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 تاریخچه. 1

دوستداران حضرت علی اکبر )ع( که با همّت جوانان محلّه مولوی تهران و از تیم فوتبال و کالسهای قرآنی در هیئت 

با کمک رسانی به نیازمندان  70های مذهبی ادامه یافت و در پی آن، طی دهه  تشکیل شده بود با فعالیت 1361سال 

 د.های محصلین محله بود، همراه گردیکه حاصل تالش 

با الهام از آموزه های با همراهی محصلین خیّر محله و  )ع(ی هیئت متوسلین به حضرت علی اکبرسیر، اعضادر این م

 که در اندک زمانی برکشید و شد: نهالی را غرس کردنداخالقی اسالم و روح پهلوانی و فتوت ایرانی، 

با همت و همراهی خیرین تا می رود  الاین نهاینک . "[معاک] )ع(گی، مذهبی و خیریه حضرت علی اکبرفرهن موسسه"

تبدیل به درخت تنومندی شود  )ع(هیئت امنای خیریه حضرت علی اکبر و تالش های صادقانه اعضای هیئت مؤسس و

 12 اندوه را از چهره برخی محرومان منطقهو که ثمرات آن کام جان ها را شیرین نموده و آرمیدن در سایه آن، رنج 

 تهران بزداید. 

در اداره ثبت  16047یون ریال با شماره لمی 14با اخذ مجوز از وزارت کشور و با سرمایه  1382در سال معاک  موسسه

 سسات غیر تجاری شهر تهران به ثبت رسید. وها و م شرکت

با بهره گیری از پیشینه غنی تمدن سرزمینی، با هدف واالی توسعه فرهنگ اسالمی، اشاعه  ،سال 36امروز پس از گذشت 

های  با شناخت وسیع از نیازهستیم معارف شیعی، بسط الگوهای زیست مسلمانی و برای نیل به حیات طیبه، درصدد 

گیری از نش آموزان توانجو و جلومنطقه و با اولویت دادن به تربیت اخالقی، پرورش روحی و آموزش علمی و مهارتی دا

 برداریم.  موسسهدر راستای نیل به اهداف فرهنگی  موثرآسیب های اجتماعی، گامی 

گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین امور تربیتی، آموزشی، روانشناسی و مشاوره پس از مطالعه معاک با بهرهمدیران 

را براساس هدف کالن بهبود مستمر وضعیت آموزشی و تربیتی  مؤسسه "سند راهبردی فرهنگی"های فراوان و بررسی

 پوشانند.با نگاه به این سند ارزشمند جامعه عمل می را های مؤسسه تمامی برنامه اند و فرزندان معاک تدوین نموده

یئت ه می باشد که تقدیم مجمع عمومی 1396-1397 در سسال تحصیلیگزارش حاضر بیانگر فعالیت های انجام گرفته 

    می شود. موسسهامنای 
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 . پیام هیئت مدیره و مدیر عامل2

 دان که همان ارزی                      زین روی دل عاشق، از عرش فزون باشدلرزی، میچه می هر بر

اجتماعی  آن جامعه است. برای سرمایه در "ذاری اجتماعیگسرمایه"سعه یافتگی یک جامعه میزان های تویکی از شاخص

های مختلف جامعه است که  فصل مشترک آنها پتانسیل نهفته در روابط میان افراد و گروه تعاریف متعددی شده است و

عالج همه مشکالت جامعه " اجتماعی به عنوان نوعی شود. امروزه به سرمایههای جمعی می گیری فعالیتباعث شکل

اجتماعی  اجتماعی است. سرمایه های بسیار مهم و موثر در سرمایه ولفهکت داوطلبانه از مشود. مشارنگاه می  "مدرن

کند و عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و ها و جوامع ایفاء میفیزیکی و انسانی در سازمان تر از سرمایهنقشی بسیار مهم

عمومی به  حوزه هایی بزرگ درگذار از روابط اجتماعی شده و حرکتای اثرشبکه"اجتماعی است که موجب پدیدار شدن 

اجتماعی  ست. سرمایهاجتماعی شود. این امر نشانگر ماهیت زاینده و مولد سرمایهمی "های نیکوکارانهویژه حوزه فعالیت

های دارای عالئق مشترک، مولد و صاحب کسب و کار است در واقع محصول احساس مسؤولیت اجتماعی اشخاص و گروه

 شود. های هدف، به کارگرفته میتای بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه به ویژه گروهکه در نهایت در راس

 -ی اجتماعی، در مؤسسه فرهنگیبه عنوان یکی از مصادیق ارزشمند سرمایه "های نیکوکارانهمشارکت داوطلبانه و فعالیت"

 نقشی بسیار پررنگ دارد. )ع(مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر

است و این  "احساس مسؤولیت اجتماعی" ،های نیکوکارانهفعالیت صدر نوشتار اشاره شد موتور محرک همانگونه که در

بروز حوادث طبیعی مثل زلزله و غیر طبیعی مثل جنگ  یرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و یاتواند با تغیمسؤولیت می

شرایط کنونی کشور ما، که به دالیل مختلف، ر دهای داوطلب تأثیر جدی بگذارد. تغییر جهت داده یا بر سرعت عمل گروه

کود در فضای کسب و کار و بیکاری را تشدید نموده است، بدون تردید مشکالت اقتصادی رخ نموده و عوارضی چون ر

فعاالن عرصه ای بخشیده است. اهمیت ویژه را های هدفتوجه به مسؤولیت اجتماعی و تالش برای بهبود زندگی گروه

کنند و تری را بر دوش خود احساس میهای سخت، مسؤولیت اخالقی و اجتماعی سنگینیعتاً در این روزنیکوکاری طب

 دانند. را ضروری می "ترتالش بیشتر و همدلی و همراهی افزون"برای انجام این مسؤولیت خطیر نیاز به 

ک عمیقی که از شرایط ویژه جامعه با در طبیعتاً نیکوکاران و حامیان عزیز و اعضای محترم هیئت امناء و مدیران معاک

های ارزشمند خود گام خواهند  اند بیش از پیش در جهت عملی ساختن برنامهدارند، با ایمان به درستی راهی که برگزیده

های موجود هیچ خللی در پیمودن راهی که توشه آن عشق به انسان و مهربانی نسبت به نیازمندان است، برداشت و تنگنا

 جاد نخواهد کرد و با امید به بهبود زندگی تمامی همنوعان خود در جای جای کره زمین ره خواهند سپرد. چنین باد.ای

 

 ما رستگار تو خشنود باشی و                            ان کن سرانجام کارالهی چن
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. ارکان موسسه3  

 هیئت امناء. 3-1

 تحصیالت سمت نام خانوادگی و نام ردیف

 دیپلم عضو هیئت امناء حسن - اصفهانی 1

 کارشناس عمران عضو هیئت امناء مجید  -توکل  2

 لیسانس فیزیک عضو هیئت امناء حسن -جالدتی  3

 کارشناس روانشناسی عضو هیئت امناء بهنام  -خرسند  4

 روابط بین المللکارشناس ارشد  عضو هیئت امناء حسین -داد الهی بیات  5

 علوم اجتماعیکارشناس ارشد  عضو هیئت امناء سمانه - فیروز ساالری دودمان 6

 مدیریت صنعتیکارشناس ارشد  عضو هیئت امناء محمدرضا - دودمان فیروزساالری 7

 دیپلم عضو هیئت امناء هاشم - سلیمی آشتیانی 8

 ژیرمتالوارشد  کارشناس عضو هیئت امناء رضا - شادامروز 9

 دیپلم عضو هیئت امناء فیروز - شادامروز 10

 کارشناس متالوژی عضو هیئت امناء محمود - شریعتی نیاسر 11

 مدیریت اجراییارشد  کارشناس عضو هیئت امناء ناصر - شفائی نیک 12

 کاردانی حسابداری عضو هیئت امناء امیر - فارانی ثانی 13

 متالورژیکارشناس ارشد  عضو هیئت امناء نصراله - محمد حسین فالح 14

 علوم سیاسیکارشناس ارشد  عضو هیئت امناء حسین - میرزازاده منفرد 15

 

 مستقلو حسابرس  قانونی . بازرس3-2

 سمت مستقل حسابرسنام  نام خانوادگیو نام  ردیف

 حسابرس مستقل -بازرس اصلی حسابرسی اطهر موسسه امیر فارانی ثانی 1

 بازرس علی البدل - حسن جالدتی 2

 



5 

 

 . ترکیب اعضاء هیئت مدیره3-3

 تحصیالت سمت نام نام خانوادگی ردیف

 کارشناس ارشد علوم سیاسی رئیس هیئت مدیره منفرد زازادهحسین میر 1

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا دودمان فیروز ساالری 2

 ژیرمتالوکارشناس ارشد  عضو هیئت مدیره نصراله محمدحسین فالح 3

 ژیرکارشناس متالو عضو هیئت مدیره شریعتی نیاسر محمود 4

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی عضو هیئت مدیره ناصر شفایی نیک 5

 حسابداری کارشناس هیئت مدیره عضو علی البدل صدرالدین دانش آشتیانی 6

 ژیرکارشناس ارشد متالو هیئت مدیرهعضو علی البدل  رضا شادامروز 7

 کارشناس علوم حوزوی مدیر عامل مهدی اسکندری 8

 

