


آقای رحمان عالقه بند
مدیر عامل

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد سال ١٣٦٣ با شماره ثبت ٢٨١١ برای 
تحقق اهداف توانمندسازی و کسب استقالل فردی و اجتماعی 
افراد دارای معلولیت به عنوان سازمانی مردم نهاد (سمن) تأسیس 
شد و خدمات کامالً رایگان آموزشی و تخصصی به جامعه هدف 

ارایه می دهد.
ارتقاء توانائی های توان یابان از طریق آموزش و مهارت آموزی از 
دهه های گذشته آغاز شده و به تریج خدمات توانبخشی، مددکاری 
اجتماعی، روانشناسی، مشاوره شغلی، کاریابی و کارآفرینی به آن 

افزوده شده است.
امروز در  مجتمع رعد با بهره گیری از روش مدرن و موفق اشتغال 
از طرق:  حمایت شده (SE)، زمینه اشتغال پایدار به کارآموزان 
استخدام، کارورزی، خوداشتغالی، مشاغل خانگی و دورکاری، فراهم 

می شود. 

اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل 
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Rehabilitationتوانبخشى

Universityمرکز علمى کاربردى رعد

Supported Employmentاشتغال حمایت شده
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Psychologyروانشناسى
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Financialمالى
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آقای سیدمجید میرخانی
عضو

خانم صدیقه اکبری
نائب رئیس هیأت مدیره 

آقای محمود توسلی حجتی
خزانه دار

خانم مریم رسولیان
رئیس هیأت مدیره 

برای بخش معرفی 

اعضا هیات مدیره و مدیرعامل: 

خانم مریم رسولیان رئیس هیأت مدیره 

خانم صدیقه اکربی نائب رئیس هیأت مدیره 

آقای رح�ن عالقه بند رسپرست مجتمع و عضو 

آقای محمود توسلی خزانه دار 

آقای محمد علی جمعه زاده بافنده عضو 

آقای سیدقاسم لواسانی عضو 

آقای سیدمجید میرخانی عضو

آقای سید قاسم لواسانی
عضو 

آقای محمد علی جمعه زاده بافنده
عضو



پذیـرش کـارآموز 

آموزش
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 پذیرش
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فرایند آموزش در مجتمع رعد با پذیرش آغاز می شود، هرماه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت برای 
استفاده از خدمات رایگان به این مرکز مراجعه و مراحل پذیرش را سپری می کنند.

شایان ذکر است از ٨٨ نفر مراجعه کننده، ٦٧ نفر در دوره های آموزشی مورد نظرشان ثبت نام کرده اند 
 Adobe آموزشی:  افزارهای  نرم  در  و  آنالین  به صورت  کالس های  تمام  کرونا  گیری  همه  آغاز  با  و 
connect و Big Blue Button برگزار شد که در این دوره ها برای نخستین بار با حضور توان یابانی 

از ١٩ استان تعداد شرکت کنندگان به مرز ٥٠٠ نفر افزایش یافت. 

جزئیات ثبت نام
مراجـعهواحد آموزش رعد هر سال خدمات خود را در ٣ ترم آموزشی ارایه می نماید.

٨٨

پذیـرش

٦٧

عدم پـذیرش

٢١

ثبت نام در ترم های  آموزشی

ثبت نام کل ترمعنـوان تـرم
٢٥٨زمستان٩٨ و بهار٩٩

تعداد کارآموزانعنوان هر ترم

٩٠تابستان ٩٩

٣٣٤پاييز ٩٩ 

٢٢٤میانگین هر ترم

مـدرسـان قراردادیمـدرسـان داوطـلـب

٩٢٠
 تعداد کل مدرسان 

٢٩



٨٠

٤

برنامه های جانبی

آمـوزش03
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آزمون های فنی حرفه ای

