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 مقدمهـ 1

های بنیاد دانش و همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان و سیاست اجرای برنامه استراتژیک در سال به منظور پوشش ریسک

و موضوعاتی در ند ستای ه ها، ناظر بر اقدامات توسعه برنامهاین . است صورت گرفتهها  ، براساس برنامهبودجهتدوین  1398

 . گیرندرا در برمیبع بنیاد بعضا پایدار سازی مناها و حیطه اصالح سازماندهی، توسعه ظرفیت

. ارقام جاری، ناظر بر استمرار وضعیت هستندبندی ای قابل دسته ارقام بودجه، به دو بخش جاری و توسعهبدین ترتیب، 

با  ،1397سال  یا بودجه رو، هزینه یا درآمد ناشی از آن، براساس ارقام محقق شدهباشد و از این می بنیاد دانشجاری عملیات 

  1398ای سال  های توسعه ای، ناشی از برنامه . ارقام توسعهشده استبرآورد  ،بینی در سال آتیلحاظ تغییرات قابل پیش

اند و یا اقدامات  نمودی در بودجه نداشته 1397گیرند که در سال  میهایی را در بر فعالیتبندی از منظر بودجهباشند و می

 گردند. بعنوان برنامه قلمداد میهنوز هنوز پایان نیافته و در سنوات قبل آغاز شده و مرتبط با آنها، 

ترکیب شده است. بدین معنی  بیشترهای مندرج در کتابچه بودجه، با اقدامات استراتژیک این سال ، برنامه1398در سال 

 مد نظر قرار  1397تر از سال نحوی دقیقهه باقدامات استراتژیکی که دارای اثر مالی هستند، در تدوین برنامه و بودجکه 

  .باشدمیهای گذشته ریزی سالهای اساسی بودجهتفاوت یکی از ،اند و این نیزگرفته

شد، هنوز اقدامات استراتژیک بطور دقیق معین نشده و تهیه می 1398که برنامه و بودجه سال  1397در زمستان سال 

، که قریب یکسال از استقرار مدیریت 1397ها کامل نبود. اما، در انتهای سال زمانبندی برنامهها و عموماً جزئیات فعالیت

فعالیتهای اقدامات استراتژیک و برنامه زمانی هر کدام را جزئیات تری نحو دقیقهتوان بگذرد، میمی بنیاداستراتژیک در 

 لحاظ شده است. 1398بنابراین، این بهبود نیز در بودجه  ن نموده و در بودجه لحاظ کرد.یعیت
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 : فصل دوم
 

راهبردها و  انداز، ماموریتچشم

 استراتژی در سند
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ارائه  1404-1398ساله  ششبرای دوره  بنیاد دانشو راهبردهای انداز، دورنما گاهی به چشمدر فصل دوم این گزارش، ن

و در سال  شده ریزیبرنامهوارد فاز  1393از بهمن ماه سال  ،بنیاد دانش کاستراتژی هایبرنامه. البته، تدوین گردیده است

مورد پایش و ارزیابی 1398ها در سال اجرایی گردید این برنامه 1397وارد مرحله اجرای آزمایشی و در سال  1395

 .باشدصورت گرفته قابل رصد میهای قرارگرفته بطوریکه پویایی این اقدامات با حذف، اضافه و بازنگری

  انداز چشمـ 1

 خلق ارزش برای بورسیه با مشارکت در داشتن زندگی موفق برای بورسیه 

 

  ماموریتـ 2

  کمک به رشد تحصیلی و پرورش کودکان محروم از نعمت پدر که بواسطه مشکالت معیشتی امکان ادامه تحصیل

 ندارند

 

  راهبردهاـ 3

 حمایت تحصیلی 

  استعداد های خاصحمایت 

 ایحمایت حرفه 

 ای و تربیتیحمایت مشاوره 

 حمایت بهداشت و درمان 

 حمایت معیشتی 

 توسعه سرمایه های سازمانی 

 توسعه سرمایه های اطالعاتی 

 توسعه سرمایه های انسانی 

 تامین منابع بلند مدت 

 توسعه فرصت های درآمدی 

 توسعه همیاران ستادی 

 توسعه همیاران بورسیه ها 

 همیاران جز توسعه< 

 توسعه همیاران موردی 
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 هاکمیتههای عملیاتی برنامهـ 4

است . بدیهیه استاشاره شددر فصل چهارم بصورت کامل  های مرتبطدر راستای تدوین بودجه هاکمیتهبرنامه عملیاتی 

گذاری کنترل و مورد پایش قرار گرفته تا نسبت به تحقق آنها صحه ،از طریق اقدامات استراتژیک تعریف شده ،هااین برنامه

 شود.