 جامعه هدف و جامعه آماری -4

 تعاریف .4-1

 نام برده می شود.  «معاک»با کلمه  گزارشفرهنگی، مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر )ع(، در این  موسسهاز 

 آمده و ما برای اختصار سازی از آن بهره گرفته ایم.  پناهگاهاین کلمه در فرهنگ دهخدا به معنای 

  .()ع( براک لیعو خیریه  فرهنگی، مذهبی سسهوم) عاکم

پوشش، است بجای کلمات مددجو و محصل تحت در این گزارش به منظور حفظ حرمت و تکریم افراد نیازمند، سعی شده 

 استفاده شود. فرزند معاکو  توان جو از اسامی
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 هدفجامعه  .4-2

مصوب موسسه هستند که در آئین نامه های تعیین شده در مقدار خانواده هایی با درآمد کمتر از  "هدف موسسه  جامعه

 . استتحصیل  به ساکن بوده و یا فرزند شان در این محدوده مشغول 4با اولویت ناحیه  تهران شهرداری 12منطقه 

 جامعه آماری .4-3

آن در سنوات قبلرات یو تغی ی توان جوخانواده ها. جدول مقایسه تعداد 1-3-4  

 94سال  93سال  
 95سال 

 شش ماهه
 96-97سال  95-96سال 

تحت تعداد خانواده های 

 پوشش در پایان دوره
78 98 107 98 88 

تعداد پرونده توان 

 جویان پذیرش شده
97 115 31 50 50 

تعداد پرونده های 

 مردود/حذف شده
41 44 4 24 18 

تعداد پرونده های 

 مختومه شده
12 51 18 35 42 

تعداد خانواده های تحت 

 پوشش در ابتدای دوره
34 78 98 107 98 

 

 دوره مورد گزارش طیو تغییرات آن  توان جوهای . خانواده4-3-2

 ابتدای دوره
پذیرش پرونده 

 توان جویان

 های پرونده 

 حذف شده /مردود

 پرونده های

 شده مختومه

 دورهپایان 

 های  خانواده تعداد

 تحت پوشش

 خانواده های تعداد

 تحت پوشش

98 50 18 42 88 

 

  



7 

 

 مطابق آئین نامه مددیاریجو طبقه بندی خانواده های توان  .4-3-3

 امکان دریافت خدمات مستمری،سبد کاال، کمک هزینه پزشکی و تحصیلی را دارند.  +Aهای گروه  خانواده -

 امکان دریافت خدمات سبد کاال، کمک هزینه پزشکی و تحصیلی را دارند. -Aخانواده های گروه  -

 .امکان دریافت خدمات فرهنگی و کمک هزینه تحصیلی را دارند +Bخانواده های گروه  -

 .امکان دریافت خدمات فرهنگی را دارند -Bخانواده های گروه  -

 شناخته شده اند.توانجویان مقطعی  Cخانواده های گروه  -

 

  دوره مورد گزارشطی  مطابق طبقه بندی آئین نامه مددیاری توان جوهای خانوادهتعداد . 4-3-4

 پایان دوره در طول دورهکاهش  در طول دورهافزایش  دوره ابتدای خانواده ها طبقه بندی

 A+ 11 3 2 12گروه 

 A- 12 0 6 6گروه 

 B+ 67 3 15 55گروه  

 B- 8 25 18 15گروه  

 C 0 1 1 0گروه  

 88 42 32 98 مجموع
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 مورد گزارشدوره  در پایانجویان  توان. طبقه بندی  4-3-5
 

 تعداد زن تعداد مرد تعداد کل طبقه بندی افراد تحت پوشش

  88 خانوار دتعدا

 180 203 383 خانوار افرادکل  تعداد

 90 70 160 (تفکیک بشرح جدول زیر)کل افراد تحت پوشش  تعداد
 

 

 

 

 16 8 24 والدین تحت پوشش تعداد

 10 1 11 دانشجویان تحت پوشش تعداد

 11 10 21 2متوسطه مقطع  محصلین تحت پوشش تعداد

 16 13 29 1متوسطه مقطع تحت پوشش محصلین  تعداد

 33 35 68 محصلین مقطع دبستان تحت پوشش تعداد

 4 3 7 فرزندان قبل از سن تحصیل تحت پوشش تعداد

 0 0 0 فرزندان معلول و از کار افتاده غیر محصل تحت پوشش تعداد

 0 0 0 فرزندان شاغل و بیکار غیر محصل تحت پوشش تعداد

 90 70 160 مجموع
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معرفی سند راهبرد فرهنگی .5  

ترم هیئت مدیره رسیده، هدف کالن حم حوزه های مختلف که به تصویب اعضایدر  موسسهاهداف کالن  براساس

 موسسه در حوزه امور فرهنگی بشرح زیر استخراج گردیده است:

 جویان بهبود مستمر وضعیت آموزشی و پرورشی توانهدف کالن: 

 پرداخته و نتایج کار خود را به شرح زیر تدوین نموده اند. و تبیین این هدفسسه به بررسی وص شورای فرهنگی مودر این خص

منظر مورد بررسی قرار گرفت و  8این بررسی به منظور تبدیل هدف کالن صدراالشاره به اهداف عملیاتی، موضوع از در 

شد: بندی اولویت زیر به ترتیب  

 زیستی و سالمت-1

 شخصیتی و اخالقی-2

 اجتماعی-3

 اعتقادی-4

 فرهنگی و هنری-5

 تحصیلی، علمی و فناوری-6

 حرفه ای و اقتصادی-7

 و روشیزیرساختی -8

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید  نقاط ،موسسهمورد نظر و تبیین وضعیت مطلوب  برای ترسیم دورنمای این اساس بر

 سسه برای نیل به اهداف قرار گیرد.برنامه ریزی و فعالیت مو تا مبنای واقع شد سیهر منظر مورد ارزیابی و برر های-

مد نظر قرار گرفته اند. با اولویت بیشتری دانش آموزانجویان تحت پوشش،  توان از جمع در این بررسی  
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 اقدامات اجراییاهم 

 منظر زیستی و سالمت . 6

 . امور معیشتی 6-1

عد یک نکته بر مسئوالن مسجل شد که بعضی از خانواده ها فقط از بُ ،برای نیل به اهداف واالی فرهنگی در این رویکرد

الزم  به التیام درد این خانواده ها از مشکالت شدید مادی رنج می برند. برای کمک بلکهفرهنگی در مضیقه نیستند 

 بسترسازی الزم صورت پذیرد. ی،فرهنگ رشدهای مادی برای پذیرش  بود با توزیع کمک

با آبرو، افراد متکدی  جویان توانو بنا نداشت تا حرمت افراد را درهم بشکند و از  اهکار به هیچ وجه قصدبا این ر موسسه

          بسازد، بلکه هدف، مساعدت برای راه اندازی و تحرک اولیه یک خانواده ی مستحق دریافت کمک های فرهنگی 

ستانده  آنانرا از  یارتقاء فرهنگ نتوا وگردیده ار وقفه ای چد مطلوب شرایط ناکه در این زمان خاص، بدلیل  می باشد

 است. 

در پی کاستن دغدغه های اولیه خانواده ها و هموار نمودن مسیر پذیرش زیر های معیشتی  با ارائه کمک موسسه

 باشد:تحوالت فرهنگی در آنها می 

  مند بوده اند.  هاز خدمات مستمری بهر خانوار 21تعداد بصورت متوسط تحت پوشش  خانوار 88از تعداد 

 موردسال  در طول ریال 950،196،402 َبگیر مبلغ مستمریتوان جویان تامین کسری مخارج زندگی  برای 

متوسط دریافتی ماهانه هر خانوار   پرداخت شده است.از طریق حساب های بانکی آنان به ایشان گزارش 

 ریال بوده است. 2،793،034

  مبارک  سبد آن فقط در ماه 122که سال  در ریال 304،938،315 َ به ارزشخوراکی کاالی سبد  172تعداد

 توزیع شده است.  رمضان

 رای هزینه های متنوع دانش آموزان )بغیر از حقوق مربیان( در مقاطع مختلفب ریال 367،458،884 َمبلغ 

 بوده است. ریال 831،909،6مبلغ از مبلغ اخیر  دانش آموزسرانه مصرفی هر شده است.  صرف

 ده استبو 53،886،380مبلغ رکنان مرتبط اک با احتساب هزینه های حقوق و دستمزد سرانه هر دانش آموز. 
 

   امور بهداشت و درمان .6-2

  و وزارت بهداشت  12مرکز سالمت هرندی که حاصل تعامل موسسه با شهرداری منطقه شایان ذکر است که

 .می باشد ی مشغولنبه خدمت رساهمچنان  موسسهدر طبقه زیر همکف ساختمان و درمان است، 

بینایی سنجی واکسیناسیون، ویزیت عمومی، مشاوره تغذیه، بهداشت خانواده، در مرکز فوق خدمات 

ارائه می شود و فرزندان معاک که دچار بیماری می شوند از  روانشناسی دندانپزشکی و مشاورهکودکان، 

 استفاده می نمایند. کامال رایگان و با کمترین هزینه و نوعاً خدمات مرکز یاد شده به راحتی
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  ه ب و حسب مورد موسسهدر حد بضاعت  توان جویانمورد نیاز هزینه های بهداشتی و درمانی سایر تامین

 انجام رسیده است.

