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 اعضای هیأت مدیره یتأییدیه گزارش و امضا

 
سسه برای ها و وضع عمومی مؤوسیله گزارش فعالیت، بدین1347اصاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه  131در اجرای مفاد ماده  

 د.شوزیر تقدیم میبر پایه سوابق، مدارک و اطاعات موجود تهیه و به شرح  11/13/1396سال مالی منتهی به 

های مالی بوده و نی بر اطاعات ارائه شده در صورتت مدیره به مجمع، مبتهای ساانه هیأزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشگ 

 آورد.م میسسه و عملکرد هیأت مدیره فراهصوص وضع عمومی مؤاطاعاتی را در خ

ر ارائه منصفانه نتایج کید ببا تأ است؛سسه ه عملیات و وضع عمومی مؤرت مدیره اطاعات مندرج در این گزارش که دربابه نظر هیأ

ه است. این شدسسه تهیه و ارائه ق با مقررات قانونی و اساسنامه مؤسسه و انطبات مدیره و در جهت حفظ منافع مؤعملکرد هیأ

به نحو  دکربینی توان پیشنده تا حدی که در موقعیت فعلی میها در آیهای موجود بوده و اثرات آنبا واقعیتنگ اطاعات هماه

از گزارش  شود؛کنندگان میآگاهی از آن موجب گمراهی استفادهه و هیچ موضوعی که عدم شددرست و کافی در این گزارش ارائه 

 ت مدیره رسیده است.تأیید هیأ به 14/16/1396ده و در تاریخ شحذف ن

 امضا  سمت  ت مدیره و مدیرعاملی هیأاعضا

 ت مدیرهرئیس هیأ  الدین محمدیسیدکمال
  

فکرعلی گشاده  ت مدیرهنایب رئیس هیأ  
  

 ت مدیرهعضو هیأ  اله میرصانعیسیدروح
  

 ت مدیرهعضو هیأ  غامرضا جناغی
  

 دارو خزانه ت مدیرهعضو هیأ  افشین معصومیان
  

 عاملمدیر  رقیه دادخواه
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 :ت مدیرهیام هیأپ
هیااأت ماادیره و ماادیران ارشااد  فیااق داد تااا در خاادمت مجموعااه بنیااادکودک باشاایم،بااا حمااد و ساااان خداونااد کااه تو 

کودک را سااان گفتاه و قادردانی خاود را اباراز      نیکوکااران و همراهاان بنیااد   دانناد کاه اعتمااد کلیاه     بنیادکودک بر خاود ازم مای  

 د.کنن

ارزیابی عملکرد سال گذشاته باا توجاه باه شارایط عماومی حااکم بار کشاور حااکی از توفیاق و حرکات در مسایر برناماه               

شاد.  سساه میسار نمای   مؤو تااش تماامی همکااران     کودکو همراهاان بنیااد   نیکوکااران راهبردی است و ایان مهام جاز باا اعتمااد      

الی جدیاد نیاز بارای    ،  ساال ما  نیکوکااران شایساته و همراهای خیال عظایم      رود که باا داشاتن برناماه اجرایای و تادبیر     امید آن می

 کودک همراه توفیق و خیر و برکت باشد.  خانواده بنیاد

تماامی تااش خاود را معماول      ،سساه دهاد در جهات تحقاق اهاداف مؤ    سال ماالی جدیاد هیاأت مادیره اطمیناان مای       در

 . است کلیه همکاران بنیادکودک و تاش آموزاننشداو  کاراننیکونماید و در این مسیر نیازمند الطاف الهی، دعای خیر 

خااواهیم در راهاای کااه نااد متعااال مساارلت داریاام و از او ماایسااربلندی، عاازت و رفاااه و آسااایش ایااران و ایراناای را از خداو

 مگذارد.  ای ما را به خود وایاورمان باشد و در این مسیر لحظهایم راهنما و قدم نهاده

 

 سه خیریه رفاه کودکهیأت مدیره مؤس

 )بنیادکودک(                                                                                                                      
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کبنیا معرفی  کو
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 (چکیده اطاعات)فصل اول: 

 تاریخچه:
سااومین دهااه  اکنااون در( بااه ثباات رساایده اساات و هاامسسااه خیریااه رفاااه کااودکمؤ)نااام هایااران باابنیااادکودک کااه در 

آماوزان باا   ان مقایم امریکاا بارای کماک باه داناش      باا ایان تفکار کاه بتاوان از پتانسایل ایرانیا        1373در سال  فعالیت خود قرار دارد؛

وجاود  هزماان در ایاران و امریکاا با    هام  کارد؛ تفاده اسا  اناد ماناده استعدادی که باه علات مشاکات اقتصاادی از چرخاه تحصایل بااز        

 آمد.  

مهارداد یرربای بودناد کاه خاانواده ایشاان در ایاران نیاز باه همراهای و           بنیانگذار بنیادکودک در امریکاا جنااب آقاای دکتر   

د کردنا زمناد  آماوزان باا اساتعداد نیا   ده آمدناد و شاروب باه شناساایی داناش     مدیریت آقای احمد ایرانشاهی به کماک ایان تفکار و ایا    

ه عهااده گرفتنااد. الگااوی ایاان کااار،  آمااوزان را باادار حمایاات ایاان دانااش  11اهی و ایرانیااان مقاایم امریکااا بااا کمااک حااداقل ماا  

 بوده است.  Saved-The-Childrenو World Vision  سساتمؤ

ایاان  11/11/1378در تاااریخ ت ماادیره اولیااه بودنااد کااه  همااان گااروه هیااأت امنااا و هیااأ   ،بنیاااد در ایااران سسااینمؤ  

آماوزان  ان شاروب باه شناساایی و معرفای داناش     هاا در شایراز ثبات و از هماان زما     در اداره ثبات شارکت   398باه شاماره    سسه رامؤ

تهاران منتقال و   دفتار مرکازی از شایراز باه      14/11/1388العااده  س باه موجاب تصامیات مجماع عماومی فاوق      د. ساا کردننیازمند 

 به ثبت رسید. 15541صنعتی تهران به شماره ها و مالکیت در اداره ثبت شرکت

حسااین اهیجاای خریااداری نیکوکااار محتاارم جناااب آقااای دکتربااه هماات  1378اولااین دفتاار رساامی در تهااران در سااال 

ملااک  1391سسااه قاارار گرفاات. در سااال گونااه وجهاای در اختیااار مؤ( باادون دریافاات هاایچ1391ل )تااا سااال سااا 13و بااه ماادت 

ریااال )پنجاااه و دو میلیااارد ریااال( فروختااه و وجااه حاصاال از آن بااه         51011101110111مااذکور توسااط ایشااان بااه مبلاا      

، شاده هادف شناساایی  هاای  و گاروه آماوزان  داناش ه بهتار بارای   رساانی هرچا  تاا در راساتای خادمت   د شا سسه واریاز  های مؤحساب

 د. شوهزینه 

خریااداری و از  نیکوکااارانمربااع بااا کاااربری اداری بااا کمااک   متر 177فتاار فعلاای بنیاااد بااه مساااحت   د 1391در سااال 

 دفتر قبلی به این دفتر نقل مکان شد.  