های مذکور و یا سایر ها نبوده و ممکن است برای تحقق برنامهمحدود به این برنامه بنیاد دانشاقدامات استراتژیک  ،البته

-اطالعات تکمیلی این برنامه د.وش گردند، اقدامات استراتژیک مربوطه تدوین و عملیاتی اهدافی که در طی سال تعیین می

( بصورت کامل هاکمیته)پیشنهادات  در فصل چهارمنیز ها ها، اعم از زمان شروع و پایان و تاثیر جریان وجوه نقد برنامه

 شده است. نشان داده
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های ها، به تفکیک حیطهفرضاین پیش. است شدهارائه  بودجهبینی ارقام ی موثر در پیشهافرضدر این فصل، پیش

  اند.تبیین شده ،مختلف فعالیت

 هارویه ـ1

گردد، آورده هایی که در تدوین بودجه مبنای عمل قرار گرفته، بصورت آنچه در ادامه عنوان میدر این قسمت، رویه

 خواهد شد.

اند. بدین معنی که هر یک از ارقام دارائی، بصورت ماهانه برآورد شدهها بینی بودجه، در کلیه حیطهارقام پیش ـ1ـ1

 . ندابدهی، سرمایه، درآمد و هزینه بصورت ماهانه آورده شده

ای است که با لحاظ هزینه استهالک براساس قوانین  گردد، یا سرمایه ها صرف می ارقامی که بابت تحقق برنامهـ 2ـ1

 درج خواهد شد. 98های سال  ای است که بالتبع، در هزینه گردد و یا هزینه موضوعه در هزینه ساالنه لحاظ می

 به بیمه و مالیات، که طبق قوانین و مقررات جاریهای مربوط  ، با لحاظ هزینه1398اطالعات خالص بودجه سال ـ 3ـ1

این قبل  با سنوات 98بودجه سال گردند. بنابراین، از عمده تفاوتهای  گردند، به اعداد ناخالص تبدیل می برآورد می

 شده است. کل ناخالص )مشتمل بر کسورات برآوردی( آوردهبه ش 98ه که ارقام بودج است

گردد و متعاقب آن، براساس  هدف، شناسایی می مناطق، ابتدا توسعه جغرافیاییای، بمنظور  در بخش توسعهـ 4ـ1

اندازی واحد  شود. سپس، با عنایت به زمان تقریبی راه ریزی می در آن برنامه دفتراندازی  ، راهمختلف منطقهابعاد 

شود. در این  هم سطح موجود تخمین زده می فاترسایر ددر قیاس با  دفترآن  ارائه خدمتعملیاتی جدید، میزان 

 .خواهد شدماه انجام طی هر  طبق توافقجدید  خدمات اسپانسرها در دفاتر ،حالت نیز

های تعیین شده مدیره امکان جابجایی در سرفصلهیئت تجهیز و تخصیص منابع مالی،منظور مدیریت بهینه بهـ 5ـ1

 نماید.را به مدیرعامل تفویض می

بورسیه افزایش داشته  1000نفر بوده که مقرر شد تا پایان سال به  440های بنیاد تعداد بورسیه 97در پایان سال ـ 6ـ1

 بینی شده است.بورسیه در دفاتر پیش 50باشیم. البته این افزایش بصورت ماهانه و هر ماه 

 

 سرمایهـ 2

 می باشد . ریال 17.336.000 مبلغ 1397طی سال بنیاد سرمایه  

 

 درآمدها  ـ3

های بانکی سپرده های میانگیننرخ و قبل سال هایمانده مبنای بر بانکی، هایسپرده از محل دریافتی سود ـ1ـ3

  است. شده محاسبه (شناور درصد 15 تا 7) 1398 ها در سالنزد بانک بنیاد

بینی ها پیششماره)...( این برنامه ها بوده که بر اساس تقویم جدولمنابع درآمدی بنیاد برگزاری ایونتیکی از ـ 2ـ3

 شده و درآمدهای آن نیز بصورت تخمین محاسبه شده است.



  1398ماه  اردیبهشت، اول، ویرایش  1398سالها و بودجه بینی برنامهپیش

 

 

 

 

 

9 

 

 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 1398در سال  حاصل از برگزاری بینی درآمدهای . پیش1جدول شماره 

 مبلغ شرح

 1.400.000.000 کنسرت

 3.000.000.000 افطاری

 500.000.000 بازارچه

 8.000.000.000 گلریزان

 12.900.000.000 جمع

 

 هافرضپیش سایرـ 4

درصد  20درصد است به میزان  36 حدود، که 98ـ با عنایت به متوسط افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1ـ4

 .شده استدر نظر گرفته  1397فراتر از مبالغ عملکرد در سال 

ه گردد. در این سال، تهی ت مدیره ارایه میئ، طی هر سه ماه گزارش تفریغ بودجه تهیه شده و به هی98ـ در سال 2ـ6

در صورت وجود انحراف به میزان ده درصد از ارقام مصوب، در نیمه دوم سال مدنظر قرار خواهد  ،متمم بودجه

تصویب متمم بودجه تهیه و نسبت به  بنیاداین اختیار را دارد که با رعایت صرفه و صالح  ،ت مدیرهئگرفت. هی

 اقدام نماید.