 جو  . تامین مستمری نقدی و غیر نقدی برای خانواده های توان6-3

 طبقه بندی گردیده اند، بشرح زیر می باشد: Aسسه که در گروه مومتوسط هزینه های خانواده های تحت پوشش 

 

 نوع کمک ها ردیف
 کل هزینه 

 هدورطی 

 تعداد میانگین خانواده های 

 دریافت کننده خدمات

سرانه هزینه سالیانه 

 هر خانواده

1 
 پرداخت های نقدی ماهیانه

 (+A)خاص گروه 
402 12 34 

2 
 کمک های غیر نقدی

 )خوراک و پوشاک(
373 18 21 

3 
 کمک های غیر نقدی خاص

 )هزینه های پزشکی و پیرا پزشکی(
35 18 95/1 

 57 - 810 مجموع

 میلیون ریال می باشد. 58حدود  Aدر گروه متوسط هزینه سالیانه خانوارهای تحت پوشش 

  فرزندان معاک. هزینه های مربوط به تامین تغذیه مناسب و بهداشت و درمان 4-6

کنند. اکثر فرزندان به دلیل ها جدا از خانواده، در کنار همساالن، روز خود را سپری میفرزندان معاک روزانه ساعت

نیستند و در صورت برخورداری به دلیل گذران ساعات روز در کنار بضاعت اندک خانواده از تغذیه سالم و کامل برخوردار 

های غذایی آنان تغییر کرده و تحت تأثیر محیط قرار گرفته با استفاده از تنقالت و فست فودها همساالن، عادات و انتخاب

به اهمیت وعده غذایی  نمایند. نظرکه معموالً دارای انرژی فراوان امّا مواد مغذی اندک هستند احساس سیری کاذب می

روزانه بر  رستوران معاکناهار در تأمین انرژی و مواد مغذی ضروری برای فرزندان در سنین کودکی و نوجوانی، در 

اساس برنامه غذایی تحت نظر متخصص تغذیه، از کلیه فرزندان معاک با یک وعده غذایی به صورت مستمر و گاه عالوه 

دهد گنجاندن یک وعده غذایی مناسب و گیرد. تحقیقات نشان میپذیرایی صورت می بر ناهار  با یک وعده عصرانه، 

تواند بر حافظه کوتاه مدت، میزان توانایی یادگیری و به دنبال آن پیشرفت آموزان میمغذی در برنامه غذایی روزانه دانش

، کیفیت پخت و رعایت اصول بهداشتی تحصیلی آنها تأثیر مثبت د اشته باشد. در رستوران معاک به کیفیت مواد غذایی

 شود.  ای میتوجه ویژه

 نوع هزینه ردیف
کل هزینه 

 طی دوره

متوسط تعداد نفرات 

 خدمات دریافت کننده

متوسط هزینه 

 سالیانه هر محصل

 7 128 885 هزینه تغذیه ناهار و عصرانه 1

 13/1 31 35 هزینه بهداشت و درمان  2

 13/8 - 920 مجموع

 )ارقام به میلیون ریال(

 )ارقام به میلیون ریال(
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 فرزندان معاک.  کالس های آموزش رشته های ورزشی برگزار شده برای 6-5

 تعداد جلسات طبقه بندی دروس ردیف
 میانگین 

 افراد حاضر

 زمان  هر جلسه

 )ساعت(
 نفر/ساعت

 600 2 15 20 والیبال 1

 1.947 1 33 59 کاراته 2

 1.750 1 35 50 جودو 3

 300 2 15 10 استخر 4

 660 2 22 15 فوتسال 5

 1.500 2 15 50 بدنسازی 6

 6،757 67/1 5/22 204 جمع / متوسط
 

 معاک فرزندان. اردوهای برگزار شده برای 6-6

همه ساله به منظور بهبود روحیه عمومی دانش آموزان تحت پوشش، تقویت روحیه کار گروهی و روابط اجتماعی و قدردانی 

 برگزار می شود: از تالش های آنها، اردوهای تفریحی، ورزشی و سیاحتی

 

 اردوهای برگزار شده طی دوره
 تعداد نفرات

 استفاده کننده
 اردو/تعداد نفر تعداد اردوها

 560 14 40 اردوهای تفریحی و فرهنگی درون شهری

 560 جمع کل 
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 منظر شخصیتی و اخالقی .7

 . مقدمه ای بر فعالیت گروه مشاوران7-1

آموزشی و فرهنگی است. زیرا هرگاه سخن از آموزش و فرهنگ به میان آید، امروزه مشاوره جزء الینفکّ مؤسسات 

شود که تمامی ابعاد نماید مطرح میهای فرهنگی که به صورت بارز در تظاهرات رفتاری بروز میها و المان آیتم

تلف زندگی است های مخگیرد. مشاوره جریان کمک به اتّخاذ تصمیمات صحیح در موقعیّتزندگی انسان را در بر می

های گوناگون از جمله ازدواج، تحصیل، تغذیه، فرزند پروری، سالمت و نظایر اینها... نیازمند اخذ  ها در زمینه و انسان

های تحت  های خانوادهتصمیمات بهینه می باشند که این مهم به کمک مشاوران امکان پذیر است. شرایط و ویژگی

 حیح، با ساختاری علمی دقیق و جامع ملزم صای ه ارائه خدمات مشاورهپوشش و فرزندان معاک، مؤسسه را ب

غالمعلی افروز رئیس  می نماید. لذا واحد مشاوره معاک با کمک جمعی از مشاوران خبره و با نظارت آقای دکتر

های  خانوادهآموزان و و سلوکی دانش نفسیدپارتمان روانشناسی دانشگاه تهران در جهت رفع یا تخفیف اختالالت 

های  ریزی انجام شده با مشاوره فردی، گروهی، کارگاهکند. مشاوران معاک مطابق برنامهتحت پوشش فعالیت می

های روان درمانگری،  کنند. سرکار خانم دکتر شمخالی در زمینهحضوری انجام وظیفه می آموزشی و مشاوره تلفنی و

ها آموزان و خانوادهب شناسی رفتاری به ارائه خدمات مشاوره ای به دانشسالمت روان، مشاوره خانواده، ازدواج و آسی

 پردازد. می

تواند نشانه مشکالت رفتاری شدید در دوره دبستان بوده و به اختالالت رفتاری پیش از دبستان می بازی درمانی:

تواند باعث ایجاد مشکالت این میبزهکاری در دوران نوجوانی و ضد اجتماعی شدن در بزرگسالی منتهی شود. افزون بر 

های زودرس  ای که از شدت نشانهارچوب لزوم مداخله به هنگام به گونهانواده و اطرافیان شود. در این چفراوان برای خ

شود. در همین راستا سرکار خانم عبداله نژاد یکی دیگر از کاسته و از پایداری آنها جلوگیری کند، اجتناب ناپذیر می

نماید که بسیار مورد آموزان ابتدایی موسسه با تکنیک بازی درمانی ارائه خدمت میدکتر افروز نیز به دانششاگردان 

 اقبال دانش آموزان و خانواده ها قرارگرفته است.

سرکار خانم  دانش آموزان مؤسسه در زمینه مشاوره تحصیلی نیز از کمک مشاوران داوطلب جناب آقای مقیمی و

نقش آن در رشد و سالمت کودکان و نوجوانان، به  همچنین نظر به اهمیت تغذیه سالم و برند.محمودی بهره می 

های آنان با اهمیت این موضوع و ارزش مواد غذایی و تغذیه کامل، سرکار  منظور آشنایی فرزندان معاک و خانواده

مشاوره تغذیه به دانش آموزان و  جناب آقای یزدان پرست به ترتیب در زمینه مشاوره سالمت و خانم ایزد پناه و

 خانواده ها خدمات مشاوره ای اراِئه می نمایند.
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 خانواده ها و کارکنان . مشاوره های برگزار شده برای محصلین،7-2

 مشاوره ردیف
تعداد 

 جلسات

 میانگین 

افراد 

 حاضر

 زمان  

 هر جلسه

نفر دقیقه 

 هر کالس

 1.800 دقیقه 90 1 20 برگزاری مشاوره فردی با مادران 1

2 
برگزاری کالس بازی درمانی برای دختران و پسران 

 دبستانی
 61.380 دقیقه 90 22 31

 3.000 60 5 10 یابی دانش آموزانشارز شیوه برگزاری کالس 3

 30.780 دقیقه 90 19 18 برگزاری مشاوره گروهی با مادران و آموزش خانواده 4

 1.380 دقیقه 60 1 23 معاک )خادمین( برگزاری مشاوره فردی با پرسنل 5

 8 15 معاک )خادمین( برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل 6
120 

 دقیقه
14.400 

 5 3 برای دانش آموزان کنکوری« مشاوره»برگزاری  7
180 

 دقیقه
2.700 

8 
و  برای دانش آموزان دبستانی« مشاوره فردی»برگزاری 

 دبیرستانی
 2.040 دقیقه 30 1 68

   9 
  برای دانش آموزان دختر« گروه درمانی»برگزاری کالس 

 ع دبستان توسط خانم عبداهلل نژادمقطو پسر  
 142.200 دقیقه 60 30 79

 259.680 87 10 267 متوسط /جمع کل

 منظر اجتماعی .8

 کسب افتخارات علمی .8-1

 دانشگاه تهران –دانشگاه سراسری روزانه کنکور  رشته کارشناسی ریاضی و کاربردها 1300 کسب رتبه 

