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آموزش

کـارنامــه
نگاهی به فعالیتهـای یکسالـه (آذر  1399تا آذر )1400
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و اما رعد
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد ســال  1363بــا شــماره

ثبــت  2811بــرای تحقــق هــدف توانمندســازی و کســب
اســتقالل فــردی و اجتماعــی افــراد دارای معلولیــت بــه

فهرست

عنــوان ســازمانی مــردم نهــاد ( )NGOتأســیس شــد و تــا
امــروز خدمــات کامــا ً رایــگان آموزشــی و تخصصــی بــه

مراکز در یک نگاه

02

ارتقــاء تواناییهــای توانیابــان از طریــق آمــوزش و

توانبخشی

05

خدمــات توانبخشــی ،مــددکاری اجتماعــی ،روانشناســی،

روانشناسی

جامعــه هــدف ارایــه میدهــد.

03

آموزش

مهارتآمــوزی از  3دهــه گذشــته آغــاز شــده و بــا ارائــه

مددکاری اجتماعی

06

مشــاور شــغلی ،کاریابــی و کار آفرینــی تکامــل یافته اســت.

مشارکت های مردمی

08

اشــتغال حمایــت شــده(،)Supported Employment

اشتغال حمایتشده

11

کارســاز یــا دورههــای فشــرده آمــوزش اشــتغال (Boot

رویدادها

امــروزه در رعــد با بهره گیــری از روشهــای مدرنی همچون:

مرکز علمی -کاربردی

 )Learning Manageو
آمــوزش آنالیــن (ment System

مالی

 )Campتــاش دارد ،خدمــات خــود را منطبــق بــا تحــوالت

07
09

13
14

اجتماعــی و نیــاز جامعــه افــراد دارای معلولیت ارتقــاء دهد.

اعضای
هیأت
مـدیــره

مریــــــــم رسولیـــــان
رئیس هیأت مدیره

محمود توسلی حجتی

عضو هیأت مدیره و خزانه دار

صدیقـــــــه اکبــــــــری
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره

محمد علی جمعه زاده بافنده
عضو هیأت مدیره

رحمــان عالقـــه بنـــد

عضوهیأتمدیرهومدیرعامل

ســید مجیــد میرخانی
عضو هیأت مدیره

ســـید قاســـم لواسانی
عضو هیأت مدیره

3

مراکز رعد در یک نگاه

مراکــز رعد در سراســر کشــورکه بــا همت مجتمع آموزشــی
نیکــوکاری و مؤسســه نیکــوکاری رعــد الغدیــر راهانــدازی
شــدند ،امــروز پیـشرو خدمترســانی و توانمندســازی افراد

دارای معلولیــت در سراســر کشــور هســتند کــه بزرگتریــن
شــبکه مردمــی حامــی آمــوزش و اشــتغال توانیابــان
محســوب میشــوند.

جمع مراکـز

29

آذربایجان شرقی

1

گیالن

1

خراسان رضوی

البرز

تهران

2

8

قم

2

زنجان

11

کردستان
همدان

1

1

1

2

یزد

1

خوزستان

1

کرمان

1

فارس

1

سیستان و بلوچستان

1

هرمزگان

1

بوشهر

1

کرمانشاه

لرستان

اصفهان

1

1
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ثبتنام
واحــد آمــوزش مجتمــع رعــد در ســال گذشــته خدمــات خــود

را بــه صــورت آنالین(برخــط) ارائــه کــرد و جــدول زیــر تعــداد

کارآموز به نفردوره

1425

کارآمــوزان ثبتنــام شــده را بــه تفکیــک نشــان میدهــد.