و  ای بنیادهای جاری و توسعههزینه، های قبلی عنوان شدر بخشاز مصارفی که د منابع در اختیارباقیمانده ـ 3ـ6

 98دهد. ارقام نسبتهای یاد شده، ارقام برآوردی برای پایان سال مالی نقد و بانک را تشکیل می موجودی

 باشند.  می

 

 

 

 )ارقام به ریال(
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 : چهارمفصل 
 

 هاکمیتههای پیشنهادی برنامه
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 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

بدین منظور،  .ارائه گردیده است، 1398در سال  آنهابه همراه آثار مالی  هاکمیتهکلیه  اقداماتها و برنامه، چهارمفصل در 

 گردد.ها و اقدامات و ارقام مرتبط با آنها ارائه می، عنوان برنامههاو کمیته در قالب جداولی و به تفکیک واحدها

 

 کمیته حمایت تحصیلیـ 1

استراتژیک برای کمیته حمایت تحصیلی با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و سه اقدام  98در سال 

 بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 بنیاد های بورسیه برای مناسب مدرسه انتخابـ 1ـ1

 ارتقای کیفیت مدرسه بورسیه ها ـ1ـ1ـ1

 رفت تحصیلی بورسیه هاپیشـ 2ـ1ـ1

 برقراری عدالت آموزشیـ 3ـ1ـ1

 درسی ریزی برنامه و تحصیلی هدایتـ 2ـ1

 ـ ارتقای معدل بورسیه ها و پیشرفت تحصیلی آن ها1ـ2ـ1

 ـ ایجاد انگیزه و کمک به ادامه تحصیل بورسیه ها و جلوگیری از ترک تحصیل آن ها2ـ2ـ1

 ها ـ شکوفایی استعدادهای تحصیلی بورسیه3ـ2ـ1

 جبرانی و تقویتی های آموزش برگزاریـ 3ـ1

 گسترش عدالت آموزشیـ 1ـ3ـ1

 جبران کیفیت نامناسب آموزش در مناطق محرومـ 2ـ3ـ1

 توسعه مستمر توانمندی های علمی بورسیه هاـ 3ـ3ـ1

 جبران ضعف ها و افت تحصیلی بورسیه هاـ 4ـ3ـ1

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

543.750.000 543.750.000 1.087.500.000 ET01 

435.000.000 417.600.000 852.600.000  ET03  

3.878.750.000 1.435.500.000 5.314.250.000  ET02  

 کل 7.254.350.000 2.396.850.000  4.857.500.000
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 کمیته حمایت زبان های خارجیـ 2

با اهداف قید شده ذیل هریک  زباناقدام استراتژیک برای کمیته  آموزش زبان دوهای عالوه بر برگزاری دوره 98در سال 

 از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 ای دوره سطح تعیین اجرای و ریزی برنامهـ 1ـ2

 ساختار یکپارچهسطح بندی زبان بورسیه ها در یک ـ 1ـ1ـ2

 شناسایی نقاط قوت و ضعف هر بورسیهـ 2ـ1ـ2

 برنامه ریزی آموزشی برای هر بورسیهـ 3ـ1ـ2

 زبان فرهنگی -آموزشی های برنامه اجرای و ریزی برنامهـ 2ـ2

 ایجاد انگیزه در  بورسیه ها به جهت افزایش اهمیت و جایگاه زبان های خارجیـ 1ـ2ـ2

 بورسیه ها و همکاری با راهنماهای آموزشی زبانافزایش مشارکت ـ 2ـ2ـ2

 ارائه راهکارهای مختلف یادگیری زبانـ 3ـ2ـ2

 

 

 

 بودجه مورد نیاز ارزش افزوده جمع هزینه ناخالص

l c2               178,000,000            178,000,000  

l c1               134,400,000                 107,520,000            26,880,000  

  846,400,000          2,001,600,000              2,848,000,000            هزینه دوره آموزش زبان

  1,051,280,000       2,109,120,000              3,160,400,000            جمع هزینه
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

  مدیریت مالی و سرمایه های انسانیـ 3

 های پرسنلیهزینهـ 1ـ3

صورت گرفته است.  1397های پرسنلی، بر اساس پایه حقوقی کارکنان در اسفند ماه بینی هزینهپیشـ 1ـ1ـ3

ها بینی هزینهنفر برسد، پیش 30، تعداد کارکنان به 1398شود در سال بینی میبا توجه به اینکه پیش

های های پرسنلی مشتمل بر هزینهبدیهی است هزینه ( در نظر گرفته شده است.3مطابق جدول شماره )

نمایش داده شده و سایر جداول این بخش  3های ثابت در جدول شماره باشد که هزینهمتغیر و ثابت می

 باشد.های متغیر میمؤید هزینه

 1 ،ن تعدادشود که از ایبینی مینفر پیش 7% معادل 20، بنیادنرخ جذب تعداد نیروی انسانی در سطح ـ 2ـ1ـ3