  شهید بهشتیدانشگاه  –دانشگاه سراسری روزانه کنکور بهداشت رشته کارشناسی  1500کسب رتبه 

  دانشگاه خوارزمی –دانشگاه سراسری روزانه کنکور  رشته کارشناسی علوم تربیتی 2000کسب رتبه 

  دانشگاه رازی کرمانشاه –دانشگاه سراسری روزانه کنکور رشته کارشناسی مشاوره  4000کسب رتبه 

  تهران – پیام نوردانشگاه کنکور مترجمی زبان انگلیسی رشته کارشناسی  7000کسب رتبه 
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 . کسب افتخارات ورزشی8-2

  جودو پسران در رشته کشوری و استانی مدال نقره و برنز در مسابقات 2کسب 

  کشوری رشته کاتا انفرادی دخترانمدال برنز در مسابقات کاراته  2کسب 

  دختران مدال نقره در مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی منطقه ای 2کسب 

 دعوت باشگاه فوتبال پاس از یکی از دانش آموزان پسر برای حضور در تیم نوجوانان 

 کسب افتخارات هنری .8-3

  های عکاسی، معرق و ورزشینفر از دانش آموزان معاک در رشته  4دریافت لوح خورشید توسط 

 

 منظر اعتقادی. 9

 ساعته برگزار گردید. 1جلسه  20در  آموزش وضو و نماز 

  جلسه منظم صورت پذیرفت. 40اقامه نماز جماعت در 

 .اهدای چادر نماز هبه شده توسط خیرین به دختران معاک صورت گرفت 

  نفر شرکت کننده  40مذهبی با میانگین ساعته جشن و دیگر مراسم به مناسبت های  2جلسه  12برگزاری

 تشکیل گردید.

  مسابقه ورزشی، مذهبی، تفریحی و غیره با اهدای جوایز صورت پذیرفت. 15برگزاری 

  خانواده دارای دانش آموز ممتاز  17اهدای یک جلد کالم ا... مجید به همراه سجاده و لوح با عنوان هدیه نور به

 صورت پذیرفت.

  مرتبه در سال تشکیل گردید. 45شنبه و به تعداد  هر موسسهجلسات مذهبی هفتگی 

 ها به مدت  های مبارک رجب، شعبان و رمضان و سایر مناسبت مراسم مذهبی مربوط به ایام ماه 

 شب برگزار گردید.  25

 صورت گرفت. برگزاری جلسه قرآن در روز های دوشنبه هر هفته برای بانوان در طول سال 

  نیز صورت گرفت.روز ماه مبارک  30برگزاری جلسه قرآن برای بانوان در 

  قیام بزرگ عاشورا برگزار گردید. شب برنامه های بزرگداشت 13در ماه محرم الحرام به مدت 

شب که شامل سخنرانی، ادعیه خوانی، مداحی و عزاداری بوده، میهمانان و عزاداران حضرت  13در این 

 و اطعام شده اند. سیدالشهدا پذیرایی 

  پرس غذای  8،000در ایام فوق از میهمانان اهل بیت )ع( و دوستداران مذهب حقه جعفری با توزیع بیش از

 گرم پذیرایی به عمل آمده است.

   بدین منظور هزینه شده است. ریال 1.018.933.510در این ایام مبلغ 

 های مذکور توسط بانیان خاص تامین و پرداخت شده است. قابل ذکر است که کلیه ی هزینه های صرف شده برای برنامه
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 . منظر فرهنگی و هنری10

 . کالس های آموزشی فرهنگی و هنری 10-1 

 تعداد جلسات دوره هاطبقه بندی  ردیف
 میانگین 

 افراد حاضر

 زمان  هر جلسه

 )ساعت(
 نفر/ساعت

 700 1 20 35 کتابخوانی 1

 192 3 8 8 معرق 2

 320 2 16 10 چرم دوزی 3

 204 1 17 12 کاردستی 4

 150 1 15 10 آموزش خوش نویسی 5

 578 2 17 17 نویسندگی خالق 6

 400 2 20 10 نمایش و نقد فیلم 7

 700 2 35 10 نمایش تئاتر 8

 120 1 20 6 آداب معاشرت 9

 225 1 15 15 آموزش نقاشی 10

 180 1 15 12 آموزش فلسفه به کودکان 11

 320 1 20 16 قرآن 12

 1.200 3 25 16 تئاتر 13

 104 1 13 8 آشپزی 14

 45 1 5 9 موسیقی )بلز( 15

 144 2 8 9 موسیقی )گیتار( 16

 104 1 13 8 آموزش کامپیوتر 17

 180 1 15 12 آموزش زبان انگلیسی 18

 150 1 15 10 نقد کتاب 19

 96 2 6 8 عکاسی 20

 200 1 25 8 بافت تزیینی 21

 70 1 10 7 بافتنی 22

 6.382 45/1 - 256 کل کالسهای تشکیل شده
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 آن لیذ یها تیو مجموعه فعال دیح خورشلو. 10-2

 96معاک است که در سال  ریفراگ یفرهنگ یها تیفعال از جمله ستهیبه کودکان و نوجوانان شا دیلوح خورش یاهدا

 . آغاز به کار کرد 97و در سال  یطراح

که امکان  ستییاکثر رشته ها ایدر همه  رانیو آموزش فرزندان ا قی، تشودهیا نیا یطراح معاک از یاصل یها زهیانگ

ربط  یذ یدولت یاست . متاسفانه مراکز و نهادها دهیحال پسند نیبچه ها در آن رشته ها محتمل و در ع تیادامه فعال

ز رشته ها و فرزندان عالقه مند ا یبخش کوچک یبه پوشش ده موفق، تاکنون یو آموزش یقیرغم همه خدمات تشو یعل

 . به آن رشته ها شده اند

تن از هنرمندان و کارشناسان همراه با  یو حدود س یعیشهرام شف یامر از آقا نیحادث شدن ا یبرا دیالزم د معاک

و  تیخدمت به کودکان و نوجوانان، موجود یفرهنگ جامعه یها هیدعوت به عمل آورد تا بتواند به سرعت در ال شانیا

سود  (لبخند بچه ها ریملقب به سف سندهینو) یعیبه شهرام شف کودکان راه، معاک از مهر و عالقه نی. در اابدی یحضور مل

را که  یگروه تخصص نیمادام العمر ا یهمکار نهیعمال زم د،یو همکارانش در لوح خورش سندهینو نیبرد و با ذکر نام ا

 .خود هستند، فراهم کرد یآن از متخصصان رشته  یتک تک اعضا

 :مهم استوار است لیبر چند دل دیدوم لوح خورش هیتسم یبرا یعیشهرام شف انتخاب

 یفیو سوابق تال کارنامه  

 هیریدر امور خ تیفعال 

 با مخاطبان یو ارتباط حضور یدانیداوطلبانه در کار م تیفعال 

 و آموزش بچه ها قیدر فنون تشو یو دانش کاف دغدغه 

 و خانواده ها انینهادها، کارشناسان، مرب نیدر ب ریفراگ اعتبار 

 یرا با همراه دیلوح خورش رانیا یبچه ها یو آموزش یقیتشو یها تیمعاک در راه رفع محروم هیریخ موسسه ن،یبنابرا  

 .کند یبه بچه ها اعطا م شان،یگروه کارشناسان همراه ا یبا پشتوانه  یو فعال فرهنگ سندهینو نیتام ا

 یها نهیاز  زم یکیکه در  ییمعاک به بچه ها یمیدا یبانیو پشت تیو گروه کارشناسان با حما  دیخورش ینامه  قیتشو

نشان  نیرسد و همچن یمعاک م ریرشته و مد ریدب یلوح به امضا نی. اردیگ یشوند، تعلق م دهیشده برگز ینیب شیپ

 دیدر فهرست خورش ر،یز یاز رشته ها کیبا استعداد در هر  اناننام کودکان و نوجو نیبندد. همچن یمعاک بر آن نقش م

  .ردیگ ی( قرار میرانیکودکان و نوجوانان با استعداد ا یشناسنامه )
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 هپای علوم  

 داستان 

 طنز 

 شعر 

 دفاع مقدس اتادبی و هنر 

 مقاله 

 علمی متن 

 ترجمه 

 نقاشی 

 پژوهش 

 یقموسی 

 عکاسی 

 خوانی کتاب  

 کتاب بلندخوانی 

 و نقد اتادبی 

 ورزش 

 شیمان 

 لمفی 

 نگاری روزنامه 

 قرآن قرائت 

 یدست عصنای 

 اکتشاف و اختراع 

 ینآفری کار 

 ستیز طمحی 

شده و  شتریهرچه ب ،یریتحت مقوالت است تا فراگ یرشته ها کیگروه ها،  تفک یکار استیکه س میاست ذکر کن الزم

 . دقت عمل هر چه باالتر رود

 :کنند یبرنامه ها را دنبال م نیا د،یو همکارانش در لوح خورش معاک

 ها در کودکان و نوجوانان زهیانگ تیو تقو قتشوی  

 الزم یها راهنمایی کسب و نظر مورد رشته کارشناس با فرزند ارتباط 

 آثار ئهاار یها شگاهنمای در شرکت 

 ازمندیبه نفع کودکان ن هیریخ های بازارچه در شرکت 

 مختلف های مسابقه در شرکت  

 استعدادها گریو تعامل با د ژهیآثار در کانال و معرفی  

 یدر هر رشته، از سو دیخورشکارشناسان  یو خانواده ها، سپس با داور انیمرب یبا معرف دیطور خالصه، لوح خورش به