ثبتنام در ترمهای آموزشی
عنوان هر ترم

نفر

تعداد کار آموزان

ثبت نام در بازه آذر تا آذر

1425

میانگین هر ترم

356

آذربایجان شرقی
گیالن

3
البرز
تهران

72

25

همدان
مرکزی

اصفهان

خراسان جنوبی

27

22

کردستان

403

قم

آذ

120

مازندران

خراسان رضوی

60

1

49

کرمانشاه

لرستان

39

یزد

ربای
جا
نغ

23

74

35

1

کرمان

33

فارس

21

سیستان و بلوچستان

1

هرمزگان

19

آموزش آنالین رعد
نفرات شرکتکننده

ربی

نقشه گستردگی آموزش آنالین در ایران

1037

استانهای شرکتکننده

20

شهرستانهای شرکتکننده

29

دورههای برگزار شده آنالین

51

ساعات برگزاری دوره آنالین

1632

ساعات محتوای ضبط شده

201
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آموزش

دورههای آموزشی آنالین
گروههای آموزشی

کامپیوتر و فنی

عناوین آموزشی
فتوشـــاپ ،کورل ،تعمیرات موبایل ،کامپیوتر به زبان ســـاده ،آمادگی آزمـــون  ،ICDLکاربررایانه،
کامپیوتر در کسب و کار ،حســـابداری ،اکسل کاربردی word ،و powerpoint

مهارتهای کسب و کار

مکاتبات اداری ،تولیدمحتوا ،بازاریابی اینستاگرامی و کپشن نویسی ،فن بیان و زبان بدن

زبان

انگلیسی ( 3سطح)

ارتباط و مهارتهای رفتاری

تیم ورک و مهارتهای آرامش

هنرآ

تئوری موسیقی

ورزش

کلوب بازیهای فکری و تایچی

تعداد کل دورههای آنالین24 :

تعداد شرکتکنندگان بر اساس نفردوره1081 :

دورههای آموزشی آفالین
گروههای آموزشی

کامپیوتر و فنی

عناوین آموزشی
موبایل گرافی ،فتوشـــاپ ،ایندیزاین ،ایلســـتریتور ،موشـــن گرافـــی ،کـــورل ،افترافکت ،مبانی
کامیپوتر و ویندوز ،مهارت کامپیوتر ســـریع ،اکسس ،حســـابداری ،اکسل مقدماتی و پیشرفته،
جســـتجوی در گـــوگلWord ,Powerpoint ,Google Doc ,Google Drive ,Google Calendar،
،,Google Form,Google Sheet

مهارتهای کسب و کار

رزومه نویســـی ،مصاحبه ،اصول مذاکره ،جســـتجوی شغل ،انواع اســـتخدام ،کارتیمی ،هوش
هیجانی ،پرســـونای مخاطب ،گزارشنویســـی و مکاتبات اداری

هنر

زیورآالت مقدماتی و پیشـــرفته ،قالب بافی مقدماتی و پیشـــرفته ،تیکه دوزی ،ویترای مقدماتی،
شمع سازی ،کاشی شکســـته ،وان استروک ،رزین ،نقش برجســـته و نقطه کوبی

ارتباط و مهارتهای رفتاری

مهارت نه گفتن

تعداد کل دورههای آفالین36 :

تعداد شرکتکنندگان براساس نفردوره1570 :
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بازتوانــی جســمی ،روانــی ،ذهنــی ،اجتماعــی و حرفــهای

توانیابــان بــه ارتقــای ســطح کارایــی آنهــا منتهــی میشــود

کــه تأثیــر مســتقیم آن در اســتفاده مطلــوب از فرصتهــای
شــغلی ارایــه شــده بــا روش اشــتغال حمایــت شــده ( )SEقابل

مشــاهده اســت.