نفاار از  744گااروه تاااکنون باایش از کااه از ایاان  اناادشااده بورساایهآمااوز دانااش 110111سسااه تاااکنون باایش از از شااروب بااه کااار مؤ

 . مشغول به ادامه تحصیل هستند مختلف و معتبر هایاکنون در دانشگاهنفر نیز هم 668شده و التحصیل دانشگاه فارغ
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خیرهاای فاراوان   مریکاایی باا مشاکات و تأ   همیااران آ مباال  اهادایی    منجار شاد  هاا کاه   سااتامبر و شاروب تحاریم    11ز واقعه پس ا

 . دبارداز همیارداخل ایران نیز فعال شده و به جذب  همیارانسسه بر آن شد که در زمینه جذب برسد؛ مؤمرکزی به دفتر 

از کشااور و عماادتاً امریکااایی وطنااان ایراناای مقاایم خااارج از هاام همیااارانتمااامی  هااا تقریباااًتااا پاایش از شااروب تحااریم

همیااران   %31اکناون ایان میازان باه حادود       ،همیااران مقایم ایاران    سساه بارای جاذب   پس از این واقعه و شاروب باه کاار مؤ    بودند.

 است. مقیم ایران تغییر یافته  همیاران %71خارجی و 

سااس باه منظاور گساترش فعالیات و       ؛دشا سساه خیریاه رفااه کاودک از نیاروی انتظاامی اخاذ        الیت مجاوز مؤ در آغاز فع

سساه  باه مؤ  ماذکور نهااد وزارت کشاور قارار گرفات و مجاوز ملای از طریاق ساازمان         مجوز ملی تحت نظارت ساازمان ماردم   دریافت

 د.  شاعطا 

 سیس تاکنونبدو تأ مدیران عامل ازت مدیره و هیأ ت امنا،سسین، هیأاسامی مؤ

 سسینمؤ
 تاریخ مدیر عامل ت مدیرههیأ ت امناهیأ

 فعالیت

   تاریخ فعالیت نام تاریخ فعالیت نام
دکتر سید علی 

 یثربی
 خانم آمنه مدرس

مهندس بیژن 
 یثربی

دکتر جعفر  
 یثربی

خانم بهتری  
 ثقفی

 دکتر نادیا یثربی 
خانم فهیمه  

 خیراندیش
 آقای علی ثقفی 
آقای محمد  

 نوروزی فر
آقای احمد 
 ایرانشاهی

 
 
 
 
 
 

 دکتر مهرداد یثربی
 دکتر سید علی یثربی

 خانم آمنه مدرس
 مهندس بیژن یثربی

 دکتر جعفر یثربی 
 خانم بهتری ثقفی 
 دکتر نادیا یثربی 
 خانم فهیمه خیراندیش 
 آقای علی ثقفی فر  
 آقای محمد نوروزی فر 

 ایرانشاهیآقای احمد 
 آقای علی گشاده فکر

 آقای مهندس علیرضا قهاری
 آقای مهندس محمد  رضایی منش

 سرکار خانم رقیه دادخواه
 آقای مهندس محمدحسین خطیب

 آقای غامرضا اورکی دوپکی
 آقای مهندس امیر عباس فرجاد

 آقای مهندس رضا توسلی
 آقای مهندس امیر دربندی

 آقای پدرام اکبری
 سین زادهآقای محمدرضا ح

 آقای بزرگمهر دادگر
 آقای مهندس محمدرضا رنجبر 

 آقای دکتر سعید صمد زاده
 آقای سید کمال الدین محمدی

61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
61 - 77  
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
62-61 
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61
 تاکنون 61

 دکتر سید علی یثربی
 خانم آمنه مدرس

 مهندس بیژن یثربی
 دکتر جعفر یثربی 
 خانم بهتری ثقفی 
 دکتر نادیا یثربی 

 آقای احمد ایرانشاهی
 آقای غامرضا اورکی دوپکی

 علیرضا قهاریآقای مهندس 
 پدرام اکبریآقای  

 آقای مهندس محمدحسین خطیب
 آقای مهندس محمد  رضایی منش

 آقای علی اکبر محمدی
 سرکار خانم رقیه دادخواه
 آقای مهندس ناصر زرگر
 آقای افشین معصومیان

 آقای سید کمال الدین محمدی
 آقای سید روح اه میرصانعی

 آقای غامرضا جناغی

 فکرآقای  علی گشاده 
 

61 - 77 
61 - 77 
61 - 77 
61 - 77 
61 - 77 
61 - 77 
61 - 77 
62-61 
61 -60 
61 -64 
61 -64 
61 -64 
61 -64 
61 - 64 
61 -60 
 تاکنون 62
 تا کنون 64
 تا کنون 64
 تا کنون 64

 تا کنون 90

 دکتر سید علی یثربی
 آقای احمد ایرانشاهی
 خانم رقیه دادخواه

 
 

77-77 
61-77 
 تاکنون 61
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 های سازمانیانداز و ارزشمعرفی رسالت سازمانی، چشم

 

فعالیات خاود    1373 در ساال  ؛باه ثبات رسایده اسات    « ریاه رفااه کاودک   سساه خی ؤم»ناام  کاه در ایاران باه    کبنیادکود

گاان  زماان باا آن دفتار ایان مؤسساه در پورتلناد ایالات اور       است. اولین دفتار بنیاادکودک در شاهر شایراز افتتااح و هام       کردهرا آغاز 

وزارت کشااور  نهاااد ازهااای مااردمبنیااادکودک بااا اخااذ مجااوز سااازمان ساایس شااد. أت Child-Foundation امریکااا نیزبااا نااام 

ی خاود را بار ایان    هاا باا اساتعدادن نیازمناد پرداختاه و آرماان      آماوزان داناش ، در عرصاه ملای باه حمایات از     جمهوری اسامی ایاران 

بنیااد باا    «.، از تحصایل و تااش بازبماناد   باا اساتعدادی نبایاد باه دلیال فقار      ز آموهیچ دانش: »است کاه کردهباور استوار 

اده از دساتاوردهای  هماواره اساتف   ؛ز گساترش علام و داناش در جامعاه اسات     توجه به فلسفه وجودی خاود کاه اساتوار بار حمایات ا     