از  یجمع یو داور یلوح با همکار نیکنندگان ا افتیدر شود. یپانزده ساله اهدا م معاک به کودکان و نوجوانان سه تا

 یاستعدادها ییلوح، کشف و شکوفا نیا یشد. هدف از اهدا خواهندانتخاب  یعیشهرام شف ینخبگان هر رشته با سرپرست

 به کودکان و نوجوانان است. یبچه ها و گسترش توجه ساختار

 . اجرای طرح پیله وران فرهنگی10-3

یب که بدین ترت .طرح پیله وران فرهنگی را پیاده سازی نموده است برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در محله مولویمعاک 

 محصلین ساکن منازل مورد نظر کتاب امانت می دهند.و به دانش آموزان به همراه مربی خود به منازل مراجعه نموده 

موسسه تبدیل شده و به صورت منظم از کتابخانه کتاب کتابخانه با استمرار این فعالیت فرد امانت گیرنده به عضو دائم 

 گیرد. امانت می
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 فناوری . منظر تحصیلی، علمی و11

 طرح مشکات .11-1

و حمایت مادی و  12منظور از اجرای این طرح شناسایی و کشف استعدادهای نهفته در دانش آموزان کم بضاعت منطقه 

 معنوی از آنان می باشد.

برای نیل به این هدف، با انجام تحقیقات در منطقه تحت پوشش مانند محیط های آموزشی و همچنین با صدور اطالعیه 

اس با خانواده ها، دانش آموزانی با استعداد باال و کوشا از خانواده هایی با توان مالی ضعیف شناسایی شدند که پس از و تم

یان سال مورد دریافت خدمات فرهنگی شده و در پاتشریح برنامه های موسسه برای آنان در یک جلسه توجیهی، مشتاق 

 د.نفر می باش 73گزارش تعداد این محصلین بالغ بر 

 های آینده معاک توان به آنان لقب امید بین این دانش آموزان، افرادی با ضرایب هوشی و معدل باال حضور دارند که می در

 .اعطا نمودرا 

 سال تحصیلی گذشته 6کل محصلین و دانشجویان تحت پوشش در مقاطع مختلف طی تعداد . 11-2

 شرح ردیف
سال 

91 

 سال

 92  

 سال

 93  

 سال

 94  

سال 

95 

تا پایان 

شهریور 

96 

تا پایان 

شهریور 

97 

طرح 

 مشکات

جمع پایان 

دوره با طرح 

 مشکات

1 
کل محصلین 

 مقطع دبستان
15 12 54 81 91 79 68 23 91 

2 

کل محصلین 

متوسطه مقطع 

1 

10 13 16 23 43 27 29 34 63 

3 

کل محصلین 

متوسطه مقطع 

2 

13 9 28 19 21 19 21 16 37 

 11 0 11 6 11 12 8 8 7 کل دانشجویان 4

912 131 166 135 106 42 45 جمع کل  37  202 
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  سال تحصیلی گذشته 5فارغ التحصیالن مقاطع مختلف طی تعداد . 11-3

92-91 شرح ردیف  92-93  93-94  94-95  95-96  96-97  

1 
فارغ التحصیالن مقطع 

 دبیرستان
3 5 5 2 2 5 

 0 - - 1 1 1 اخذ فوق دیپلم 2

 0 4 3 - 1 1 اخذ لیسانس 3

 - - - - - 1 اخذ فوق لیسانس 4

 5 6 5 6 7 6 جمع کل

 

 و تغییرات آن در طی یکسال( 96در ابتدای دوره )اول مهر  و طرح مشکات تعداد محصلین و دانشجویان تحت پوشش .11-4

 

مقطع 

 تحصیلی

 تعداد 

ابتدای 

 دوره

 افزایش

  قطعی

 طی دوره

 کاهش

 قطعی

 طی 

 دوره

تعداد کل 

پایان در 

 دوره

تعداد 

پسران 

در پایان 

 دوره

تعداد 

 دختران

 در پایان

 دوره

درصد 

تقریبی 

 از کل

 05/45 44 47 91 36 45 82 دبستانی ها

 18/31 33 30 63 13 50 26 1متوسطه 

 32/18 20 17 37 11 28 20 2متوسطه 

 45/5 10 1 11 0 6 5 دانشجویان

 %100 107 95 202 60 129 133 جمع
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 تشریح علت کاهش تعداد محصلین با عنایت به توضیحات قبلی،  بشرح زیر می باشد:

یافته و مابقی آنها بدلیل عدم رعایت مقررات، ارتقاء  مقطع باالترنفر به  21 ؛ تعدادمقطع دبستاننفر کاهش  36از  -

 منفک شده اند. موسسهاز  عدم تمایل و یا توانمند شدن

و مابقی آنها به دلیل عدم رعایت مقررات،  مقطع یافته،ء نفر ارتقا 6 تعداد ؛یکمقطع متوسطه نفر کاهش  31از -

 تمایل شخصی و یا توانمند شدن از موسسه منفک شده اند. فقدان

دانشگاه راه یافته و مابقی به دلیل عدم رعایت مقررات، فقدان نفر به  5تعداد  ،مقطع متوسطه دونفر کاهش  11از  -

 ند شدن از موسسه منفک شده اند.تمایل شخصی و یا توانم

 ستفاده از خدمات آموزشی و پرورشیسسه و اودر محل م فرزندان معاک. حضور 11-5

 فصل
تعداد روزهای حضور 

 در موسسهدانش آموزان 

 تعداد متوسط 

 حاضر دانش آموزان

 روزدر  دانش آموزانحضور 

 )نفر/ساعت(

 7.200 120 60 پائیز

 7.200                          120                60 زمستان

 6.600 120 55 بهار

 7.700 140 55 تابستان

 28.700 - 230 جمع ساالنه
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 معاک فرزندان. برگزاری کالس های تقویتی برای 11-6

 کالس های تقویتی مقطع دبستان .11-6-1

 ساعت/نفر زمان هر جلسه میانگین افراد حاضر تعداد جلسات درسطبقه بندی  ردیف

 7.470 دقیقه 60 15 498 ریاضی 1

دقیقه 60 15 283 فارسی 2  4.245 

دقیقه 60 15 245 علوم 3  3.675 

دقیقه 60 15 149 اجتماعی 4  2.235 

دقیقه 60 15 291 تکلیف 5  4.365 

دقیقه 60 15 230 هدیه های آسمانی 6  3.450 

 25.440 دقیقه 60متوسط  15 1.696 کل کالسهای تشکیل شده

 2و  1کالس های تقویتی مقطع تحصیلی متوسطه  .11-6-2

 تعداد جلسات طبقه بندی دروس ردیف
 میانگین 

 افراد حاضر
 نفر/ساعت زمان  هر جلسه

 3،679 دقیقه 60 13 283 ریاضی 1

 860 دقیقه 60 10 86 زبان 2

 657 دقیقه 60 9 73 عربی 3

 2،340 دقیقه 60 10 234 فیزیک 4

 385 دقیقه 60 11 35 ادبیات و زبان فارسی 5

 36 دقیقه 60 6 6 فلسفه و منطق 6

 264 دقیقه 60 6 45 زیست شناسی 7

دقیقه 60 8 183 شیمی 8  1،464 

 9،685 دقیقه 60 متوسط 9 945 کل کالسهای تشکیل شده
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 . مقایسه وضعیت معدل نمرات کل محصلین و دانشجویان 11-7

 سال تحصیلی

 تحصیلیترم 

 دانشگاه 2متوسطه  1راهنمای/ متوسطه  دبستان

تعداد 

 نفرات

متوسط 

 معدل

تعداد 

 نفرات

متوسط 

 معدل

تعداد 

 نفرات

متوسط 

 معدل

تعداد 

 نفرات

متوسط 

 معدل

 متوسط معدل 

 92دی ر د
12 50/18 13 35/17 10 09/14 7 81/14 

 متوسط معدل 

 93خرداد ر د
12 93/18 13 05/18 10 93/14 7 37/15 

 متوسط معدل 

 93دیر د
48 02/18 15 5/17 25 24/16 7 80/15 

 متوسط معدل 

 94خرداد در 
65 70/18 15 05/18 30 92/16 8 36/15 

 متوسط معدل 

 94دی در 
74 68/18 21 94/17 16 76/17 10 50/16 

 متوسط معدل 

 95خرداد در 
91 84/18 31 35/18 33 16/18 9 16 

 متوسط معدل 

 95دی ر د
110 28/17 42 31/18 21 14/16 8 69/14 

 متوسط معدل 

 96در خرداد 
84 86/17 22 42/18 15 24/17 6 79/15 

متوسط معدل در 

 96دی 
70 85/17 51 13/18 24 83/15 6 52/15 

متوسط معدل در 

 97خرداد 
71 78/18 61 55/18 31 79/16 9 63/16 
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 . محصلین تحت پوشش پذیرفته شده در دانشگاه های سراسری کشور  11-8

 امسال به شرح زیر می باشد: ایج دانش آموزان کنکورینت

 پذیرفته شد.تهران دانشگاه در رشته ریاضی و کاربردها در  1.300مریم فامیلی با رتبه خانم  -1