سهم مراجعات به هر بخش از خدمات توانبخشی
فیزیوتراپی و کاردرمانی
کل جلسات

تعداد نفر مراجعه

ضایعه نخاعی

645

کل جلسات

38

تعداد نفر مراجعه

تولید محتوای آموزشی آشنایی با انواع معلولیت

		

تولید فیلمهایآموزشی افراد آسیب نخاعی

 21جلسه در  310دقیقه

مشاوره آنالین و تلفنی توانبخشی

 645جلسه

تولید محتوای آموزشی تمرینات توانبخشی

312
15

 13جلسه

 61نفر

سایر اقدامات آموزشی
طراحی پرسشنامه "ویژگیهای کفش معلولین" ،بررسی نتایج و حضور در سمینار
داوری اولین رویداد استارت آپی کفش و صنایع وابسته

حضور و داوری ایدهها و طرحهای رویداد آنالین Rehab Tech
همکاری برای شروع فعالیت مرکز نوآوری تابش رعد

تست اپلیکیشن بازی جهت ارتقا قدرت و دامنه حرکتی اندام فوقانی

همکاری در تولید محتوای شبکههای اجتماعی رعد

برگزاری کارگاه آموزشی برای رانندگان سامانه جانبازان و معلوالن

ارایه خدمات توانبخشی حضوری به توانیابان مطابق پروتکلهای ابالغی سازمان بهزیستی

7

آموزش
مددکاری اجتماعی
"مــددکاری اجتماعـی" خدمتــی حرفهای ،مبتنی بــر دانش علمی

و مهــارت در روابط انسانیســت.

مجتمــع رعــد ایــن خدمــت را بهطــور انفــرادی یــا گروهــی و بــا
هــدف توســعه اســتعدادهای افــراد و بــرای حــل چالشهــای
اجتماعــی ،ارائــه میدهــد.

 200نفر

مصاحبه مددکاری اجتماعی و مشاوره

 90نفر

تماسهای تصویری با کارآموزان و خانوادها جهت بررسی شرایط در خانه

 10نفر

کمک هزینه دارو درمان

 8نفر

وسایل کمک توانبخشی ( ویلچر ،پروتز ،بریس و )...

 20نفر

وسایل کمک آموزشی ( لپ تاپ ،کامپیوتر ،هزینه تحصیل و )...

 15نفر

حل مشکالت ایاب و ذهاب کارآموزان و پرداخت کمک هزینه

 15نفر

پرداخت وامهای ضروری از جمله  :اشتغال  ،ودیعه مسکن و ...

 400نفر

توزیع ارزاق در  3نوبت

 120نفر

توزیع پوشاک و برپایی اتاق مهربانی  2نوبت

30نفر

جلسه آموزش رانندگان سامانه حمل و نقل معلوالن و صدور گواهینامه

 50بسته

همکاری و هماهنگی با شهرداری جهت دریافت بستههای حمایتی

 200مورد

توزیع کارت خرید از فروشگاه رفاه

 240نفر

توزیع بسته بهداشتی ویژه دوران شیوع کرونا

 2نفر

تهیه جهیزیه

8
کارنامه
نگاهی به فعالیتهای یکساله (آذر  1399تا آذر )1400

روانشناسی

اهم اقدامات روانشناسی

1812
مجموع جلسات

"واحــد روانشناس ـی" مجتمــع رعــد بــا اســتفاده از روشهــای

علمــی و برگ ـزاری جلســات مشــاوره فــردی و گروهــی زمینــه
افزایــش اثربخشــی فعالیتهــای آموزشــی و شــغلی را در

توانیابــان توســعه میدهــد.

ایــن توانمنــدی ســهم مهمــی در دســتیابی کارآمــوزان بــه
اشــتغال پایــدار ایفــا میکنــد.

386

جلسه مشاوره با کار آموزان

87

جلسه پذیرش اولیه کار آموزان

304

تست روانسنجی

مورد

141
7

بیماران روانپزشکی ()IPS
مشاوره با خانواده کارآموزان شهرستانی

753

مشاوره با کارجویان آماده اشتغال

42

مشاوره با کارآموز شهرستانی(آنالین)