 اصل اساسی قلمداد نموده است. ،های فعالیت خویشحوزههای مدیریتی و اجرایی را در تمامی علمی در زمینه

 آماوزان باا اساتعداد   داناش حمایات ماالی و معناوی یاادگیری     »کودک رساالت خاود را   در برنامه استراتژیک، بنیاد

پشااتکار کارکنااان و ، مهااارت و دوساات متکاای باار ان یاازهناادیش و دانااشایراناای بااه هماات همیاااران دورا نیازمنااد

ماداری و  ساو و مبتنای بار کارآمادی، عینفاع     هاای هام  با شبکه خیریاه  ف در پیوند، مشاهیر و معارینیروهای داوطلب

نهااد ایرانای در پارورش    تارین ساازمان ماردم   اولاین و بازر   »اناداز بنیااد   کرده است. همچنین چشمتعیین  «گوییپاسخ

 تعریف شده است. «آموز نخبهدانش

، آمااوزاندانااشحفااک کراماات انسااانی »: اسااتده کاارگونااه تعریااف دیاانههااای خااود را باانیااز ارزش کودک بنیاااد

، گساترش  ای اجتمااعی ناوع باه عناوان وهیفاه    نوع به عنوان لذتی معنوی، کماک باه هام   ک به همگسترش تفکر کم

 «.گویی به عینفعان بنیاد، احترام و پاسخهای داوطلبانه در جامعهفرهنگ فعالیت

 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 6 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 فصل دوم: کلیات

 اساسنامههای بالقوه و بالفعل بنیاد طبق فعالیت

ای توانمندساازی فکااری  ، تربیتای و آموزشاای کاه در راساات  هاای اجتماااعی، فرهنگای  فعالیاات اساسانامه  1ساان ماااده  بار ا 

مااانع اساات. بنااابراین  بااه شاارا رعایاات غیرانتفاااعی، غیرسیاساای و غیردولتاای بااودن با   ؛بورساایه باشاادآمااوزان و علماای دانااش

بورساایه آمااوزان بااه حمایاات مااالی و تحصاایلی از دانااش رویااه گذشااتهسسااه خیریااه رفاااه کااودک در سااال مااورد بحاا  طبااق  مؤ

هاای بعاد مشاروح    هاای آموزشای و فرهنگای باه اجارا درآورده اسات کاه در بخاش        هاایی در زمیناه  پرداخته اسات. همچناین پاروژه   

 .  شودآن ذکر می

 
 سسهساختار مؤ

 69- 65الف ا  نمودار سازمانی بنیاد در سال         

 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 11 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

     

 فی هیأت مدیرهب ا  معر

 

 .استالبدل نفر عضو علی 1نفر عضو اصلی و  5 مرکب از سسهمؤمدیره  اساسنامه، هیأت 19بر طبق ماده    

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 الدین محمدیسیدکمالجناب آقای  1
 

 ت مدیرهأرئیس هی

 علی گشاده فکرجناب آقای  2
 

 ت مدیرهأیه نائب رئیس

 افشین معصومیانجناب آقای  0
 

 دارخزانهو ت مدیره أعضو هی

 اله میرصانعیسیدروحجناب آقای  4
 

 ت مدیرهأعضو هی

 غامرضا جناغیجناب آقای  5
 

 ت مدیرهأعضو هی

 پدرام اکبریجناب آقای  9
 

 ت مدیرهأالبدل هیعضو علی

 حسین بارانیجناب آقای  7
 

 ت مدیرهأالبدل هیعضو علی

 

 

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف

 جناب آقای خسرو واشقانی فراهانی 1
 

 بازرس

 اکبر محمدیعلیجناب آقای  2
 

 البدل بازرسعلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 11 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 
 

 نمای کلی از فرآیند عملیات بنیاد

 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 12 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 
 شدهی کسبو مجوزها استانداردها 

 

 

 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 10 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 
 

سسااه خیریااه رفاااه مرباات مؤهااا و مااذاکرات انجااام شااده بااا وزارت محتاارم کشااور و بااا توجااه بااه عملکاارد  عنایاات بااه پیگیااری بااا
 است.ده شمی صادر ئورت داصسسه به ؤ، مجوز فعالیت مکودک



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 14 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

  



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 15 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 محیط حقوقی مؤسسه

 

اشاخاص  سساات و  یر قاوانین مادنی و حقاوق حااکم بار مؤ     مساتقیم و ساا   هاای تجاارت، مالیاات  قاانون  عاوه بر قوانین موضاوب  

 سسه عبارتند از:وارد قابل توجه حاکم بر فعالیت مؤحقوقی در ایران، م

 هااا  31181/ت 17861ت محتاارم دولاات بااه شااماره أمصااوب هیاانهاااد هااای مااردمأساایس و فعالیاات سااازماننامااه تآیااین

 8/5/84مورخ 

 های مستقیمقانون مالیات ( 139 ) موضوب بند ) ا ( مادهمالیاتی معافیت نامه آیین 

 هااا مااورخ  41733/ت117869نامااه شااماره  موضااوب تصااویب  شااویینامااه اجرایاای قااانون مبااارزه بااا پااول     آیااین

13/11/1387 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 19 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وم ش   ب

های گزارش فعالیت
 بنیا



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 17 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 فصل اول: گزارش عملکرد

 هاآموزان و نمایندگیواحد امور همیاران، دانش

 کودک در حوزه همیارانهای بنیادنمایندگیگزارش عملکرد الف ا نمودار و 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 17 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 16 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 21 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

آموزیدر حوزه دانش کودکهای بنیادارهای عملکرد نمایندگیدب ا گزارش و نمو



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 21 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 22 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 20 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 24 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 25 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 29 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 کودک در سراسر ایرانهای بنیادج ا گزارش عملکرد نمایندگی

 
 های اصلیتاریخ آغاز فعالیت نمایندگی

 نمایندگی سیستأ ردیف

 شیراز 1377 1

 کرج 1381 1

 کرمانشاه، بروجرد 1381 3

 تهران 1383 4

 ارومیه، اردبیل، مشهد، یاسوج 1384 5

 آمل، اصفهان، تبریز، داراب، کاشان، بم 1385 6

 زابل 1389 7

 ایام 1391 8

 جیرفت، رشت، زاهدان، شهرکرد، مراغه 1391 9

 یزد، بوشهر، بیرجند 1394 11

 اهواز ، مهاباد 1395 11

 سنندج 1396 11

 