 در رشته ی بهداشت در دانشگاه روزانه شهید بهشتی پذیرفته شد. 1.500خانم مهسا ورمزیار با رتبه  -2

 .در رشته علوم تربیتی در دانشگاه روزانه خوارزمی پذیرفته شد 2.000رتبه خانم مهسا لطفی با  -3

 پذیرفته شد. در رشته مشاوره دانشگاه روزانه رازی کرمانشاه 4.500خانم مهسا محرابی با رتبه  -4

  .در رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور تهران پذیرفته شد 7.200سوسن حیدری با رتبه خانم  -5

 فرزندان معاک. هزینه های تحصیلی مستقیم و غیر مستقیم 9-11

 نوع هزینه ردیف
کل هزینه 

 طی دوره

متوسط تعداد نفرات 

 خدمات دریافت کننده

متوسط هزینه 

 سالیانهتقریبی 

 هر محصل

1 
، کمک آموزشی آموزشی هزینه وسایل

 و شهریه مدارس
5/120 129 1 

2 
هزینه مربیان، اساتید و پرسنل در 

 خدمت محصلین تحت پوشش
6،013 129 6/46 

 6/47 - 5/6،133 مجموع

میلیون  54هر محصل برای یکسال تحصیلی حدود  )مانند تغذیه روزانه( مستقیم و غیر مستقیم های متوسط هزینه

.ریال می باشد  

  

 درصد قبولی تعداد قبولی دانشگاه تعداد کنکوری ها

5 5 100% 

 )ارقام به میلیون ریال(
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 . منظر اقتصادی و حرفه ای12

 سایر دانشجویان معاک تا کنونفارغ التحصیالن و وضعیت فعلی  .12-1

  کار گردیده است. به فارغ التحصیل و در بخش خصوصی مشغول فناوری اطالعاتآقای امیر امیدی مالسرایی در رشته 

  سیده فاطمه نورانی نیز پس از فراغت از تحصیل در رشته حسابداری در بخش خصوصی به کار اشتغال دارد.خانم 

 .آقای رضا ملکی در رشته علوم تربیتی فارغ التحصیل و به خدمت سربازی اعزام شده است 

  کار استبه خانم نوشین نامی مفرد نیز در مقطع کارشناسی رشته حقوق فارغ التحصیل و در بخش خصوصی مشغول. 

 تحصیل و در بخش خصوصی اشتغال یافته است.لخانم مهری نوروزی در مقطع کارشناسی و در رشته ی کامپیوتر فارغ ا 

 و در بخش خصوصی مشغول به کار می باشد. خانم صادقی در رشته حقوق فقه در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل 

 .آقای صادقی در مقطع کارشناسی ارشد رشته متالورژی فارغ التحصیل و در بخش خصوصی مشغول به کار می باشد 

  می باشد. رزمیارشته ادبیات فارسی دانشگاه خو 7خانم زهرا اکبر قزوینی دانشجوی ترم 

  می باشد. رشته مددکاری دانشگاه خوارزمی 7خانم فاطمه اکبر قزوینی دانشجوی ترم 

  می باشد. مددکاری دانشگاه خوارزمیرشته  7خانم زینب اکبر قزوینی دانشجوی ترم 

 می باشد. عالمه طباطبایی دانشگاه علوم تربیتی رشته 3 خانم وحیده امامی دانشجوی ترم 

 سسه همکاری دارند.ودایی با ماین سه خواهر و خانم وحیده امامی در حال حاضر بعنوان کمک مربی ابت

 و روش ها . منظر زیر ساخت ها13

 . تشکیل و اداره جلسات شورای پذیرش13-1

به منظور اجتناب از تصمیمات و سلیقه های فردی و برای  اتخاذ روش شورایی و استفاده از نظرات افراد مجرب در حوزه 

گردید. سعی شده است اعضای شورای یاد شده، کسانی سسه راه اندازی وپذیرش و توان رسانی، شورای پذیرش در م

باشند که با مسائل و معضالت جامعه هدف، کامالً آشنا بوده و از مشاوره متخصصین نیز بهره بگیرند. این بهره گیری با 

 استقرار گروه مشاوره جنبه عملی یافته است.

تشکیل شورا جلسه  15ه با حضور اکثریت اعضاء دور در طی توان جویان،های به منظور تصمیم گیری در خصوص پرونده

 صادر شده است. های تحت پوشش و یا متقاضی حمایت موسسه برای خانوادهمصوبه  78و در طی این جلسات جمعاً 
 

 ترکیب  اعضای شورای پذیرش
 

 سمت در شورا موسسهسمت در  نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس شورا نائب رئیس هیئت مدیره محمد رضا دودمان 1

 نائب رئیس شورا مدیر عامل مهدی اسکندری 2

 عضو شورا مدیر امور فرهنگی عبداهلل بیات 3

 دبیر شورا مسئول واحد پذیرش نرگس شفائی نیک 4
 



26 

 

  و تبلیغات روابط عمومی ،آمدهادامات انجام شده در حوزه امور دراق. 13-2

 1396ماه سال  اوایل اسفنددر  تاالر فرهنگیان در  مجمع خیرین و نیکوکاران معاکبرگزاری   -
 خیریناز محل نذورات و موضوعات خاص  هادرآمدجذب   -
  پشتیبانان آنها هارسال گزارشات مربوط به اقدامات انجام شده برای دانش آموزان ب -
 پیگیری و تالش برای جذب پشتیبان برای محصلین تحت پوشش -

 (دارای پشتیبان هستنددانش آموز  79اد در حال حاضر تعد)
 ادوات ورزشی، تهیه ویدئو پرژکتور و سایر مایحتاج موسسهلباس و  خیرین برای تهیه غیر نقدی کمکجذب  -
ارائه ی خدمات خانه سالمت در چارچوب برنامه های مرکز سالمت وزارت بهداشت با اخذ کمک مالی از ادامه  -

 شهرداری منطقه
 در آن موسسه درج اخبار و Telegram.me/maakcharity  تلگرام معاک خبری به روز کردن کانال -
 زیون شهری با محتوای مذهبی و تبلیغاتی مورد نیاز یتلو انجام فعالیت های پیام رسانی از طریق -
 تمدید قرارداد بابت نصب دکل تلفن همراه با شرکتهای رایتل و همراه اول  -

 گروه های مختلف اجتماعیبرگزاری تور های بازدید از موسسه توسط  -

 "طرح دیوار مهربانی معاک "

انباشت لوازم خانگی و اجناس نو و مستعمل مازاد بر نیاز خانواده ها و صعوبت نگهداری آن ها، گاه موجب  -

شود اجناس صرفاً در مقابل قبول حمل آنها، به اشخاص ثالث  نیازمند و غیرنیازمند واگذار شود. جمع آوری می

مندی از  و ساماندهی امر اهدای اجناس توسط خیرین محترم،  از طریق ایجاد یک سامانه و بهره اصولی آنها

تواند مشکل خانواده های می ات مربوط به اجناس و اهداکنندگانپتانسیل فضای مجازی برای دریافت اطالع

نیاز مددجویان تحت پوشش نیازمند فراوانی را حل نماید. بدیهی است تعدادی از این کاالها در راستای رفع 

گزاری  توان مازاد بر نیاز توانجویان را جمع آوری و دسته بندی نموده و با برشود و میمؤسسه به کار گرفته می

 آمد  فراوانی را نصیب مؤسسه نمود. حراج های هفتگی در
ناسب برای انبار نمودن و در همین راستا نظر به نبود امکانات الزم در مؤسسه اعم از نیروی انسانی و فضای م

از این  با پیمانکار امین و مورد تأیید، ها بصورت حضوری ضروری است با برون سپاری و مشارکتعرضه آن

 افزاری تحت عنوان ابتدا با آماده سازی و ارائه نرمی استفاده شود. همچنین الزم است فرصت طالی
ط با مردم و خیرین گرامی را فراهم آوریم در این نرم افزار در فضای مجازی، زمینه  ارتبا "دیوار مهربانی معاک"

های   خیرین امکان این را خواهند داشت که اجناس مورد نظر خود را به مؤسسه معرفی نموده و با هماهنگی

 الزم به انبارهای معاک انتقال دهند. 
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زی اقالم اهدایی اقدام نمود. مؤسسه می تواند با توان نسبت به حراج مجاهمچنین با استفاده از امکانات این نرم افزار می

اجناس اهدایی را به نفع خود به فروش رسانده و از محل درآمد حاصله خدمات خود به  ،گزاری حراج های حضوریبر

 توانمی آسان پرداخت )آپ( افزارها مثلنیازمندان را توسعه دهد. الزم به توضیح است با استفاده از پتانسیل سایر نرم

 خیرین اقدام نمود. نقدیو دریافت کمک های نقدی و غیر "دیوار مهربانی معاک"نسبت به معرفی 
 جدول اطالعات مربوط به درآمد دیوار مهربانی

 حدود درآمد ناخالص طرح حمل و نقل  هزینه های درآمد خالص

507،308،954 14،614،914 521،923،868 

 1396 جدول اطالعات مربوط به گلریزان اسفند 

 درصد مبلغ وصولی مبلغ مانده کل مبلغ وصول شده کل مبلغ تعهد شده

3،279،041،100 1،736،571،100 1،542،470،000 53 

 

 معاک طرح گالری. 13-3
، نسبت به ایجاد های مؤسسه معاک های مختلف اجتماعی و افراد فرهیخته به فعالیتجلب نظر گروه به منظور -