دوره های آموزشی برون سپاری شده و آنالین

عنوان دوره های برگزار شده

کنده کاری روی سفال

کاربررایانه

٧

١٣

٦

١٣

تعداد قبولیتعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری

زمستان و بهار

تابستــان

پاييــز

تعدادعنوان دوره ها

١٧

٣

١٥٧
 ،Word ٣DMax،پاورپوینت،  کاربردی،  اکسل  فتوشاپ، 

 network تلفنی (در سه بخش)،  بازریابی و فروش 
plus، سکوی پرتاب ورود به بازارکار و بورس

تدوین، فتوشاپ، مهارت های ارتباطی،

نقاشی اکلریک، عروسک روسی و حسابداری

گروه های آموزشی کسب و کار،روانشناسی

هنری و فناوری شامل ١٥٠ دوره

برگزاری وبینار لینکدین

مسابقات شطرنج و بوچیای کهریزک

همکاری با مؤسسه مهرگیتی و برگزاری دوره کتابخوانی

پیگیری امور تحصیل کارآموزان؛ اخذ دیپلم و ثبت نام در دانشگاه رعد

تماس با کارآموزان و احوالپرسی از آنها در دوران کرونا

ثبت پرونده آموزش ١٠٧١ نفر کارآموز در نرم افزار اختصاصی

برگزاری کنسرت انالین توسط کاراموزان در اینستاگرام رعد

کارگاه اموزشی غلبه بر اهمال کاری(٢جلسه)

کارگاه روش های تدریس برای مدرسان

برگزاری جلسه برای خانواده کارآموزان(٢جلسه)

برگزاری دوره های آموزشی مشترک با نیکزی و گروه توسعه صنعتی ایران

آموزش مودل، big blue button و Adobe connect با تست 

آموزش ٤نفر کاراموز برای اشتغال در شرکت هیچستان

مؤسسات همکار که در برگزاری این دوره ها  مشارکت داشتند، 
عبارت اند از: نیکزی، توسعه صنعتی ایران،همکاران سیستم و پازلی 

از زمان شیوع کرونا به دلیل عدم حضور آزمونگر فنی و حرفه ای در 
رعد، فقط یک مورد آزمون عملی برگزار شده است.
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دوره های آموزشی

 شرکت کنندگان تعداد کالسعناوین آموزشیگروه های آموزشی
( نفر دوره)

 هنر

کامپیوتر و فنی

ورزش

ارتباط و مهارت های رفتاری

مهارت های کسب وکار

زبان

٢٤

٣٢

٧

٣

١٢

٦

٢٣١

٢٠٩

٥٩

٣٩

٣٦

١٢

بوچـیـا، شـطـرنج، کلـوپ بـازی هـای فکـری، 
تایـچی و والیـبال نشـسته

تیم ورک

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

زبان انگلیسی (٢سطح)

سفال، بافتنی، زیورآالت، سوخته نگاری، سرمه دوزی، 
نقاشی، طراحی دوخت، معرق، ساز ارگ، موسیقی سنتی 

،گیتار ،پته دوزی و گلدوزی، منبت و موتیف بافی

فتوشاپ،کورل، تعمیرات موبایل ، کامپیوتر به زبان ساده، 
آمادگی آزمون ICDL، کامپیوتر در کسب و کار، 

powerpoint و word،حسابداری،اکسل کاربردی



سهم انواع بیماری ها از خدمات کلینیک توانبخشی رعد

همچنین توان یابانی که ریسک باالی ابتال به بیماری Covid-١٩ داشتند، حضوری
با توجه به شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال جاری به علت کاهش مراجعه حضوری بهره برداران،  پذیرش نشد و به صورت تلفنی و آنالین خدمات ارایه شد.

خدمات واحد گفتاردرمانی به حالت تعلیق درآمده است.