 های اقماریتاریخ آغاز فعالیت نمایندگی

 نمایندگی اقماری نمایندگی اصلی سال ردیف

 ایرانشهر، فنوج، خاش، سراوان، نیکشهر زاهدان 94/93 1

 بادآریگان، رستم بم 91/87 1

 ورامین تهران 91 3

 مرودشت، جهرم شیراز 94 4

 کفران اصفهان 95 5

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 27 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 27 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 امور مالی و منابع انسانیها در حوزه عملکرد دفتر مرکزی و نمایندگی

 نمودارها
 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 26 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 01 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 01 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

  



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 02 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 :مالی و منابع انسانی عملکرد واحد

 :است زیردر حوزه مالی و منابع انسانی به شرح شده اهم موارد انجام  ،در سال مورد گزارش

  اجرایی بنیاد و تحقق آن با کمترین میزان انحراف -ریالی بودجهاولین تدوین 

 کارد  سیساتم نظاارت بهیناه بار نحاوه هزیناه      ماورد باازبینی قارار گرفات و      هاا ردان به نماینادگی گسیستم پرداخت تنخواه

 د.شها طراحی و ثبت و ضبط هزینه

 مضااداران اصالی جهات اماور     مادیرعامل باه عناوان یکای از ا     یهاا اصااح و امضاا   های تنخاواه در کلیاه نماینادگی   حساب

 د.شنظارتی به آن اضافه 

 یره و همچنااین نظااارت باار ماادأتای ماانظم بااه ماادیرعامل و هیاای ماادیریت جهاات ارائااه گزارشااات دورهواحااد حسااابدار

 .استکار هطبق روال سال گذشته با کیفیت مطلوب مشغول ب ،های ثبتی مالیدیگر واحد

 96ماااده اسااتفاده از مهرماااه آو  هسااازی شاادواحااد منااابع انسااانی پیااادهنل توسااط سیسااتم جااامع ارزیااابی عملکاارد پرساا 

 .است

  دام پرساانل را مااورد بااازبینی ، واحااد منااابع انسااانی فرآینااد کاماال جااذب و اسااتخمااذکورپااس از بررساای نتااایج ساانجش

ماورد  مجادد شاد و   طراحای   ،ناماه جاامع جاذب و اساتخدام و نظاام پرداخات حقاوق و دساتمزد و پااداش         قرار داد و آیین

 مدیره قرار گرفت.تصویب هیأت

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 00 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

 

 های اجرا شدهو پروژه هاارتباطات و جلب مشارکت واحدعملکرد 

 آب معدنی دماوند شرکت:
 «سهم تو از آموزش من»کماین  نام پروژه:

 به بنیادکودک ونیم لیتری دماوندهای آب یکبخشی از درآمد حاصل از فروش بستهاختصاص  موضوع پروژه:
   96 بهارآغاز  زمان شروع:
 96تابستان  پایان زمان پایان:

 سراسر ایران محدوده اجرا:
 شرح پروژه:  

اسات،  بنادی متفااوتی عرضاه شاده    ونیم لیتری دماوند که در بستههای آب یکدر این مدت بخشی از درآمد حاصل از فروش بسته
 .شودآموزان بورسیه بنیادکودک میصرف حمایت از دانش

 های اجتماعی: وبسایت بنیادکودک، وبسایت آب معدنی دماوند، سایر شبکهرسانیتبلیغات و اطاعنحوه 
 ریال )صد میلیون تومان( 1011101110111مبلغ درآمد: 

 
 پرداخت بانک ملتبه شرکت:

 کار خوب، حال خوب... نام پروژه:
 پرداخت ملت به بنیادکودکهای ابزار شرکت بهاختصاص درصدی از سود تراکنش موضوع پروژه:
 )ابتدای ماه رمضان( 96خرداد  6 زمان شروع:
 پایان ماه مضان زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
ادکودک اختصااص  شاود باه بنیا   پرداخت ملت حاصل میهایی که بر روی ابزار بهدرصدی از درآمد حاصل از تراکنششرح پروژه: 

 یابد.می
 :رسانینحوه تبلیغات و اطاع

هاای: همشاهری، ایاران،    پرداخت ملت؛ خبرگزاری مهار، روزناماه  وبسایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک؛ وبسایت شرکت به
حل، پیمان یزد، همادان پیاام،   دی قم، صبح زاهدان، مهد آزادی )تبریز(، صبح سا19جم، خراسان، خبرجنوب)شیراز(، گیان امروز، جام

 های ماه رمضان.کارون و... برنامه تلویزیونی دعوت در شب
 قرارداد  با این مجموعه تا پایان سال ادامه دارد. ریال )هفتصد میلیون تومان( 7011101110111مبلغ درآمد: 

 
 استایلفروشگاه اینترنتی دیجی شرکت:

 چرخه!مهربونی دست به دست می نام پروژه:
 اختصاص یک جفت کفش به ازای خرید اینترنتی از این فروشگاه به بنیادکودک موضوع پروژه:
 )ابتدای ماه رمضان( 96خرداد  6شنبه  زمان شروع:
 )پایان ماه رمضان( 96تیر  4یکشنبه  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:



 ت مدیرهگزارش فعالیت هیأ                                                                                                                                کودک   بنیاد   
 04 ص|به مجمع عمومی عادی سالیانه      سسه خیریه رفاه کودک مؤ

 69خرداد 11به سال مالی منتهی 
 

 

 

آماوزان باا اساتعداد    هزارتومان خرید، یک جفت کفش به دانش 311استایل متعهد شد با هر فروشگاه اینترنتی دیجیشرح پروژه: 
 نیازمند اهدا کند.

 :رسانینحوه تبلیغات و اطاع
 وبسایت، کانال تلگرام و اینستاگرام بنیادکودک

 جفت کفش به بنیادکودک 0111نتیجه: اهدای 
 

 

 هشتادهف شرکت:
 - نام پروژه:

هاای  میاان خاانواده   نشانی، توزیاع پوشااک و بخااری   محروم به کاسول آتش ها و مدارن مناطقتجهیز نمایندگی موضوع پروژه:
 سسه آموزان مؤدانش

 95اسفند  زمان شروع:
 96فروردین  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
و دساتگاه بخااری    51نشانی برای تجهیز مدارن در مناطق محروم در سراسر کشور، اهدای کاسول آتش 811اهدای شرح پروژه: 

 آموزان بنیادکودکبسته متنوب پوشاک برای سنین مختلف برای دانش 311
 سایت بنیادکودک: وبرسانینحوه تبلیغات و اطاع

 های بنیادکودکنتیجه: توزیع اقام مذکور در نمایندگی
 

 
 مشارکت مردمی   شرکت:

 آرزوهای رنگی نام پروژه:
 آموزان بنیادکودکتحقق آرزوهای دانش موضوع پروژه:
 95ابتدای بهمن  زمان شروع:
 چنان ادامه دارد...هم زمان پایان:

