
داراالکرامموسسهعملکردگزارش

1400شعبه قم     مهرماه   



(ع)العباسلفضلاابوحضرتداراالکرامعامالمنفعهوخیریهموسسه

خوبشهروندانتاکودکانتحصیلاز؛انسانیتوسعه



توضیحاتتعدادعناوینردیف
526آموزان بورسیه شده تاکنون کل دانش  1

2
دانش اموزان توانمند وفارق التحصیل شده

73تاکنون 

453بورسیه بگیر دراین ماه دانش آموزان 3

22(جدید)شده دانش آموزان بورسیه 4

33بورسیهمنتظرانآموز دانش5

7فارق لتحصیل این ماه انآموز دانش6

۱



خدمات
۲



توضیحاتتعدادعناوینردیف

کالس مجازی درهفته88"حضوری و آنالین"درسیوآموزشیهایکالس1

تعداد دانش اموزانی که درکالسها شرکت 223"آنالینوحضوری"کالسهایدرکنندگانشرکت2
کرده اند 

26"آنالینوحضوری"تحصیلیهایمشاوره3

کتابهای کمک درسی وکنکوری 32دانش آموزانبرایشدهتوزیعآموزشی هایکتاب4

تبلت اهداشده 2دانش آموزبهشدهاهداالکترونیکوآموزشیاقالم5

معلم جهت همکاری باموسسه2آموزشیشدهجذبهمیار6



توضیحاتتعدادعناوینردیف

ائه گزارشاتی که مددکاران ازدانش اموزان به موسسه ار 104شدهثبتمددکاریگزارشات1
کرده اند 

2
نیازهای دانش اموزان که توسط مددکاران  

214اعالن شده 

195دانش آموزانشدهانجام نیازهای3

19نیازهای انجام نشده دانش آموزان4

خدمات مددکاری

۳



توضیحاتتعدادعناوینردیف

1
،یعموم،دندانپزشکی،سرپاییدرمانهای)درمانیخدمات

ارجاءبه متخصصین به صورت 16(متخصصپزشک
کامال رایگان

ازطرق همیاران رایگان 8آزمایشگاه  سونوگرافی  وفیزیوتراپی2

3
دانشبرایجمعیوفردیبهداشتآموزشکارگاههای

(نفر)سرپرستانوآموزان
45

4
هایبسته،بهداشتیموادتوزیع)بهداشتیخدمات

23... (وبهداشتی

۴



آمششوزان عششالوه بششر دریششافتی هششای نوششدی خششدمات و دانششش
کاالهایی در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان، مشاوره 

رت و مددکاری، اشتغال و کارآفرینی و معیششتی را بشه صشو
.کنندرایگان دریافت می

۵



توضیحات(تومان)مبلغعناوینردیف

68240000شدهانجامآموزشیخدماتریالیارزش1

4266000شدهانجامفرهنگیخدماتریالیارزش2

15000000شدهانجامدرمانوبهداشتخدماتریالیارزش3

23160000شدهانحاممعیشتیخدماتریالیارزش4

0شدهانجامکارآفرینیواشتغالخدماتریالیارزش5

17400000شدهانجاممددکاریمشاوره و خدماتریالیارزش6

5003000ارزش ریالی خدمات به اعضاء خانواده7

133069000جمع کل خدمات ارائه شده8



هایرشتهدرمهارتکسبوموثرتحصیلبهآموزاندانشتشویقبرای
رتاثیماهانهبورسیهافزایشبرکهشدهطراحیکاریوسازمختلف،
.داردمستویم

۶



توضیحات(نفر)تعدادعناوینردیف

0آموزشیدستاورد1

1ورزشیدستاورد2

0هنریدستاورد3

0کنکورامتیاز4

زباندستاورد5 ایحرفهفنی / 0کامپیوتر /

دوره6 0فردیبینمهارتشدهبرگزارکارگاه /

دوره7 0شغلیمهارتشدهبرگزارکارگاه /

دوره8 0شهروندیحووقشدهبرگزارکارگاه /

دوره9 0زیستمحیطشدهبرگزارکارگاه /

0کتابخوانیشدهبرگزارهایدوره10

0متفرقه11

1جمع کل12



توضیحاتتعداد /مبلغعناوینردیف

47تعداد حامیان جذب شده1

6517339مبلغ جذب شده از حامی2

100حامیان نیکوکشارانی هسشتند کشه 
درصد وجوه ایشان به حساب دانش
آمشششوزان بشششه عنشششوان کمشششک هزینشششه 

.شودواریز می( بورسیه)تحصیلی 

۷



توضیحاتتعداد /مبلغعناوینردیف

162986200بورسیه پرداخت شده1

7200000خدمات نودی پرداخت شده2

بورسیه پرداختی و هزینه



 آموزاندانشدریافتیمبالغازموسسههایهزینه؛داراالکراممنشورپنجماصلبراساس
.کندهمکاریبخشکدامدرمی گیردتصمیمنیکوکاروجداستکامال

توضیحات(تومان)مبلغعناوینردیف

جهت هزینه اجاره وحووق پرسنل می باشد10040000بانی عام1

خرید وسایل مجازی برای دانش اموزان 5124000بانی خاص2

.جهت مصرف و چگونگی هزینه کرد مبلغ واریزی خویش را بر عهده ی موسسه می گذارد؛نیکوکار:بانیعام

.نیکوکار؛ جهت مصرف و چگونگی هزینه کرد مبلغ اهدایی خویش را مشخص می کند:بانی خاص

۸



توضیحاتتعدادعناوینردیف

جهت جذب همیارمددکاروحامی 51یاجتماعهایشبکهبرایشدهتولیدیمحتوا1

51شدهمنتشرمحتوای2

3
وهاخبرگزاریباشدهانجامهایمصاحبه

تبلیغات برای جذب حامی وبانی 19هاروزنامه

%0.1راماینستاگازهابازدیدکنندهرشدمیزاندرصد4
3شعبسایتدرشدهریذابارگمواردمیزان5
2عمومیروابطحوزهدرشدهجذبهمیاران6

۹



دیگر فعالیت ها

توضیحاتتعدادعناوینردیف

11)...وهاپرزنت،راهبردیشورای)شده برگزار جلسات1

35(شغلی،رفتاری،بالینی)مشاورهتعداد جلسات 2

1سوادآموزیوآموزیمهارت،اشتغالکارگاههای3

12کارگاههادرکنندگانشرکت4

5
(نفر)هاخانوادهوآموزاندانشبرایشدهانجامفعالیتهای

]...اردوها، برنامه های ورزشی، مسابوات و[
8

۱۰



40پ4نیایش کوچه بلوارمیدان جانبازان، _ قم 

https://darolekram.com

https://t.me/darolekram

@bmehrbani.qom

7841759-0253

داراالکرامموسسهعمومیروابط