. جدول شماره ه استنظر گرفته شد ستاد درظرفیت سازی در نفر برای  6جدید و   دفاترنفر برای توسعه 

 ،البته دهد.نمایش می 1398ها را در سال های انسانی به تفکیک واحدبینی جذب سرمایه، پیش(2)

بر  ،مجاز بوده و مجوز جذب نیروی جدید شوند،معادل نیروهایی که منفک می بنیادجایگزینی نیرو در 

  باشد.می (2)اساس جدول شماره 

گردد. با اینحال،  درصدی در حقوق و دستمزد لحاظ می 36های پرسنلی، با فرض افزایش قانونی  ـ هزینه3ـ1ـ3

 ،ها افزایش موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان و پاداش، به مبالغی فراتر لحاظ خواهد گردید تا پرداخت

 مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشند. همچنین، از حیث کمیت نیروی انسانی نیز، بار مالی ساالنه افزایشبیشتر 

کارمند بر اساس تقویم جذب  1کارشناس،  ، سهدبیر کمیته دویک مدیر، ترکیب،  انسانی با نیروی نفری 7

 نی شده است.بیارائه شده، پیش

نفرات قابل جذب در بودجه، جذب نیروی انسانی تنها در راستای تحقق اهداف  تعدادعلیرغم تصویب ـ 4ـ1ـ3

 ، و الزاماً پس از طی ضوابط اداری و با تصویب مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.بنیاد دانش

برای  1398های ذیربط در سال طبق ضوابط ابالغی دستگاه قانونی، نرخ افزایش (3)جدول شماره ـ 5ـ1ـ3

های انسانی در طی این افزایش نرخ با توجه به تغییرات سرمایه ،دهد. البتهکارکنان موجود را نشان می

 سال در جدول مربوطه و بر اساس آخرین دریافتی و تعداد نفرات موجود محاسبه شده است.

عنوان هزینه پرسنلی اطالعات جدول حقوق و دستمزد کل کارکنان، در صورتهای مالی )سود و زیان( بـ 6ـ1ـ3

 گردد. منتقل می
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 
 98بینی جذب نیروی انسانی در سال . پیش...2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام واحد
 توضیحات کسری نیرو

  جمع کل کارمند کارشناس دبیر مدیر
 1 0 1 0 0 بازاریاب استند و قلک

 

 1 0 1 0 0 کارشناس روابط عمومی
 

 1 0 0 1 0 دبیر کمیته تحصیلی
 

 1 0 0 0 1 مسئول امور همیاران
 

 کارشناس حسابداری
. . 1 . 1 

 

 1 0 1 0 0 کارشناس آموزش
 

 1 0 1 0 0 کارشناس امور دفاتر
 

  7 0 5 1 1 جمع کل
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 

 شرح ردیف

 1398بودجه سال  1397بودجه سال 

 توضیحات
 عملکرد  بودجه 

میزان پوشش 

 بودجه )درصد(

%ضریب افزایش 

 96بودجه جاری 
 بودجه کل بودجه توسعه ای بودجه جاری 

    7.873.738.488   2.502.528.289  حقوق کارکنان قراردادی 1

    179.701.404   294.702.094  اضافه کاری 2

    127.420.404   79.863.199  کمک هزینه عائله مندی 4

    192.000.000   33.213.334  حق مسکن 5

    364.800.000   91.336.666  بن کارگری 7

    669.284.628   188.313.066  عیدی 13

       20.066.752  فوق العاده مأموریت داخلی  اقامتهزینه  15

       39.000.000  هزینه های بن کارت و غیر نقدی 18

    1.382.607.852   447.118.402  از بیمه% سهم کارفرما 23 19

    30.000.000   25.500.000  تولد کارکنانهدیه سالروز  25

    139.243.464   0  کارکنانهزینه ذخیره مرخصی  40

    464.144.880   114.273.365  باز خرید سنوات خدمت کارکنان 41

     11.422.942.120   3.835.915.167  جمع کل

 

 

 

به ریال()ارقام   در یک نگاه های پرسنلیبینی هزینهپیش .3جدول شماره  
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 های عمومی ـ اداریهزینهـ 2ـ3

و بودجه  1397بر اساس عملکرد سال همراه نرخ افزایش آن ههای عمومی و اداری ببینی هزینهپیشـ 1ـ2ـ3

باشد. بدیهی است اطالعات تکمیلی در خصوص هریک از ( می4ه شرح جدول شماره )و ب 1398سال 

 در جداول تکمیلی در ادامه به تفصیل اشاره شده است. ،مربوطههای سرفصل

، به همین میزان فراتر از ارقام 98درصد تورم در سال  20تحقق  فرضهای عمومی و اداری، با  هزینهـ 2ـ2ـ3

گردند، برآورد  گردند. البته، مواردی که جزء امور جاری نبوده و فعالیت جدید تلقی می لحاظ می 97سال 

 ای معینی خواهند داشت.ه هزینه

 