سهم مراجعات به هر بخش از خدمات توانبخشی

کاردرمانىفیزیوتراپى

گفتاردرمانى ضایعه نخاعى

کل جلسات
306

کل جلسات
826

تعداد نفر مراجعه

21

تعداد نفر مراجعه

80

کل جلسات
43

تعداد نفر مراجعه

15

تعداد نفر مراجعه
     61

کل جلسات
473

بازتوانی جسمی، روانی، ذهنی، اجتماعی و حرفه ای 
منـتهی  آنها  کـارایی  سـطح  ارتقای  به  یابان  توان 
می شود که تأثیر مستقیم آن در استفاده مطلوب از 
اشتغال  روش  با  شده  ارایه  شغلی  های  فرصت 

حمایت شده (SE) قابل مشاهده است.

پیرو دستورالعمل های بهداشتی ستاد کرونا و سازمان بهزیستی، 
کلینیک توانبخشی رعد در ماه های اسفند تا اردیبهشت تعطیل 
بود و خدماتش غیرحضوری به توان  یابان ارائه می شد و از خرداد 
روز   ٣ به  خدمت رسانی  روزهای  تعداد  مراجعان  حضور  برای 
کاهش یافته و جهت حفظ فاصله اجتماعی نفرات به ٥ تا ٦ نفر 
در هر ساعت محدود شد.در ماه های شهریور تا آذر نیز به علت 
بصورت  خدمات  ارایه  به  قادر  عمومی  قرنطینه  و  کرونا  شیوع 

حضوری نبودیم.

توانبخشى
Rehabilitation
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بیماری ژنتیک قـطع عضـو فلـج مغـزی ضایع نخاعی ضربه مغزی

گفتار درمانی
-

کار درمـانی
٣

فیزیوتـراپی
٦

فیزیوتـراپی
١

فیزیوتـراپی
٢٢

فیزیوتـراپی
٣٠

فیزیوتـراپی
٨

کار درمـانی
١

کار درمـانی
٣٦

کار درمـانی
١

کار درمـانی
٥

گفتار درمانی
-

گفتار درمانی
٢٢

گفتار درمانی
-

گفتار درمانی
٣

M.S نـوروپـاتـی مـیو پـاتی فلج اطفـال آتـاکـسی

گفتار درمانی
-

کار درمـانی
١

فیزیوتـراپی
٥

فیزیوتـراپی
٢

فیزیوتـراپی
٢

فیزیوتـراپی
٣

فیزیوتـراپی
١

فیـزیـوتـراپی
٨٠ نفر

کـاردرمـانی
٦١ نفر

گفتار درمانی
١٥ نفر

کار درمـانی
٤

کار درمـانی
٣

کار درمـانی
٢

کار درمـانی
٥

گفتار درمانی
-

گفتار درمانی
-

گفتار درمانی
-

گفتار درمانی
٢



مصاحبه مددکاری اجتماعی و مشاوره  

انجام بازدید منزل

کمک هزینه دارو و درمان 

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

وسایل کمک توانبخشى(ویلچر برقى، پروتز، بریس و ...)

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

هماهنگی با پزشکان جهت ویزیت کارآموزان 

حل مشکالت و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب کارآموزان

حمایت از استقالل مالی از طریق اشتغال (پرداخت وام های ضروری)

تهیه جهیزیه

توزیع ارزاق ٤ نوبت 

مددکاری اجتماعی، خدمت حرفه ای است مبتنی بر دانش علمی و مهارت در روابط انسانی. این خدمت، به افراد به طور 
انفرادی یا گروهی و به منظور پیشرفت و توسعه ی استعداد های فرد و استفاده از آن ها برای حل مشکالت و مسائلی که 

وی در رابطه با خودش یا محیطش با آن ها روبرو است کمک می کند.
تعدادی از فعالیت های عادی مددکاری اجتماعی رعد در سال ١٣٩٩ با توجه به شیوع کرونا تحت تأثیر قرار گرفت و در 

عین حال برای مقابله با آن ضمن آموزش برای پیشگیری بسته های بهداشتی ویژه ای توزیع کرده است.