 تهران محدوده اجرا:
شود و این گاروه، آرزوی ماوردنظر   از سوی بنیادکودک به صورت ماهانه به گروه آرزوهای رنگی ارسال می« نامه آرزو»شرح پروژه: 

 کند.آموز بنیادکودک برآورده میرا برای دانش
 آموز توسط این گروه خریداری شده است.ها دانشقبیل دوچرخه، تبلت، پوشاک، کفش، میز تحریر و ... برای دهتاکنون اقامی از 

 سایت بنیادکودک: وبرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 نتیجه: خرید و اهدای کاای درخواستی در نامه آرزو  

 
 

 بنیادکودک شرکت:
 14نشریه همیاران  نام پروژه:

 14تهیه آگهی برای نشریه همیاران  موضوع پروژه:
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 96خرداد  زمان شروع:
 96خرداد  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 تهیه، تولید و انتشار نشریه همیارانشرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 لیون تومان(ریال )دوازده می 12101110111مبلغ درآمد: 

 ریال  16102510111مبلغ کل هزینه نشریه: 
 
      

 یابمشارکت مردمی با همکاری تلنت شرکت:
 منِ نو نام پروژه:

 شناسی معتبر به نفع بنیادکودکشناسی و شخصیتفروش دو تست روان موضوع پروژه:
 به مدت یک ماه 95اسفند  15 زمان شروع:
 96فروردین  15 زمان پایان:
 سراسر کشور اجرا:محدوده 

شاود تاا   درخواسات مای    شوند و در ازای آن از مخاطبان ها رایگان عرضه میر مدت زمان اجرای کماین، این تستشرح پروژه: د
ها رضایت خاطرشان را جلب کرده و تمایل داشتند، از طریاق درگااه بنیااد کاودک باه      پس از استفاده، به هر میزان که نتایج این تست

 .با استعداد نیازمند کمک کنند آموزاندانش
 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ سایت آپارات.رسانینحوه تبلیغات و اطاع

 ریال )هجده میلیون و چهارصدو نودو نه هزارو  هفتصدو پنجاه تومان( 17406670511مبلغ درآمد: 
 
 

 بنیادکودک شرکت:
 زدگانکمک به سیل نام پروژه:
 دیده از سیل در سیستان و بلوچستان های آسیبکمک به خانواده پروژه:موضوع 

 95ابتدای بهمن  زمان شروع:
 95پایان سال  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
دیاده بنیاادکودک در سایل سیساتان و     آماوزان آسایب  هاای داناش  های مربوا به خاانواده ارسال اطاعات و گزارششرح پروژه: 

 بلوچستان
 : وبسایت بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع

 ریال )هشت میلیون و پانصد و نه هزار و هفتصد و پنجاه تومان( 7501670511مبلغ درآمد: 
 
 

 بنیادکودک شرکت:
 عیدی نام پروژه:
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 95های عمومی مربوا به دریافت عیدی برای نوروز کمک موضوع پروژه:
 95دی  6 زمان شروع:
 96ردیبهشت ا 8 زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 95های عمومی مربوا به دریافت عیدی برای نوروز کمکشرح پروژه: 

 :وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 )چهل و دو میلیون و چهارصدو شصت و هفت هزار و پانصد تومان( ریال  42409750111مبلغ درآمد: 

 
 

 بنیادکودک شرکت:
 96تقویم سال  نام پروژه:

 به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک 96طراحی و تولید تقویم سال  موضوع پروژه:
 95اسفند  4 زمان شروع:
 96فروردین  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 آن به نفع بنیادکودکبه شکلی کاما متفاوت به منظور فروش  96طراحی و تولید تقویم سال شرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 ریال )یک میلیون و صدوچهل هزار تومان( 1104110111مبلغ درآمد: 

 
 

 بنیادکودک شرکت:
 96کارت تبریک  نام پروژه:

 ن به نفع بنیادکودکبه منظور فروش آ 96تبریک سال طراحی و تولید کارت موضوع پروژه:
 95دی  15 زمان شروع:
 96فروردین  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 به منظور فروش آن به نفع بنیادکودک 96تبریک سال طراحی و تولید کارتشرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 ریال )بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان( 26705110111مبلغ درآمد: 

 
 

 مشارکت مردمی )پارسا پیروزفر( شرکت: 
 تراتر ماتریوشکا نام پروژه:

   یک سانس از تراتر به بنیادکودک تفروش بلیاهدای   موضوع پروژه:
 95دی  11جمعه  زمان شروع:

http://www.childf.com/newsurl/798/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9--%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/default.aspx
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 95دی  11جمعه  پایان:زمان 

 تهران محدوده اجرا:
 پارسا پیروزفر فروش بلیت یک سانس از تراتر خود را به بنیادکودک اهدا کردشرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
هر، انتخاب، باشگاه خبرنگاران، پایگااه خباری الاف، تسانیم، برناا،      پیش از اجرا: خبرآناین، پایگاه خبری آفتاب، ایرنا، سینمای نو، م

 (7دی صفحه 6، صبا، ایلنا، دانشجو و پایگاه خبری وطن، هفته نامه شهر امید )14بازنشر
 (11دی صفحه 11پس از اجرا: پایگاه خبری آفتاب، ایرنا، مهر، باشگاه خبرنگاران، الف، آنا، وطن، روزنامه ایران )

 ریال )هفده میلیون و صدو هفتاد و پنج هزارتومان( 17107510111مبلغ درآمد: 
 

 
 بنیادکودک شرکت:

 13نشریه همیاران  نام پروژه:
 13تهیه آگهی برای نشریه همیاران  موضوع پروژه:
 95خرداد  زمان شروع:
 95خرداد  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 ار نشریه همیارانتهیه، تولید و انتششرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 ریال )هفده میلیون تومان( 17101110111مبلغ درآمد: 

 
 

 بنیادکودک شرکت:
 پشتی امید و بازگشت به مدرسهکوله نام پروژه:

 آموزان بورسیهالتحریر برای دانشپشتی و لوازمتهیه کوله موضوع پروژه:
 95ابتدای شهریور  زمان شروع:
 95پایان مهر  زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 آموزان بورسیه بنیادکودک و ارسال آنهاتحریر برای دانشپشتی و لوازمتهیه کولهشرح پروژه: 

 کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ خبرگزاری ایرنا: وبسایت، رسانینحوه تبلیغات و اطاع
 آموزانتحریر میان دانشکوله پشتی مجهز به لوازم 50511نتیجه: توزیع بیش از 

 
 