 )ریال( 98بودجه   )ریال( 97عملکرد سال   شرح ردیف

 110.000.000 97.056.110 هزینه پست و تلگراف وتلفن 1

 50.000.000 48.203.000 هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات 2

 70.000.000 73.607.000 هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات ملکی 3

 100.000.000 1.237.065000 هزینه تبلیغات و آگهی ها 4

 8.000.000 5.745.250 چک،سفته و کارمزد بانکیهزینه های دسته  5

 35.000.000 28.957.000 هزینه برق و حق اشتراک 6

 15.000.000 12.000.000 هزینه آب و حق اشتراک 7

 32.000.000 27.228.050 هزینه مطبوعات و کتب 8

 100.000.000 73.309.900 هزینه ملزومات اداری و لوازم مصرفی 9

 220.000.000 183.319.681 هزینه پذیرایی و  برگزاری مراسم و خدمات اداری 10

 10.000.000 10.325.200 هزینه های ثبتی و محضری و قضائی 11

 80.000.000 66.872.600 هزینه های  آژانس و پیک 12

 30.000.000 24.063.500 تکثیرهزینه های چاپ و  13

 160.000.000 159.165.989 هزینه های ارتباطات ، شبکه و اینترنت 14

 35.000.000 28.500.000 هزینه اجاره امالک 15

  1 هزینه های حسابرسی 16

 5.000.000 3.826.000 هزینه بیمه اموال و دارایی ها 17

 400.000.000 411.574.983 اداری سایر هزینه های  18

 40.000.000 30.731.000 هزینه حمل اثاثه 19

 1.500.000.000 2.521.550.264 جمع  کل
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 کمیته حمایت بهداشتی و درمانـ 4

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات  حمایت های بهداشتی و درمانیاقدام استراتژیک برای کمیته  چهار 98در سال 

 تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 ها بورسیه به پزشکی چشم خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی چشم معایناتـ 1ـ4

 برطرف کردن مشکالت بینایی بورسیهـ 1ـ1ـ4

 ش افزودهایجاد ارزـ 2ـ1ـ4

 افزایش رضایت بورسیه هاـ 3ـ1ـ4

 ها بورسیه به پزشکی دندان خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی دندان معایناتـ 2ـ4

 بورسیه دهان و دندانبرطرف کردن مشکالت ـ 1ـ2ـ4

 ایجاد ارزش افزودهـ 2ـ2ـ4

 افزایش رضایت بورسیه هاـ 3ـ2ـ4

 ها بورسیه به پزشکی  خدمات ارایه و ها بورسیه پزشکی معایناتـ 1ـ4

 بورسیه درمانیبرطرف کردن مشکالت ـ 1ـ1ـ4

 ها بورسیه خودمراقبتی و فردی بهداشت آموزشـ 2ـ4

 پیشگیری از وقوع بیماری هاـ 1ـ2ـ4

 شناخت آناتومی بدن برای بورسیه هاـ 2ـ2ـ4

 افزایش سطح آگاهی بورسیه ها نسبت به انواع بیماری هاـ 3ـ2ـ4

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

1.036.170.000  
    

5.340.930.000  
           6.377.100.000  HC02 

335.095.000  783.942.500  1.119.037.500  HC03 

111.903.750    310.155.000 422.058.750  HC01 

23.562.500 23.562.500  47.125.000  HC04 

 کل  7.965.321.250  6.458.590.000  1.506.731.250
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 کمیته معیشتیـ 5

با اهداف قید  حمایت های معیشتیبرای کمیته مرتبط با تامین ارزاق، شوینده و پوشاک اقدام استراتژیک  98در سال 

شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه 

 شده است.

 شرکا توسط معیشتی خدمات از گیری بهره ـ 1ـ5

 بهبود سالمت جسمی و غذایی بورسیه و خانوادهـ 1ـ1ـ5

 های صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و پوشاک که با بنیاد در ارتباط مستقیم هستند ای از شرکت ایجاد شبکه ـ2ـ1ـ5

 آفرینی در ارائه خدمات بنیاد ارزش ـ3ـ1ـ5

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

2.646.975.000 8.448.425.000  11.095.400.000 LL01 

 کل 11.095.400.000  8.448.425.000  2.646.975.000
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 کمیته استعداد حرفه ایـ 6

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و  استعداد حرفه ایاقدام استراتژیک برای کمیته سه  98در سال 

 بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 ها بورسیه خانواده اعضای اشتغال  ـ 1ـ6