توزیع پوشاک و برپایی اتاق مهربانی ٣ نوبت 

همکاری و هماهنگی با شهرداری جهت دریافت بسته های حمایتی 

جلسات هماهنگی با سامانه جانبازان و معلولین برای آموزش رانندگان و صدور گواهینامه برای ١٥٠ نفر  

200 نفر
15 نفر
10 نفر
17 نفر
19  نفر
150  نفر
14 نفر
18 نفر
2 مورد

530 نفر
توزیع پوشاک و برپایی اتاق مهربانی در ٣ نوبت  200 نفر

300 نفر
70 مورد
50 مورد

همکاری و هماهنگی با شهرداری (اداره سالمت، تربیت بدنی و ...)وسایل کمک توانبخشى(ویلچر برقى، پروتز، بریس و ...) 430 مورد
220 نفر

مددکارى اجتماعى
Social work06

اهدای کارت خرید از فروشگاه مایحتاج عمومی

بسته بهداشتی ویژه دوران شیوع کرونا



اهم اقدامات روانشناسی
ی جدید

شغل
ی همیاران 

برا

595

مجموع جلسات ١١٧٥ مورد
روانشناسى07

Psychology

جلسه مشاوره با کارآموزان

88 جلسه پذیرش اولیه کارآموزان

92 تست روانسنجی

48  مشاوره با خانواده کارآموزان

301 (SE)مراجعه از واحد اشتغال

51 (IPS )بیماران روانپزشکی

برگزاری ٣ دوره کار گروهی مهارت آموزی رفتاری شناختی کارآموزان

برگزاری ١٠ جلسه رفتار سازمانی شورای کارآموزان

برگزاری کارگاه آموزشی ٢ روزه اشتغال حمایت شده همیاران شغلی جدید

به دلیل شیوع کووید، مشاوره های تلفنی و آن الین برای سهولت کارآموزان

واحد روانشناسی خیریه رعد وظیفه 
دارد با استفاده از روش های علمی و 
و  فردی  مشاوره  جلسات  برگزاری 
اثربخشی  افزایش  زمینه  گروهی 
تـوان  در  را  آموزشی  فعالیت های 
این  کـه  دهــــد  تـوسعه  یـابان 
در  بسـزایی  کمــــک  توانمنـدی 
پایداری  و  اشـــتغال  راستــــای 

کارآموزان دارد.



کارشناسى ارشددکترى

مقاطع تحصیلی اساتید، بهمن ٩٨ و مهر ٩٩

مجموع دانشجویان سال گذشته

خالصه فعالیت های مالی تعداد دانش آموختگان رشته های مقطع کاردانی
بهمن ٩٧- تیر و شهریور ٩٨

بهمن ٩٨- تیر و شهریور ٩٩

خبرهکارشناسى

--106 نفر14 نفر

تعداد دانش آموختگان رشته های مقطع کارشناسی

31 نفر غیر توان یاب
37 نفر مجموع

6 نفر  توان یاب

105 نفر غیر توان یاب
103 نفر مجموع

18 نفر  توان یاب
628 نفر غیر توان یاب
782 نفر مجموع

154 نفر  توان یاب

سایر فعالیت ها

تخفیف شهریه به مبلغ نهصد و هشتاد میلیون 
ریال بابت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان 

توان یاب و نیازمند
اعطای تخفیف به ١٦٥ نفر دانشجوی توان یاب 

و نیازمند

08 مرکز علمى کاربردى رعد 
Applied Science Center for Raad

برگزاری ٣ نشست تخصصی رؤسا و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی.
راه اندازی آموزش مجازی برای دانشجویان در شرایط کرونا

کسب رتبه دوم مراکز علمی کاربردی کشور و کسب رتبه دوم بخش پژوهشی و فرهنگی استان تهران.
به روزرسانی وب سایت و راه اندازی شبکه اجتماعی مرکز (اینستاگرام) 

مشاوره به ١١٠ نفر دانشجو (معلول و غیر معلول) توسط روانشناس مرکز

تمدید مجوز مرکز نوآوری و برگزاری دوره ها و رویدادهای (استارت آپی) فناوری های نوین، توانبخشی، کفش و صنایع وابسته.



