
 داراالکرام موسسه عملکرد گزارش

1400آذر   شعبه قم        



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

 خوب شهروندان تا کودکان تحصیل از ؛انسانی توسعه



 توضیحات تعداد عناوین ردیف
 499 کل دانش آموزان 1

 5 تصویب منتظر انآموز  دانش 2

 13 دانش آموزان تصویب شده 3

 11 (جدید)شده دانش آموزان بورسیه  4

 65 بورسیه منتظر انآموز  دانش 5

 3 شده ترخیص انآموز  دانش 6

۱ 



 خدمات
۲ 



 توضیحات تعداد عناوین ردیف

 18 "حضوری و آنالین" درسی و آموزشی های کالس 1

 385 "آنالین و حضوری" کالسهای در کنندگان شرکت 2

 52 "آنالین و حضوری" تحصیلی های مشاوره 3

 46 دانش آموزان برای شده توزیعآموزشی  های کتاب 4

 2 دانش آموز به شده اهدا الکترونیک و آموزشی اقالم 5

 1 آموزشی شده جذب همیار 6



 توضیحات تعداد عناوین ردیف

 148 شده ثبت مددکاری گزارشات 1

2 
نسبت گزارشات ثبت شده به تعداد 

 %33 دانش آموزان

 307 دانش آموزان شدهانجام  نیازهای 3

 69 نیازهای انجام نشده دانش آموزان 4

 خدمات مددکاری

۳ 



 توضیحات تعداد عناوین ردیف

1 
 ،عمومی ،دندانپزشکی ،سرپایی درمانهای) درمانی خدمات

 21 (متخصص پزشک

2 
 های بسته ،بهداشتی مواد توزیع) بهداشتی خدمات

 68 ... (و بهداشتی

3 
 دانش برای جمعی و فردی بهداشت آموزش کارگاههای

 (نفر) سرپرستان و آموزان
4 

4 
 دانش به شده ارسال بهداشتی آموزش های پیامک

  آموزان
17 

۴ 



آمششوزان عششالوه بششر دریششافتی هششای نوششدی خششدمات و   دانششش
کاالهایی در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان، مشاوره 
و مددکاری، اشتغال و کارآفرینی و معیششتی را بشه رشورت 

  .کنند رایگان دریافت می

۵ 



 توضیحات (تومان) مبلغ عناوین ردیف

 255900000 شده انجام آموزشی خدمات ریالی ارزش 1

 0 شده انجام فرهنگی خدمات ریالی ارزش 2

 0 شده انجام درمان و بهداشت خدمات ریالی ارزش 3

 7200000 شده انحام معیشتی خدمات ریالی ارزش 4

 0 شده انجام کارآفرینی و اشتغال خدمات ریالی ارزش 5

 10870000 شده انجام مددکاریمشاوره و  خدمات ریالی ارزش 6

 6000000 ارزش ریالی خدمات به اعضاء خانواده 7

 279970000 جمع کل خدمات ارائه شده 8



 های رشته در مهارت کسب  و موثر تحصیل به آموزان  دانش تشویق برای
 تاثیر ماهانه بورسیه افزایش  بر که  شده طراحی کاری  و ساز مختلف،
 .دارد مستویم

۶ 



 توضیحات (نفر) تعداد عناوین ردیف

آموزشی دستاورد 1  0 

ورزشی دستاورد 2  2 

 0 هنری دستاورد 3

 0  کنکور امتیاز 4

زبان دستاورد  5 ای حرفه فنی  /  0 کامپیوتر /

دوره  6 فردی بین مهارت شده برگزار کارگاه /  0 

دوره  7 شغلی مهارت شده برگزار کارگاه /  0 

دوره  8 شهروندی حووق شده برگزار کارگاه /  0 

دوره  9 زیست محیط شده برگزار کارگاه /  0 

کتابخوانی شده برگزار های دوره 10  0 

 0 متفرقه 11

 2 جمع کل 12



 توضیحات تعداد  /مبلغ عناوین ردیف

 33 تعداد حامیان جذب شده 1

 3156395 مبلغ جذب شده از حامی 2

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

 .شود واریز می( بورسیه)تحصیلی 

۷ 



 دانش آموزان دریافتی مبالغ از موسسه های هزینه ؛داراالکرام منشور پنجم ارل براساس
  .کند همکاری بخش کدام در می گیرد تصمیم نیکوکار و جداست کامال

 توضیحات (تومان) مبلغ عناوین ردیف

 21405000 بانی عام 1

 66649500 بانی خاص 2

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

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

۸ 



 توضیحات تعداد عناوین ردیف

 59 اجتماعی های شبکه برای شده تولید یمحتوا 1
 59 شده منتشر محتوای 2

3 
 و ها خبرگزاری با شده انجام های مصاحبه

 0 ها روزنامه

 20% اینستاگرام از ها بازدیدکننده رشد میزان دررد 4
 3 شعب سایت در شده ریذابارگ موارد میزان 5
 0 عمومی روابط حوزه در شده جذب همیاران 6

۹ 



 دیگر فعالیت ها

 توضیحات تعداد عناوین ردیف

 5 ) ...و ها پرزنت ،راهبردی شورای) شده برگزار  جلسات 1

 74 (شغلی ،رفتاری ،بالینی) مشاورهتعداد جلسات  2

 3 سوادآموزی و آموزی مهارت ،اشتغال کارگاههای 3

 21 کارگاهها در کنندگان شرکت 4

5 
 (نفر) ها خانواده و آموزان دانش برای شده انجام فعالیتهای

 ]...اردوها، برنامه های ورزشی، مسابوات و[
78 

۱۰ 



  73پالک  30بلوار جمهوری اسالمی ، کوچه : آدرس 

https://darolekram.com 

https://t.me/darolekram 

@bmehrbaniqom. 

 02532915919 

09365674928 

 داراالکرام موسسه عمومی روابط