 ریحون شرکت:
 مسرولیت اجتماعی ریحون نام پروژه:
عنوان کمک های عمومی به ریال از هر سفارش غذا به صورت آناین از سایت ریحون به 1111اختصاص مبل   موضوع پروژه:

 بنیادکودک
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 95تیر  زمان شروع:
 96تیر  زمان پایان:

 تهران محدوده اجرا:
 سسه منظور شد. تومان به حساب مؤ 111آناین مبل  با هر سفارش غذا به صورت شرح پروژه: 

 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک و ریحونرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 ریال )دوازده میلیون و چهارصد و سی دو هزار و نهصد تومان( 12400260111درآمد:  مبلغ

 
 

 جیرینگ شرکت:
   مربع 7ستاره  نام پروژه:

 به بنیادکودک 6و اختصاص کد   مربع 7منوی نیکوکاری در جیرینگ: ستاره  موضوع پروژه:
 95ابتدای شهریور  زمان شروع:
 ادامه دارد... زمان پایان:
 سراسر کشور اجرا: محدوده

 به بنیادکودک 6و اختصاص کد   مربع 7منوی نیکوکاری در جیرینگ: ستاره شرح پروژه: 
 : وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام بنیادکودک؛ خبرگزاری ایرنا و خبرآناین، پایگاه خبری وطنرسانینحوه تبلیغات و اطاع

 هشتصدو هشتادو چهار هزار تومان(ریال )دو میلیون  2707410111مبلغ درآمد: 
 

 
 کارگزاری تامین سرمایه نوین شرکت:

 دومین سال همکاری نام پروژه:
 اختصاص درصدی از مبل  سود معامات آناین در کارگزاری به بنیادکودک به عنوان کمک عمومی موضوع پروژه:
 95ابتدای خرداد  زمان شروع:
 ادامه دارد... زمان پایان:

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 اختصاص درصدی از مبل  سود معامات آناین در کارگزاری به بنیادکودک به عنوان کمک عمومیشرح پروژه: 

 : وبسایت بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع
 ریال )سی و دو میلیون صدو شصت و یک هزار و ششصدو چهل تومان( 02109190411مبلغ درآمد: 

 
 

 مشارکت مردمی شرکت:
 سااریمایران را به دستان کوچکت می ام پروژه:ن

 های بنیادکودکهای نمایندگیاهدای کتاب برای تجهیز کتابخانه موضوع پروژه:
 ماه 6به مدت  95اردیبهشت  زمان شروع:
 95مهر  زمان پایان:
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 سراسر کشور محدوده اجرا:
هاای بنیاادکودک تااش کردناد و     های نماینادگی گروهی از افراد به صورت خودجوش برای اهدای کتاب به کتابخانهشرح پروژه: 

 های زندان و ... تجهیز شد. های کرج، فنوج، تهران، مهدکودکنمایندگی کتابخانه
 : وبسایت بنیادکودکرسانینحوه تبلیغات و اطاع

 هانمایندگیجلد کتاب بین  411توزیع بیش از نتیجه: 
 
 

 کماین کوچک فرهنگی آموزشی  7 شرکت:
 95در طول مدت سال مالی زمان : 

 سراسر کشور محدوده اجرا:
 سسههای اجتماعی مؤبنیادکودک و شبکه : وبسایترسانینحوه تبلیغات و اطاع

 ریال )هفت میلیون چهارصدو پنج هزارو پانصد تومان( 7401550111مجموع مبالغ: 
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 اطاعات یدر حوزه فناور بنیادکودکعملکرد     

 افزاری وندایستم نرمرسانی س روزپشتیبانی و به 

صاورت  سساه خیریاه رفااه کاودک را باه     هاای مؤ کاه تماامی فعالیات    اسات کودک افازاری بنیااد  چه نرم پاروندا سیستم یک

اساات. دهاای مرکاازی در سااطح دنیااا در حاال ساارویس  رایاناه  3اکنااون باار روی کناد و هاام مکاانیزه ثباات و نگهااداری ماای 

آوری ، از سااوی ماادیریت فاان ای آنافاازاری و ارتباطااات شاابکه هیاازات سااختافاازاری بااه همااراه تج ایاان سیسااتم ناارم 

 د.شونگهداری بوده و امنیت آن حفظ می برداری واطاعات در حال بهره

 

 افزاری حسابداریرسانی سیستم نرم روزپشتیبانی و به 

کنناد. ایان سیساتم    داری مای افازاری نوساا اماور مرباوا را ثبات و نگها      ور مالی باا اساتفاده از سیساتم نارم    اسان امکارشن

منظاور حفاظ محرماانگی    شاود. باه   ر سااختمان دفتار مرکازی نگهاداری مای     افزاری بار روی رایاناه مرکازی مساتقل د    نرم

یروال بااه صااورت ایزولااه افاازار فااااسااتفاده از ناارمجداسااازی شااده و بااا ، شاابکه ایاان رایانااه از اینترناات  اطاعااات مااالی

 شود.نگهداری می

 

 برداری و پشتیبانی از سیستم اتوماسیون اداری چارگونبهره 

، سیسااتم باارداری قاارار گرفاات اناادازی و مااورد بهااره راه 1391نیمااه دوم سااال  هااای اداری کااه در  یکاای از سیسااتم 

. ایان سیساتم باه صاورت اهادایی دریافات و بار روی یاک         سات اافازاری اتوماسایون اداری محصاول شارکت چاارگون      نرم

سسااه از طریااق ایاان تبااات رساامی مؤاکنااون تمااامی مکاشااد. هاام اناادازیمسااتقل نصااب و راه دسااتگاه رایانااه مرکاازی

پاذیرد. در ساال جااری مطالعاات مرباوا باه       نیاز باه صاورت الکترونیکای انجاام مای      هاا  افزار انجاام و امضاای مادیریت   نرم

 تم به شرپوینت انجام شده است.تغییر این سیس

 

 سسهسایت اینترنتی جدید مؤتولید وب سنجی در خصوص طراحی وبررسی و امکان 

اسات، مهمتارین فضاای    سساه  هاا و اقادامات مؤ  سساه کاه ویتارین بنیااد و مانعکس کنناده فعالیات       سایت اینترنتی مؤوب

هااای ایاان ه و نگهااداری از آن نیااز از اولویاات سااع، توروز رسااانیاساات؛ بنااابراین بااه سسااه رسااانی و تبلیغاااتی مؤاطاااب

. محاال اسااته و در حااال ساارویس شااداناادازی ی یااک دسااتگاه رایانااه اینترنتاای راهسااایت باار روب. ایاان واسااتماادیریت 

هاای گذشاته مکاانی خاارج از کشاور باود کاه باه دائال متعادد از جملاه افازایش             نگهداری ایان رایاناه مرکازی در ساال    
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بااه داخاال کشااور منتقاال و تنظیمااات آن مجاادد انجااام گرفاات. بااه دلیاال تعاادد   ،ال گذشااتهساارعت پهنااای بانااد در ساا

، نگهاداری و حفاظ امنیات ایان رایاناه بسایار       یاابی باه اطاعاات   دسات  ساایت، سارعت  مراجعات بازدیدکنندگان از این وب

در  ،مانیتورینااگ ایاان دسااتگاه بااه ساااعت و در طااول روزهااای هفتااه حتاای ایااام تعطیاال   بنااابراین اساات.حااائز اهمیاات 

دستور کار این مدیریت قرار دارد. در سال جااری مطالعاات مرباوا باه انتقاال ایان ساایت باه بساتر جدیاد انجاام شاده و             

 به زودی قرارداد اجرایی آن با مجری منتخب منعقد خواهد شد.