گالری معاک همزمان ف به صورت امانی اقدام و های مختلآثار هنری هنرمندان رشتهای عرضه امکانات الزم بر

 افتتاح شد.  96با گلریزان سال 

سازی فضای مؤسسه و تلطیف آثار هنرمندان گرانمایه در جای جای ساختمان معاک نصب گردید که ضمن زیبا

ان به مؤسسه با این آثار آشنا شده و در کنندگبصری محیط آموزش فرزندان معاک، بازدید کنندگان و مراجعه

یا بخشی از قیمت آثار، آنها را به تملیک موسسه درآورند و در صورت  کلتوانند با هبه صورت عالقمندی می

نامه فیمابین به معاک هبه  های خود را بر اساس تفاهمخرید قطعی نیز هنرمندان درصدی از قیمت تابلو

 نمایند. می

شود به نوبه خود به دلیل کمک به هنر و هنرمندان های مردمی میاینکه موجب جذب کمک این کار عالوه بر

و به جهت حمایت از آثار هنری فرزندان ایران زمین، کاری خیر محسوب شده و از مطلوبیت ذاتی برخوردار 

ر خریداری و به است. الزم به ذکر است که در اولین سال اجرای این طرح قریب به اتفاق آثار دریافتی یک با

 مؤسسه معاک هبه شده است. 
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 سال گذشته 5طی  مقایسه درآمد و هزینه های معاک .13-4

 هزینه سال درآمد سال سال ردیف
و  ها یتامین دارای

 تکمیل ساختمان

 مازاد کمک ها 

 به هزینه ها

1 1392 5،237،202،789 (2،809،029،378) (293.029.737) 2.135.143.674 

2 1393 8،488،718،774 (6،765،831،478) (1.600.000.000) 122.887.296 

3 1394 7،841،560،637 (8،643،843،899) (1.350.000.000) (2.152.283.262) 

4 
 ماهه شش

1395 
4،431،965،678 (4،486،698،460) 0 (54.732.782) 

5 1395-1396 10،051،587،696 (9،988،650،926) 0 62.936.767 

6 1396-1397 18،349،631،708 (12،903،198،272) (473.796.000) 5،446،433،436 

 129،385،560،5 (737.825.716.3) (413.252.975.45) 282.667.400.54 جمع کل

 

 زلزله غرب کشور و معاک .13-5

های مناطق ها و روستاشهربه استان کرمانشاه را لرزاند و  96آبان  21ریشتر که روز  3/7پس از وقوع زلزله ای به قدرت 

نیز با درک شرایط بحرانی  "معاک"مؤسسه خیریه حضرت علی اکبر)ع(  ، های فراوانی وارد نمودمختلف این استان آسیب

هایی آمادگی خود را پس از زلزله، با استفاده مناسب از ظرفیت  فضای مجازی و با ایجاد کانال تلگرامی، با صدور اطالعیه

حامیان "زدگان اعالم نمود. به دلیل استقبال خوب خیرین و اعتماد های مردمی و ارسال آن به زلزلهبرای دریافت کمک

 لغ اهدایی اقدام شود.اتر و حساسیت الزم نسبت به هزینه کرد مبریزی دقیقمقرر گردید با برنامه،  "معاک

 های دریافتی مؤسسه معاک بدین شرح است:کمک

 ریال        894.600.000های نقدی واریز شده تا تاریخ گزارش                  میزان کمک -

 ریال         70.000.000های غیر نقدی )تقریبی(                                 میزان کمک -

 ریال        137.000.000های مالی تعهد شده )نقدی(                            میزان کمک -

 ریال    1.101.600.000                                                                                        جمع کل -
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در روزهای اول پس از وقوع زلزله هزینه شده و باقیمانده کمک های مورد اشاره ریال  8.399.061.000 از مبلغ فوق الذکر

آموزشگاه مجتمع آموزشی شهید محمد  10ا ترمیم سرویس های بهداشتی ریال برای احداث و ی 257.581.000به مبلغ 

 کالشی شهرستان جوانرود هزینه گردید. روستای خان حسینی

 های اسکان اضطراری به شرح ذیل بوده است:اقالم اهدایی در قالب پک

 دستگاه چادر ده نفره با کیفیت 100 -1

 تخته پتوی گلبافت 420 -2

 متر مربع ( 800ها ) مجموع چادرتخته موکت جهت پوشش کف  100 -3

 هابندی و پوشش کامل چادرمتر مربع نایلون جهت آب 8000 -4

 گانه(های گرم نو )مردانه، زنانه و بچهدست کامل لباس 600 -5

 دست لباس گرم مستعمل با کیفیت 100 -6

 عدد بخاری برقی جهت تأمین گرمایش 100 -7

 نفر/ وعده بسته مواد غذایی آماده 1000 -8

 لوازم برقی آماده جهت تأمین روشنایی )سیم، کابل، سرپیچ، سه راهی، المپ، چسب برق، پریز(بسته  100 -9

 پارچه سفری 54دست ظروف پالستیکی  40 -10

 های اضطراری ) انواع قرص مسکن، آنتی بیوتیک، گاز استریل، باند پانسمان، بتادین، چسب زخم(بسته دارو100  -11

 ر لباس، مایع ظرفشویی، اسکاچ، شامپو، صابون، کیسه زباله(بسته لوازم بهداشتی و شوینده ) پود 100 -12

 بسته بهداشتی بانوان 100 -13

 بسته مخصوص کودکان و نوزدان ) شیر خشک، پوشک، لباس نوزاد(  50 -14

 بندی چادرهاچسب پهن برای تثبیت آبعدد  200 -15

 بندی آنطناب ضخیم برای تثبیت چادرها و آبمتر  4000 -16

 ( جهت بسته بندیBig Bagعدد کیف بزرگ صنعتی ) 100 -17

 بطری آب معدنی کوچک 4800 -18

 ها: برای مدیریت صحیح کمک اتیظمالح

بجا حوه کمک رسانی مطلع نموده و ضمن دید، خیرین محترم را از میزان و نخود را موظف می " معاک"مؤسسه  - اول

داری، افزایش هر چه بیشتر اعتماد آن نیکوکاران گرامی که بزرگترین سرمایه مؤسسه است را موجب  آوردن رسم امانت

 شود. 

به نحوی اقدام  ها،ریزی صحیح نسبت به آماده سازی کمککرد با برنامهشرایط بحرانی ناشی از حادثه ایجاب می - دوم

زده شرایط اقلیمی منطقه زلزله اها متناسب بکمک ب: .  تأمین کندزدگان را کامالًهای اساسی و اولیه زلزلهنیاز الف:شود که 

زدگان کمترین زحمت را در استفاده از اقالم اهدایی زلزله پ: .های شدید تهیه شودحاظ سردی هوا و احتمال بارندگیه لو ب

 متحمل شوند.

 زده تقدیم شود. ترین افراد زلزلهبا در نظر گرفتن نیت خیرین گرامی ضروری بود اقالم تهیه شده به نیازمند - سوم
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 . اقدامات بعمل آمده در حوزه امور مالی و اداری 13-6

 ا ناظران مالیاتیسسه از طریق مراجعه، مکاتبه و رایزنی بوپیگیری امور مالیاتی م 

  از ایشان مطلوبسسه توسط حسابرسان مستقل و اخذ گزارش حسابرسی وم دوره مربوطهانجام حسابرسی 

 به منظور ارائه بهتر و با کیفیت تر خدمات به ایشان غربالگری توان جویان 

  و رختکن ورزشکاران کمد جایزهسه با ساخت کتابخانه، سوساختمان متجهیزات مورد نیاز تکمیل 

  قسمت تراسساخت سن برای اجرای برنامه های مختلف در 

  از قبیل تخریب، تیر ریزی، زیربنای طبقه دوم ساختمان موسسه با اجرای عملیات ساختمانی متری  50افزایش

و با حمایت مالی نیکوکار گرامی سرکار خانم  هزینهبا کمترین آرماتوربندی، بتون ریزی، سنگ کاری کف، سیم کشی، 

 تاسیسات موسسهفکر و کار مسئول استفاده از نیروی فاطمه نعمتی و 

  و تبدیل طبقه هدف نظارت بیشتر بر فعالیت کارکنان  2با انتقال واحد اداری ایجاد و نصب پارتیشن در طبقه اول و

 تفکیک شده کالس درس 5همکف به 

  با هدف افزایش کالس های  )پس از تکمیل ساخت طبقه اول(اتاق در طبقه دوم  5انجام عملیات ساختمانی و ساخت

 با استفاده از نیروی کار فوق الذکر متری 45و ایجاد نمازخانه  درس

  نی در دسترسفاستفاده حداکثری از نیروی کار انجام طرح های مختلف ساختمانی با کمترین هزینه ممکن با 

 نصب تابلوهای مختلف هنری در ساختمان 

  نصب سیستم های صوتی و تصویری بوسیله نیروی فنی در اختیار 

 در طبقه دوم هفتگی تئل تشکیل هیحمدر  ساخت محراب 

 ساخته و قبلی بدون کمک از نیروی کار  های نو انجام کلیه عملیات نوسازی و تعمیرات برق و لوله کشی آب در محل

 خارج از موسسه

  توان انجام عملیات انتقال و نصب شبکه اینترنت و تلفن های داخلی به طبقه اول، بدون هزینه دستمزد و با استفاده از