 ای های خیریه افزایش سطح درآمدی خانواده و کاهش اتکا به کمکـ 1ـ1ـ6

 بورسیه ها  مندسازی اعضای خانواده توان ـ2ـ1ـ6

 ایجاد شبکه کارآفرینان ملی / محلی ـ3ـ1ـ6

 ها بورسیه ای حرفه آموزی مهارت  ـ 2ـ6

 ها ای بورسیه های حرفه افزایش مهارتـ 1ـ2ـ6

 رشد اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی ـ2ـ2ـ6

 افزایش امکان اشتغال در بلندمدت ـ3ـ2ـ6

 دانش بنیاد های بورسیه برای کارآموزی های دوره ـ 3ـ6

 باال بردن تجربه کاری پیش از ورود رسمی به بازار کارـ 1ـ3ـ6

 های بهتر شغلی و استخدامی در بلندمدت ایجاد فرصت ـ2ـ3ـ6

 دار درآمدی برای بورسیه و خانواده پایایجاد منابع  ـ3ـ3ـ6

 

 

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

60,000,000        240,000,000  300,000,000 PT01 

60,000,000       240,000,000  300,000,000 PT02 

18,000,000          72,000,000  90,000,000 PT03 

 کل 690,000,000  552,000,000           138,000,000        
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 ای تربیتیـ کمیته مشاوره7

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و  مشاوره ای تربیتیاقدام استراتژیک برای کمیته پنج  98در سال 

 بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 تربیتی فرهنگی اردوهای اجرای و ریزی برنامه  ـ 1ـ7

 ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس و تقویت حس تعاون و همکاری در بین بورسیه ها  ـ 1ـ1ـ7

 شناخت ناهنجاری های روحی و و مشکالت رفتاری ـ2ـ1ـ7

تخلیه انرژی مازاد بورسیه ها در محیط ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی بورسیه ها و  ـ3ـ1ـ7

 کنترل شده اردو

 ـ تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی4ـ1ـ7

 ـ برقراری روابط عاطفی مطلوب و تعامل سازنده بین راهنمایان و بورسیه ها5ـ1ـ7

مستقل از خانواده )آشنایی با زندگی عملی و ـ کسب تجربه و مهارت های زندگی دسته جمعی و تمرین زندگی 6ـ1ـ7

 بدون اتکاء به دیگران(

 ـ آشنایی با فرهنگ های بومی شهرها و اماکن زیارتی ، باستانی ، تفریحی7ـ1ـ7

 ها بورسیه برای تربیتی آموزش های دوره اجرای و ریزی برنامه  ـ 2ـ7

 ارت های زندگیآموزش مهارت های زندگی به بورسیه ها و بهبود روند مهـ 1ـ2ـ7

 رشد اجتماعی و تربیتی بورسیه ها ـ2ـ2ـ7

 آشنایی بورسیه با جامعه و فضای پیرامون خود و ایجاد آمادگی جهت زندگی اجتماعی ـ3ـ2ـ7

 ها بورسیه خانواده آموزش جلسات اجرای و ریزی برنامه  ـ 3ـ7

 کمک به خانواده در تربیت صحیح فرزندان با توجه به ضرورت هاـ 1ـ3ـ7

 رفع یا کاهش مشکالت خانوادگی ـ2ـ3ـ7

 اصالح دیدگاه ها و سلیقه های فردی در تربیت فرزندان ـ3ـ3ـ7

 ـ آشنا کردن خانواده با تفاوت های فردی فرزندان و نحوه برخورد صحیح با آن ها4ـ3ـ7

 ـ آشنا کردن سرپرست با اقتصاد خانواده5ـ3ـ7
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 ها بورسیه جهت درسی غیر کتب مطالعاتی سیر اجرای و ریزی برنامه ـ 4ـ7

 تشویق و ایجاد روحیه کتاب خوانی در بورسیه ها و افزایش ساعات مطالعه غیر درسیـ 1ـ4ـ7

 شناسایی کتب غیر درسی مناسب جهت مطالعه بورسیه ها ـ2ـ4ـ7

 افزایش آگاهی و اطالعات عمومی بورسیه ها و تقویت اعتماد به نفس در آن ها  ـ3ـ4ـ7

 مندی از کتب در جهت رشد پرورشی و تربیتیـ بهره 4ـ4ـ7

 ها بورسیه برای گروهی و ای،فردی دوره های مشاوره اجرای و ریزی برنامه ـ 5ـ7

 پایش سالمت روان بورسیه هاـ 1ـ5ـ7

 پیشگیری از ابتالء بورسیه ها به بیماریهای اعصاب و روان ـ2ـ5ـ7

 تشکیل پرونده های مشاوره ای/ تربیتی ـ3ـ5ـ7

 برگزاری مشاوره بورسیه به همراه خانوادهـ 4ـ5ـ7

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

1.044.000.000 970.050.000 2.014.050.000 TC01 

170.375.000 2.260.187.500 2.430.562.500 TC02 

197.780.000 1.099.462.500 1.297.242.500 TC03 

1.044.000.000 970.050.000 2.014.050.000 TC04 

676.425.000 258.825.000 935.250.000 TC05 

 کل 8.691.155.000 5.558.575.000 3.132.580.000
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 ـ کمیته پایدارسازی منابع8

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده  پایدارسازی منابعاقدام استراتژیک برای کمیته چهار  98در سال 

 و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 همیار جذب هدف با برند شناخت ایجاد  ـ 1ـ8