 

 زاری و شبکه برای ساختمان جدید دفتر مرکزیافپشتیبانی از بسترهای سخت 

باا قابلیات دسترسای مشاخت و تعریاف شاده باه اطاعاات از دفتار مرکازی            ،هاای دفتار مرکازی   اکنون کاربران رایاناه هم

و کارکناان خاود اطاعاات را باه اشاتراک       هاا نماینادگی توانناد بارای ساایر    عاوه بار انجاام کارهاای روزاناه مای     و راه دور 

 د.کننز آن استفاده گذاشته و ا

 

 های بنیاد به ارتباطات اینترنتیتجهیز نمایندگی 

لازوم   ،افازاری ونادا بار روی بساتر اینترنات     یساتم نارم  افازاری بنیااد باه خصاوص س    هاای نارم  با توجه به طراحای سیساتم  

انادازی  راه بناابراین یکای از شاروا   . اسات ضاروری   هاا نماینادگی انادازی  از خطوا پر سارعت اینترنات جهات راه   استفاده 

انادازی ایاان موضاوب از ساوی دفتاار    دین منظااور تساهیات ازم بارای راه  . با داشاتن ایان خااط ارتبااطی اسات     ،اینادگی نم

هااای نمایناادگید شااایاان مقاارر آنا تفاااهم صااورت گرفتااه بااا شاارکت پااارن مرکاازی در نظاار گرفتااه شااده اساات و باا 

درصاادی نساابت بااه  51اساات، بااا تخفیااف گی کااه ایاان شاارکت دارای نماینااد  ییهااادر تمااامی شهرسااتان بنیااادکودک

سااازی اکنااون مطالعااات مربااوا بااه ذخیاارهکننااد. هاامباارداری از خطااوا پاار ساارعت اینترنتاای اقاادام  اناادازی و بهاارهراه

 (Cloudingد.)شونجام گرفته و به زودی عملیاتی میها بر روی رایانه مرکزی ااطاعات نمایندگی

 

 افزار وندا و پشتیبانی آنهانرمسسات خیریه از برداری سایر مؤبهره 

و اقادام  سساات خیریاه نیاز از ایان تساهیات اساتفاده       ساایر مؤ  ،کودکافازاری در بنیااد  با توجه باه پتانسایل موجاود نارم    

کودک عااوه بار آماوزش ایشاان و انتقاال تجربیاات مرباوا باه         اناد. بنیااد  کارده برداری از این امکاناات  اندازی و بهرهبه راه

سساات  تاوان باه مؤ  دهاد. باه طاور نموناه مای     کارده و پشاتیبانی مرباوا را انجاام مای     اقادام   ،یزاسایون اماور  تجهیز و مکان

 د.کردانش اشاره ابرار و بنیاد

 

 این(ای )آنهای مالی و ارسال گزارشات لحظهانجام الکترونیکی تراکنش 
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 ،هاا ) ملای  هاای اینترنتای باناک   ق درگااه تواناد از طریا  هاای ماالی بنیااد مای    ، تماامی تاراکنش  ریزی صورت گرفتهبا برنامه

الکترونیکاای و خودکااار صااورت گرفتااه و عملیااات صااورت گرفتااه در همااان  ملاات( بااه صااورت کاااماً ،پاسااارگاد ،پارساایان

موضااوب توانسااته اساات رضااایت   گیاارد. ایاان  و پیامااک در اختیااار همیااار قاارار ماای  لحظااه ار طریااق گاازارش ایمیاال   

اکنااون اسااتقبال و کنااد. هااماهم ساااخته و باایش از پاایش اعتماااد آنااان را جلااب  گان ایاان ساارویس را فاارکننااداسااتفاده

 .استبرداری از این سرویس از سوی همیاران روز به روز در حال افزایش بهره

 

 پشتیبانی از سیستم تلفن گویا و تجهیزات تصویری 

 افاازاریاری و ناارمافاازسسااه بااا اسااتفاده از سیسااتم سااخت ی مؤطاای سااال گذشااته تمااامی مکالمااات ورودی و خروجاا  

. همچنااین د و در مواقااع لاازوم در اختیااار ماادیران مرباوا قاارار گرفتااه اساات شاو شارکت فارساایکام ثباات و نگهااداری ماای 

تااب ضاابط و نگهااداری هااای ورودی ساااختمان نیااز بااه طااور مر هااای نصااب شااده در اتاااق تصاااویر مربااوا بااه دوربااین 

 .شودمی

 

 سسهتهیه نسخ پشتیبان از اطاعات مؤ 

د. بادین منظاور از   شاو باه طاور مرتاب نگهاداری و آرشایو مای       سساه تماامی اطاعاات مؤ   ،ریازی صاورت گرفتاه   هبا برناما 

ر گاوصااندوق بنیاااد نیااز نگهااداری   نیااز اسااتفاده شااده و بااه صااورت ماهیانااه اطاعااات د    offlineدیسااک پشااتیبان  

 .دشومی

 

 های جاری و آینده  برنامه 

 دفاتر خارج از کشورافزار وندا در برداری از نرمتوسعه بهره 

 های بنیادافزار وندا برای سایر امور و فعالیتتوسعه و گسترش نرم 

 هاجلب مشارکتارتباطات و سسه با هماهنگی واحد سایت جدید مؤطراحی و تولید وب 

 سازی سیستم گزارشات پویا و هوشمند پیاده(BI) 

 تبلت و ...افزار وندا برای موبایلطراحی و تولید نرم ، 

 در فاز اولها د و مدارک دفتر مرکزی و نمایندگیقرار سیستم شرپوینت و انتقال تمامی اسنااست 
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 سسات خیریه همسوها به دی ر مؤها و کمکفصل دوم: گزارش همکاری