 پرسنل موسسه
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  97سال شهریور سسه در مقطع پایان و. لیست همکاران م7-13

 وضعیت قرارداد سمت بیمه ای سابقه کار تحصیالت نام نام خانوادگی ردیف

 قراردادی مدیر عامل  تحصیالت حوزوی مهدی اسکندری 1

03 دیپلم مصطفی نورانیان اصفهانی 2  قراردادی قائم مقام مدیر عامل 

 قرارداد پرسنلی مسئول واحد پذیرش 5 هنر یکاردان نرگس شفائی نیک 3

 پرسنلی قرارداد کارمند واحد فرهنگی 5 لیسانس حقوق الهام صادقی 4

 قرارداد پرسنلی مسئول دفتر مدیریت 5 دیپلم شهربانو خلج 5

 قرارداد پرسنلی آشپز موسسه 7 سوم راهنمایی اکبر محمد باقری 6

 ساعتیقرارداد  مسئول حسابداری 30 دیپلم علی گلدوست 7

 ساعتیقرارداد  فناوری اطالعاتمسئول  10 فناوری اطالعاتکارشناس  ابوالقاسم حبیبی 8

 قرارداد پرسنلی کارمند حسابداری 9 مدیریت صنعتی لیسانس محمدرضا عباسی 9

 قرارداد پرسنلی مربی آموزشی 6 کارشناس ارشد علوم تربیتی زهرا صالحی 10

11  قرارداد پرسنلی کارمند واحد فرهنگی 3 کارشناس ارشد ادبیات فارسی محبوبه فروغی راد 

21  20 دیپلم محمد نورانیان 
مسئول تاسیسات و 

 دیوار مهربانی
 قرارداد پرسنلی

31  قرارداد پرسنلی کارمند واحد فرهنگی 6 کارشناس ارشد شیمی سید سعید موسوی خطاط 

41  قرارداد پرسنلی خدمات 5 راهنماییسوم  خدیجه کرملو 

 قراردادی روانشناس مشاور 12 دکترای روانشناسی لیال شمخالی 15

61  قراردادی روانشناس مشاور 0 فوق لیسانس روانشناسی فرزانه عبداهلل نژاد 

71  قراردادی مدیر فرهنگی 30 فوق لیسانس عبداهلل بیات 

 قراردادی مربی ابتدایی - لیسانس زهرا طایفه 18

 قراردادی مربی ابتدایی - دانشجو ریحانه شفائی نیک 19

 قرار داد ساعتی مربی آموزشی - لیسانس سجاد تقوی 20

 قرار داد ساعتی مربی آموزشی - لیسانس علی عابدین 21

 قرار داد ساعتی مربی آموزشی - لیسانسفوق  مهدی اصغری 22

 قرار داد ساعتی مربی کاراته - دیپلم شهال احمد زاده 23

 قرار داد ساعتی مربی جودو - لیسانس حسین رفیعی 24

52  قرار داد ساعتی مربی آموزشی - فوق لیسانس زهرا میرزایی 

62  قرار داد ساعتی مربی آموزشی - دکترای زیست هادی فالحی 

 قرار داد ساعتی مربی آموزشی - فوق لیسانس کیان شاهی 27
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  97ب موسسه در مقطع پایان شهریور سال لداوط. لیست همکاران 8-13

 زمینه همکاری تحصیالت نام نام خانوادگی ردیف

 نویسندگی لیسانس شهرام شفیعی 1

 / هنری آشپزی فوق دیپلم یوسف زاده فرحناز 2

 زبان انگلیسی لیسانس ادبیات انگلیسی فریبا یوسف زاده 3

 والیبال فوق لیسانس تربیت بدنی وزیری فاطمه 4

 موسیقی لیسانس فرهاد جم 5

 نقاشی کارشناس نگارگری مهسا خداپرست 6

 تئاتر لیسانس حسن خداپرست 7

 فلسفه فوق لیسانس فلسفه ناهید رئوفی 8

 امور دبستان لیسانس سهیال اسکندری 9

 خوشنویسی لیسانس فریبا نصیری 10

 اداره جشن ها و مراسم لیسانس هیدنیاامین فر 11

 چرمصنایع  کارشناس صنایع دستی زهرا کردبچه 12

 کامپیوتر دانشجوی مقطع کارشناسی کامپیوتر علی دودانگه 13

 کامپیوتر کارشناس ارشد نرم افزار سحاقعلی ب 14

 

 تحصیالت میزان بر اساس معاکطبقه بندی همکاران )خادمین(  .13-9

 سطح تحصیالت
نفرات در سال 

1395 

نفرات در سال 

1396 

نفرات در سال 

1397 

 13 8 5 فوق لیسانس و دکتری

 17 10 8 لیسانس

 9 12 10 دیپلم و فوق دیپلم

 2 2 2 زیر دیپلم

 41 32 25 مجموع

بصورت همکاران از  نفر 8تعداد  ،بیمه ای قراردادیبصورت پرسنل از نفر  12تعداد ، 1397از مجموع نفرات فوق در سال 

 همکاری داشته اند. سسهومبا  بصورت داوطلبانه نفر 14و تعداد  نفر قراردادی مشاوره 7، تعداد ساعتیقراردادی 
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 ه های آتیبرنام. اهم 14

 در نظر است اقدامات زیر صورت پذیرد: 1398 شهریور 31دوره ی مالی منتهی به  برای

برای جذب کاالها و لوازم  معاک دیوار مهربانی یپاستارتا طرحتوسعه سه از طریق سوتوجه به ایجاد درآمد پایدار برای م .1-14

با بهره گیری از ظرفیت فضای  سسهوی به نفع میخانگی مازاد نیکوکاران و تامین نیاز توان جویان و یا فروش لوازم اهدا

  های مجازی و طرح گالری معاک با برگزاری نمایشگاه آثار هنری و ایجاد پیچ مجازی

 ، درمانی و خدماتی مختلفدر سطح مجتمع های تجاریاجرای بن مشارکت اصناف  .2-14

در این طرح صندوق های متعدد برای دریافت کمک های مردمی در مراکز بزرگ تجاری، درمانی و خدماتی مختلف در سطح 

( شهر تهران با همکاری مدیران آن مراکز مستقر می شود و کلیه و یا بخشی از از وجوه دریافتی )حسب توافقنامه فیمابین

دریافت و به بن خرید کاال یا خدمات از مراکز مربوطه  مقابل معادل مبلغ مذکور در اختیار مراکز مربوطه قرار میگیرد و در

نیازمندان در حوزه های مختلف اعطا می شود. در صورت لزوم می توان با ارائه بن ها به مراکز موصوف، معادل ریالی آن را 

 پس از کسر کارمزد دریافت نمود.

 ایجاد مدرسه کسب و کار با هدف باال بردن سواد اقتصادی فرزندان معاک با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران. 3-14

 با شرایط جدیدرایتل  تمدید قرارداد نصب دکل تلفن همراه شرکت .4-14

  محفل مهربانی خیرین برگزاری  .5-14

و تقویت فعالیت های مربوط به جذب کمک های مردمی با توسعه امور مربوط  سسهومایجاد شورای توسعه درآمدهای  .6-14

 به روابط عمومی و تبلیغات موسسه

سسه و خدمات آن به شهروندان با شیوه های بدیع و با بهره گیری از وتوجه ویژه به امر اطالع رسانی و معرفی م .7-14

 ظرفیت فضای مجازی با هدف جلب حمایت نیکوکاران

های منطقه به منظور افزایش بهره وری برنامه های آموزشی و فرهنگی  همکاری با آموزشگاههرچه بیشتر گسترش  .8-14

 سسه در تعامل با مدیران مدارسوم

درخشان و پیگیری و شناسایی دانش آموزان ها )مشکات(  و توانمندی کشف استعدادهاتوسعه فعالیت های مرکز  .9-14

 بالندگی هرچه بیشتر آنها ویژهتعد نیازمند و برنامه ریزی مس

ای آتی منابع مالی مورد نیاز برای خرید دو قطعه زمین در مجاورت موسسه با هدف توسعه معاک در سال هتأمین   .10-14

 نیاز برای دختران و پسران معاک موردو تأمین مکان های آموزشی 

 و فسخ قرارداد بهره بردار فعلی حیاط موسسه به کارگاه های آموزشی پس از اجرایی شدن طرح بن مشارکت اصناف تبدیل. 11-14

 معرفی موسسه معاک در رسانه های عمومی. 12-14

 معرفی معاک در میان گروه های مختلف نیکو کاری و بهره گیری از همراهی آنها. 13-14

 لیت های موسسه با دعوت از شخصیت های مرجع و همراه نمودن آنها با موسسهبرگزاری تورهای بازدید از فعا. 14-14

 موسسه ساالنهتاسیس باشگاه فارغ التحصیالن . 15-14
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 تایید و امضاء اعضاء هیئت مدیره. 15

 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  رئیس هیئت مدیره حسین میرزا زاده منفرد 1

ساالریمحمدرضا دودمان فیروز  2   نایب رئیس هیئت مدیره 

  عضو هیئت مدیره نصراله محمد حسین فالح 3

  عضو هیئت مدیره محمود شریعتی نیاسر 4

  عضو هیئت مدیره ناصر شفائی نیک 5

  مدیر عامل مهدی اسکندری 6