50

مشاوره خانواده کارآموزان تهرانی

42

ارجاع به روانپزشک

سایر اقدامات
تولید محتوای آموزشی روانشناسی  5مورد

برگزاری ورک شاپ پشتیبانی و آموزش کوچینگ برای همیاران اشتغال  10جلسه
برگزاری دوره تیم ورک  4مورد و برگزاری دوره مهارتهای آرامش یک دوره
همکاری ،هماهنگی و پشتیبانی با همیاران شغلی بیمارستانهای روزبه و ایران
آموزش اصول اشتغال حمایت شده( )SEبه کوچهای داوطلب معرفی شده از کوچینگ ویز

9

مشارکت های مردمی

مشــارکتهای مردمــی خــط تمــاس ســازمانهای مــردم نهــاد
بــا بدنــه جامعــه اســت و رگ حیــات ســمنها بــه توســعه و این
ارتباط بســتگی دارد .کمکگیرنــدگان ،کمککننــدگان ،داوطلبان

و حتــی کارکنــان ،همــه در صــف مخاطبانــش قـرار دارند.

جذب خیرین جدید ،صدور و ارسال کارت عضویت

حضوری 157

ارسال اطالعات معرفی مجتمع رعد ،استند یادبود و سالن همایش

 93مــورد

دریافت و توزیع بستههای غذایی توانیابان

 300نفر

 3نوبت

اجرای تورهای بازدید از مجتمع رعد

 20مــورد

درخواست کمکهای غیر نقدی از خیرین ( وسایل آموزشی ،توانبخشی و دارویی)

 601مــورد

تهیه و ارسال لوح سپاس و دست ساختهای هنرمندان توانیاب برای قدردانی از نیکوکاران

 130مـورد

برقراری تماس تلفنی با اعضا به منظور صدور کارت عضویت و ارایه شماره حساب بانکی

 1500مــورد

برگزاری مراسم عید قربان و دریافت گوشتهای اهدایی

به ارزش  216/650/000ریال

دریافت وسایل اهدایی اداری و خانگی متنوع و توزیع آن بین کارآموزان ،مراکز رعد و ...

 84مورد
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و سپس دانشگاه
تکامــل فرآینــد توانمندســازی پــس از آمــوزش و مهارتآموزی
بــه تربیــت متخصــص منتهــی میشــد و دانشــگاهی

مناسبســازی شــده میتوانســت ایــن وظیفــه مهــم را
برعهــده گیــرد.

ســالها همفکــری ،تــاش و پیگیــری ،اســفند مــاه  1389بــه

ثمــر نشســت و «مرکــز آمــوزش علمی-کاربــردی نیکــوکاری
رعــد» بــا دریافــت تاییدیــه دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی و

اخــذ مجــوز وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری تأســیس شــد
و زمینــه تحصیــات رایــگان دانشــجویان دارای معلولیت از آن
زمــان تــا امــروز را فراهــم کــرده اســت.

برگزاری رویداد شــتاب حوزه توانبخشــی
ایدههای ارسالی به دبیرخانه رویداد
ایدههای داوری شده توسط هیأت داوران
ایدههای ارایه شده در اختتامیه رویداد
ایدهها شایسته تشویق

22ایده
 22ایده
 10ایده
 3ایده

برگزیدگان رویداد
خانم اندیشه مقصودنیا

اعضای
هیأت
رئیسه

خانم الهام فالحی

اشتغال هنری افراد دارای معلولیت

خانم دکتر مریم نیکنژاد

سامانه جامع افراد دارای معلولیت

احمد میرزاخانی

رئیس هیأت رئیســه

مهدیــه نجفی زاده

عضو هیأت رئیســه

ابزار هوشمند نابینایان

محمــد جواد رجائیان
عضو هیأت رئیســه

مریم رسولیان

عضو هیأت رئیســه

ســید مجید میرخانی
عضو هیأت رئیســه

زهرا لشگری

عضو هیأت رئیســه

اعظم بیـات

عضو هیأت رئیســه
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مرکز آموزش علمی -کاربردی نیکوکاری رعد