 افزایش آگاهی و شناخت برند بنیاد دانشـ 1ـ1ـ8

 افزایش ترافیک سایت ـ2ـ1ـ8

 نرخ همیارانافزایش  ـ3ـ1ـ8

 ایجاد شناخت برند بنیاد دانش در حوزه بین المللیـ 4ـ1ـ8

 تدوین کتاب هویت برندـ 5ـ1ـ8

 (Brand Activation) دانش بنیاد برند سازی پویا  ـ 2ـ8

 ـ افزایش آگاهی از برند بنیاد دانش با استفاده از تعامل مخاطب در فضای آفالین1ـ2ـ8

 ( ویدئو و پست های شبکه های اجتماعی و افزایش تعامل مخاطبانviralویروسی)ـ اهداف رسانه ای: پخش 2ـ2ـ8

 ـ ایجاد دلبستگی در گروه مخاطب با خیریه ی بنیاد دانش در فضایی تعاملی3ـ2ـ8

 افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطالع رسانی ـ4ـ2ـ8

 المللی از برند بنیاد در جوامع بینایجاد آگاهی و شناخت  ـ5ـ2ـ8

 بنیاد ساالنه مراسم و ها ایونت برگزاری  ـ 3ـ8

 ( بنیاددانش در فضای آفالین و انالینBrand Awarenessـ باال بردن شناخت و آگاهی برند)1ـ3ـ8

 ( ویدئوها و پست های شبکه های مجازی بنیاد دانش و  افزایش تعامل مخاطبان و ذینفعان  viralـ پخش ویروسی)2ـ3ـ8

 ـ ایجاد دلبستگی و درگیری ذهنی در گروه مخاطبان با  بنیاد دانش در فضایی تعاملی3ـ3ـ8

 ـ افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطالع رسانی4ـ3ـ8

 المللی ایجاد آگاهی و شناخت برند بنیاد دانش در جوامع بین ـ5ـ3ـ8
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 بنیاددانش  گاهنامه   ـ 4ـ8

 ـ برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با ذینفعان1ـ4ـ8

 ـ اطالع رسانی اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در بنیاد دانش2ـ4ـ8

 ـ گردآوری اطالعات به عنوان یک مرجع قابل اعتماد3ـ4ـ8

 (Brand Awarenessایجاد آگاهی و شناخت برند ) ـ4ـ4ـ8

 اعتمادسازی و شفاف سازی ـ5ـ4ـ8

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

1.044.000.000 1.268.750.000 2.312.750.000 SR01 

326.250.000 362.500.000 688.750.000  SR02  

23.200.000 54.375.000 77.575.000  SR03  

0 10.077.500.000 10.077.500.000  SR04  

 کل 13.156.575.000  1.393.450.000
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 توانمندسازیـ کمیته 9

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و  توانمندسازی منابعاقدام استراتژیک برای کمیته سه  98در سال 

 بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 المللی بین و ملی های نامه گواهی دریافت  ـ 1ـ9

 افزایش اعتبار به بنیاد دانشـ 1ـ1ـ9

 المللیدریافت امتیاز از مراکز ملی و بین  ـ2ـ1ـ9

 افزایش شناخت بین المللی از بنیاد دانش ـ3ـ1ـ9

 ها آن توانمندسازی و تربیتی آموزش راهبران، و راهنمایان شغل بازنگری/ طراحی  ـ 2ـ9

 شفاف سازی شرح وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز راهنمایان و راهبرانـ 1ـ2ـ9

 ها و شرایط اهراز راهنمایان و راهبران افزایش توانمندی و انطباق آن ها بر وظایف، ویژگیـ 2ـ2ـ9

 اثربخشی بیشتر تالش های راهنمایان در رشد و توسعه بورسیه هاـ 3ـ2ـ9

 ها آن توانمندسازی و تربیتی آموزش کارکنان، شغل بازنگری/ طراحی  ـ 3ـ9

 شفاف سازی شرح وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز کارکنانـ 1ـ3ـ9

 انطباق آن ها بر وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز کارکنانافزایش توانمندی و ـ 2ـ3ـ9

 اثربخشی بیشتر تالش های کارکنان در انجام وظایفـ 3ـ3ـ9

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

          47,100,000        47,100,000        94,200,000  EC01 

        255,000,000      595,000,000      850,000,000  EC02 

          24,000,000      216,000,000      240,000,000  EC06 

 کل  1,184,200,000   858,100,000      326,100,000        
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 فناوری اطالعات و ارتباطاتـ 10

با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف  فناوری اطالعات و ارتباطاتاقدام استراتژیک برای سه  98در سال 

 شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

 دفاتر برای آنالین صورت به( اجرایی و آموزشی)ستاد های برنامه از استفاده ساخت زیر ایجاد  ـ 1ـ10

