک پرونده پرسنل و ابالغ؛ -
بروزرسانی فرم اعطای وام و ابالغ؛-