عناوین رشتههای تحصیلیکاردانی وکارشناسی
حسابداری امور مالی

829

مهندسی فناوری اطالعات

دانشجویان مرکز

نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتر
مدیریت کسب و کار
مددکاری اجتماعی  -خانواده
مترجمی زبان انگلیسی

نفر

روابط عمومی

مقاطع تحصیلی اساتید
تعداد دانشجویان مقطع کاردانی
توانیاب

 68نفر

غیر توانیاب

 378نفر

مجموع

 446نفر

دکتری

کارشناسیارشد

کارشناسی

مجموع

 16نفر

 110نفر

-

 126نفر

دانش آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی
مقطع تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

توانیاب

19نفر

20نفر

غیر توانیاب

37نفر

91نفر

مجموع

56نفر

111نفر

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
توانیاب

 68نفر

غیر توانیاب

 315نفر

مجموع

 383نفر

سایر فعالیتها
اخذ مجوز و افتتاح مرکز نوآوری تابش رعد.
کسب رتبهدوم آموزشی و پژوهشیدرسطح بندی مراکز علمیکاربردیکشور.
مشاوره به  63دانشجو (معلول و غیر معلول) توسط روانشناس مرکز
استقرار  3هسته نوآور در مرکز نوآوری دانشگاه.
امضاء تفاهم نامه با دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری درخصوص حمایت از مرکز نوآوری دانشگاه.
کسب مقام های اول تا سوم در اولین دوره از مسابقات پارالمپیاد ویژه افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در سطح کشور.
برگزاری 3نشستتخصصیمدیرانومسئوالندانشگاهجامععلمیکاربردی.
برگزاری بیش از  10کارگاه آموزشی برحسب نیاز برای دانشجویان ،اساتید ،پرسنل و خانواده افراد دارای معلولیت.
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کارنامه

اشتغال حمایتشده

نگاهی به فعالیتهای یکساله (آذر  1399تا آذر )1400

معرفــی کارفرمایــان اجتماعــی
نام شرکتها

کارجویان استخدام شده

هایپراستار

5

ره وب

3

عصارهطب ایرانیان

2

فلیپنت

2

گروه مالی فیروزه

1

ایرانسل

1

مراکــــز عرضـــه

ستاک

1

 -فروشگاه شهر کتاب نیاوران

مغانتراکتور

1

 -فروشگاه شهر کتاب الف

کافهدست

1

 -نمایشگاه و فروشگاه دائمی رستوران دست

کافهویونا

1

 -خانه ژی

حمل ونقلگلسپارج

1

صنایع دستی هنرجویان رعد

عملکرد آماری اشتغال حمایت شده
کارجویان طرح اشتغال حمایت شده

111

نفر

استخدام شده ها

19

نفر

کارورزان

17

نفر

خوداشتغالی

18

نفر

حضور درمراحل کوچینگ

57

نفر

13

اشتغال حمایتشده

رویدادهای کارساز()Boot Camp
دورههــای آموزشــی فشــرده اشــتغال بــا هــدف گســترش

اشــتغالپایدار ،همگرایــی کارفرمایــان اجتماعــی ،بهرهمنــدی

بهینــه از مزیــت دورکاری و کاهــش هزینههــای کارورزی بــه اجـرا
گذاشــته شــد.

جدول زمانبندی بوت کمپ کارساز2

تربیـــت کارشـــناس ارتبـــاط با مشـــتری

ثبت نام
مهر 1400
جدول زمانبندی بوت کمپ کارساز1

تربیـــت ادمیـــن شـــبکههای اجتماعـــی

ثبت نام
تیر 1400
مصاحبه و پذیرش
مرداد 1400
شروع آموزش
مرداد الی مهر 1400
کوچینگ و کارورزی
مهر و آبان 1400

474
224
60

جذب توسط کارفرما
آذر ( 1400تا زمان انتشار)

40
3

نفر
نفر

نفر

مصاحبه و پذیرش
آبان 1400
شروع آموزش
آذر و دی 1400
کوچینگ و کارورزی
دی و بهمن 1400
معرفی به کارفرما
بهمن و اسفند 1400

نفر

250
120
60

نفر

نفر

نفر

نفر

...