 همیاران تخصصی بنیاداستفاده از توان بالقوه ـ 1ـ1ـ10

 ارائه خدمات آموزشی آنالین به همکاران سایر دفاتر ـ2ـ1ـ10

 ارائه خدمات آموزشی آنالین به بورسیه ها ـ3ـ1ـ10

 کسب درآمد از ارائه خدمات آموزشی به عمومـ 4ـ1ـ10

 دانش بنیاد اطالعاتی سیستم تغییر یا ادامه خصوص در گیری تصمیم و وندا روزرسانی به  ـ 2ـ10

 پوشش نیازهای اطالعاتی همسو با برنامه های استراتژیـ 1ـ2ـ10

 همسو سازی سیستم با ساختار فرآیندها و سایر سیستم های بنیادـ 2ـ2ـ10

 سهولت در ثبت درخواست ها از طرف بورسیه ها و راهنمایانـ 3ـ2ـ10

 امکان دسترسی به اطالعات به روز جهت ارائه گزارش های مدیریتی ـ4ـ2ـ10

 سهولت در دسترسی اطالعات و ثبت آن ها در اتوماسیون اداری بنیاد ـ5ـ2ـ10

 دانش بنیاد سایت وب روزرسانی به   ـ 3ـ10

 افزایش بازدید سایتـ 1ـ3ـ10

 به روز شدن شکل ظاهری سایتـ 2ـ3ـ10

 ارائه اخبار / نشریه به روزـ 3ـ3ـ10

 سهولت استفاده برای ذینفعانـ 4ـ3ـ10

 اقدام خدمت ارزش افزوده بودجه مورد نیاز

160,000,000        160,000,000        320,000,000  EC03 

341,500,000        341,500,000        683,000,000  EC04 

40,000,000        160,000,000        200,000,000  EC05 

 کل  1,203,000,000     661,500,000        541,500,000

 



  1398ماه  اردیبهشت، اول، ویرایش  1398سالها و بودجه بینی برنامهپیش
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

 
 

 

 : پنجم فصل

 

 های مالیصورت

 
 

 

 

  



  1398ماه  اردیبهشت، اول، ویرایش  1398سالها و بودجه بینی برنامهپیش
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 رهیمد ئتیه - کننده بیتصو

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 ابوالحسن خلیلی

رئیس هیات 

 مدیره

 قاسم روزبه

نایب رئیس 

 هیات مدیره

 محمدعلی شرافت

مدیرعامل و عضو 

 هیات مدیره

 حمید زمانیان

عضو هیات 

 مدیره

سیدمحمود 

 میرحسینی

 عضو هیات مدیره

 حسین بهرامی ترابی 

 نماینده هیئت مدیره

 

 

سود ) زیان (  ها و اقداماتی که در فصول قبل مطرح شد، صورتها، استراتژیها، برنامهفرضدر این بخش، بر اساس پیش

 تدوین و ارائه گردیده است. 

 ـ سود و زیان    

 1398اسفند 29سال مالی منتهی به                                                          
  

 98بودجه مصوب    
 

 97عملکرد 

  
 لایر

 
 لایر

 
 لایر

 عواید و منابع

   

83,956,285,000 
 

43,906,292,848 

 کمکهای پرداختی به دانش آموزان

   

(60,925,401,250) 
 

(31,104,853,785) 

 کارکرد ناخالص

   
23,030,883,750 

 
12,801,439,063 

 هزینه هاي اداری و عمومی

 
  

 

(12,922,942,120) 
 

(6,427,880,643) 

 کارکرد عملیاتی

 
  

 

10,107,941,630 
 

6,373,558,420 

 سایر درآمدهای غیرعملیاتی

 
1,650,000,000 

   
358,878,445 

    
1,650,000,000 

 
358,878,445 

 مازاد ) کسری ( سال جاری
   

11,757,941,630 
 

6,732,436,865 

 

    
 98بودجه مصوب 

 عواید و منابع

   

 لایر -مبلغ 

 کمکهای دریافتی از همیاران
   

21,750,000,000 

 تعهد هیئت مدیره و امنا
   

9,000,000,000 

 تعهد همیاران خاص
   

1,500,000,000 

 کنسرت
   

1,400,000,000 

 افطاری
   

3,000,000,000 

 بازارچه
   

500,000,000 

 گلریزان
   

8,000,000,000 

 افزوده خدماتارزش 
   

38,806,285,000 

 جمع عواید و منابع
   

83,956,285,000 

 ارزش افزوده خدمات کمیته ها     
   

 لایر -مبلغ 

 زبان
   

2,109,120,000 

 پزشکی
   

6,458,590,000 

 معیشتی
   

8,448,425,000 

 استعداد حرفه ای
   

552,000,000 

 مشاوره تربیتی
   

5,558,575,000 

 حمایت تحصیلی
   

2,396,850,000 

 پایدار سازی
   

11,763,125,000 

 توانمند سازی
   

858,100,000 

 فن آوری و اطالعات
   

661,500,000 

 جمع ارزش افزوده خدمات
   

38,806,285,000 
 