 ،سسااه خیریااه رفاااه کااودک بااا عنایاات بااه توافااق انجااام شااده بااا انجماان حمایاات از زناادانیانمؤ ،در سااال مااورد گاازارش

 .ادامه داد 1395تا پایان آبان  را ،برندسر میهپروژه حمایت از کودکانی که مادران آنها در زندان ب

کودک نیااز بااا ، بنیاااداز سااال گذشااتهخیریااه نیکوکاااری و سسااات مؤملاای شاابکه  فعالیااتبااا توجااه بااه  1395در سااال 

ت مادیره ایان شابکه    باه عناوان عضاو هیاأ    نیاز  یااد  و مادیرعامل بن  داده اداماه کمک مالی به این شبکه باه عضاویت در ایان شابکه     

 .استمشغول به فعالیت 

ای هماااهنگی بنیاااد بااا عنایاات بااه رسااالت سااازمانی خااود بااه عضااویت شااور   ،در سااال مااورد گاازارش قاباال ذکاار اساات

سسااه دیگاار در زمینااه کمااک بااه  مؤپارچااه و هدفمنااد بااا سااه  ریاازی یااکسسااات خیریااه همسااو درآمااده و در زمینااه برنامااه مؤ

  د.  کنهمکاری می نیازمندبا استعداد آموزان دانش
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 فصل سوم: عملکرد مالی

راز نامهت  

   هادارائی
   ها و اندوخته هابدهی  11/13/1395  11/13/1396

11/13/1396  11/13/1395 

   
     ریال  ریال

 ریال  ریال

     های جاری:دارائی
  

 های جاری:بدهی

 موجودی نقد      

  

4،955،191،111 

 
 های عملیاتی و غیر عملیاتیپرداختنی  1،741،711،149

  

67،491،441،961 

 
49،699،111،333 

 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

  

138،674،181،569 

 
 وجوه قابل توزیع  136،181،351،563

  

1 

 
1 

 های عملیاتی و غیر عملیاتیدریافتنی

  

18،696،641،141 

 
 مالیاتی پرداختنی  11،515،146،377

  

13،351،869 

 
13،351،869 

 موجودی مواد و کاا

  

6،511،111 

 
 تسهیات مالی   6،511،111

  

1 

 
11،456،676 

 هاپیش پرداخت 

  

31،111،111 

 
31،111،111   

  
 

 
 

 های جاری:جمع دارائی

  

161،361،631،931 

 
161،484،631،189 

 
 های جاریجمع بدهی

  

67،513،795،831 

 
49،744،819،878 

      
  

  
 

 
 

 های غیرجاری:دارائی

  
   

 
 

  
 

 
 

 های نامشهوددارائی

  

119،551،151 

 
 اندوخته ها:  131،616،383

  

  

 
  

 های ثابت مشهوددارائی

  

54،178،795،913 

 
 اندوخته سرمایه ای  36،165،119،178

  

95،814،111،111 

 
95،814،111،111 

 های غیر جاریجمع دارائی

  

54،318،346،963 

 
 مازاد منابع انباشته  36،196،735،461

  

53،333،184،163 

 
51،111،555،671 

 
  

   
 

 جمع اندوخته ها

  

149،157،184،163 

 
146،936،555،671 

   جمع دارائی ها
116،671،979،894  196،681،365،551 

 
   ها ها و اندوختهجمع بدهی

116،671،979،894  196،681،365،551 
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 گزارش سود و زیان

 :است زیرسسه به شرح زارش سود و زیان مؤ، گسسههای مالی حسابرسی شده مؤبا عنایت به صورت

  

 
سال مالی منتهی 

  11/13/1396به
سال مالی منتهی به 

11/13/1395 

  
 

 ریال  ریال

     های دریافتی  عملیاتی:کمک 
 وجوه دریافتی از همیاران داخلی 

  

189،515،373،113  

 
165،671،959،565  

 سایر کمک های دریافتی
  

11،419،198،543  

 
14،174،179،815  

 
  

111،934،571،566  

 
189،946،139،391  

 هزینه های عملیاتی:
  

 
 

 

 دانشجویان تحت پوشش همیاران داخلیکمکهای انجام شده به دانش آموزان و 

  

(145،534،513،119) 

 
(135،914،896،968) 

 کمک های غیر نقدی
  

(3،431،451،111) 

 
(4،314،341،151) 

 هزینه های اداری و تشکیاتی
  

(41،151،655،515) 

 
(31،165،158،511) 

 سایر کمکهای پرداختی )اضطراری(
  

(9،673،741،118) 

 
(13،314،969،385) 

 
  

(198،791،351،741) 

 
(183،719،167،115) 

 مازاد منابع دریافتی
  

11،141،111،814   6،136،771،385  

 هزینه های مالی
  

-  

 
(1،146،996) 

 سایر درآمد  ) هزینه (های غیرعملیاتی
  

(9091105910433) 

 

5013601880116  

 مازاد منابع دریافتی سال مالی

  

1011106180391  

 

11037107130615  

 مالیات عملکرد    

  

-  

 

-  

 مازاد منابع دریافتی سال مالی 

  

1011106180391  

 

11037107130615  

 

  
  

 گردش منابع )کمک (دریافتی  و هزینه )کارکرد( انباشته

      

   مازاد منابع دریافتی سال مالی
101116180391  

 
11،371،713،615  

   انباشته در ابتدای سالمازاد منابع 
51،111،555،671   39،741،841،157  

 مازاد منابع انباشته در پایان سال
 

 
53،333،184،163   51،111،555،671  
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 در سال گذشته مجمع عمومیرفع شده فصل چهارم: تکالیف 

 تدوین برنامه استراتژیک بنیاد 

، تیماای متشااکل از 96در ادامااه آن در تابسااتان و  96، طاای سااه ماهااه نخساات سااال بااا توجااه بااه مصااوبه مجمااع

، آقااای آقااای مهناادن خطیااب )عضااو هیااأت امنااا(  آقایااان دکترجعفااری و دکترلطفاای بااه عنااوان عضااو ماادعو،   

مادیر عامال و عضاو هیاأت امناا(، آقاای احساان        ت امناا(، سارکار خاانم دادخاواه )    مانش )عضاو هیاأ   مهندن رضایی

هاا(، خاانم مااریم   حرمات نااا ری )مادیر ارتباطاات و جلاب مشاارکت      رجبای )مادیر ماالی و مناابع ساازمانی(، خاانم      

توجاه  ناماه اساتراتژی بنیااد باوده کاه باا       مشاغول باه تادوین اهاداف و بر     ،آماوزان( ور همیاران و دانشمدیر امآدینه )

 تقدیم خواهد شد. 96، پروژه تا پایان پاییز از به دقت در تدوین برنامهبه حجم کار و نی

 