نفر

...

نفر
بـــرون ســـپاری خدمـــات تخصصـــی
در راســتای ارتقــا کیفیــت خدمــات کوچینــگ ،تبادل تفاهــم نامه

همــکاری بــا مدرســه کوچینــگ ویــز ای ـران امضــا شــد و در گام

نخســت  14نفــر کــوچ آمــوزش دیــده بــه کارجویــان شهرســتانی
کارســاز یــک اختصــاص داده شــد.

14
کارنامه

مالی

نگاهی به فعالیتهای یکساله (آذر  1399تا آذر )1400

شــرح خدمــات اشــاره شــده در ایــن کتابچــه بــدون مشــارکت،
همراهــی و همدلــی نیکــوکاران همیشــگی رعــد ممکــن نبــود
و البتــه گســترش ایــن خدمــات هــم بــا همیــن شــیوه میســر
خواهــد شــد.

جــدول زیــر گ ـزارش دریافتنیهــا و پرداختیهــای مجتمــع رعــد را

تــا تاریــخ منتهــی بــه  1399/12/30را نشــان مــی دهــد.

شرح کمکهای دریافت شده
کمک امنا وگروههای همیاری  ،عضویت و خیرین
کمکسازمان ها وشرکتها
کمک بخش تبلیغات ومراسم و پروژهها

به ریال
12/804/000/000
573/936/000
12/305/454/000

کمک سهم اختصاص یافته از بهزیستی برای آموزش 12/010/520/000
کمکمددکاری
کمکهایغیرنقدی

1/606/000/000
854/000/000

شرح هزینههای پرداخت شده
هزینههای آموزش و اشتغال

به ریال
10/731/645/000

هزینههایاداری

3/116/720/000

هزینههایپرسنلاداری

8/850/000/000

هزینههایبازاریابیوتبلیغات

8/052/156/000

هزینهمددکاری

2/390/000/000

هزینه اقالم اهدایی از محل کمکهای غیر نقدی

854/000/000

سایرکمکها

8/861/300/000

سایرهزینههاوذخائر

14/168/593/000

کمک دریافتی مربوط به آموزش عالی

9/583/904/000

هزینه انجام شده آموزش عالی

10/436/000/000

جمعکمکهایدریافتشده

58/599/114/000

جمع هزینههای پرداخت شده

58/599/114/000

*

از ســال  1399مجتمــع رعــد بــه صــف مشــموالن

مــاده 172قانــون مالیاتهــای مســتقیم پیوســت ،یعنــی
کمکهــای شــرکتها مؤسســات بــه مجتمــع رعــد در

حکــم هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی محاســبه مــی شــود.

15

رویدادهای عمومی

رونمایــی از ســامانه آمــوزش آنالیــن رعــد
و پوشــش آموزشــی بیــش از  1037نفــر
کارآمــوز در  20اســتان

آغــاز برگــزاری رویدادهــای کارســاز بــا هدف
توســعه اشــتغال کارآمــوزان آمــوزش دیده

برگــزاری طــرح توانمندســازی  20مرکز رعد
در سراســر کشــور بــا تجهیــزات آموزشــی،
توانبخشــی و زیرساختی

افتتــاح مرکــز نــوآوری تابــش رعــد بــا هدف
اســتارتآپهای افــراد دارای معلولیــت یــا
مرتبــط بــا حــوزه معلولیت

برگــزاری چهارمیــن رویــداد تــوان تِــک
همزمــان بــا ششــمین دوره الــکام اســتارز

انتخــاب روابــط عمومــی مجتمــع رعــد در
پانزدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات
روابــط عمومیهــا

UN DPI / NGO

شهرک غرب فاز 2خیابان هرمزان خیابان پیروزان جنوبی شماره 74
021-88082266
021-88076326