٢٣١/٦٠٠/٠٠٠ ریال

فروش ساالنه خود اشتغالی

عملکرد مالی

سایر اقدامات واحد اشتغال و کارآفرینی

راه اندازی غرفه های دائمی محصوالت توان یابان
 در شهر کتاب نیاوران و الف 

آماده سازی و تکمیل محیط کار اشتراکی

برگزاری دوره آموزش تئوری و عملی کوچینگ 

کارآفرینان اجتماعی جذب کننده کارآموختگان رعد

جدول در آمد کار خود اشتغالی(به ریال)

خرداد و تیر 99

مرداد و 
شهریور99

مهر و آبان 99

آذر و دى 98

بهمن و اسفند 98

فروردین و 
اردیبهشت99

143/000/000

9/400/000

5/550/000

45/410/000

14/290/000

13 /950/000

اشتغال حمایت شده
Supported Employment 09

١ عدد

تعداد بازارچه های برگزار شده

کافه دست کـافـه رئـیسبیمه سامان

سیمارایان شریف(تلوبیون) فروشگاه های  هایپر استار شرکت فیروز

از بهمن ٩٨ به دلیل شیوع پاندمی کرونا  ٣ بازارچه دوره ای مجتمع رعد به همراه سایر رویدادهای معمول برگزار نشدند.



مشاغل کارآموزان شاغل به تفکیک شغل

 Supported Employment ،روش اشتـغـال حمـایت شـده

از به روزترین و مؤثرترین روش های جهانی برای تسهیل  یکی 

اشتغال گروه های آسیب پذیر و افراد دارای معلولیت است.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در چهارمین سال پیاپی این روش 

را با جدیت تمام پی گیری و اجرا می کند.

٥

توا
ح

وم
د 

ولی
و ت

 IT

٤

ت
مـا

ـد
 خ

٦

ی
دار

ا

اشتغال حمایت شده
Supported Employment10 کلیه کارآموزان شاغل در طرح اشتغال حمایت شده

٤٠ نفر

استخدام

کارورزی

١٥ نفر

١٧ نفر

خود اشتغالی

٨ نفر



دریاى خزر

خلیج فارس

یزد
خراسان جنوبى

سیستان و بلوچستان

فارس

اصفهان

سمنان

بوشهر

مشهد

خراسان شمالى

مازندران

گیالن

سنندج

کرمانشاه
همدان

زنجان
قزوین

اراك

چهارمحال 
و بختیارى

یاسوج

قم

لرستان

اهواز

ایالم

خوى

اردبیل

دریاى عمان

تبریز

مراکز در حال تأسیس

مراکز در حال فعالیت

سارى

مجتمع آموزشى نیکوکارى رعد

مراکز در دست مطالعه

مجتمع رعد

رشت
طالقان

کرج

رعد شرق

بابل

شهر
نو

تنکابن

سر
رام

میناب

کرمان

گرگان

هماهنگى امور مراکز 
Coordination centers 11

واحد هماهنگى امور مراکز عالوه بر استراتژى توسعه مراکز مستقل و مشابه که امروز تعداد آن به 28 مرکز در سراسر کشور 
رسیده است، برنامه هایى را به مورد اجرا مى گذارد که اهم آنها عبارت است از :

همکارى در طرح حمایت از توان یابان مراکز (حاتم) 
توزیع 1030 کارت خرید میان توان یابان نیازمند معرفى شده از مراکز رعد و همکار سراسر کشور 

همکارى در طرح حمایت معیشتى خیریه دات 
 همکارى در طرح توزیع اقالم بهداشتى و درمانى مراکز و توان یابان مجتمع رعد چند نوبت توزیع ماسک، الکل، ژل ضدعفونى، 

دستکش بین متقاضیان 
شایان ذکر است موارد ذکر شده در ایام مقابله با ویروس کرونا به اجررا گذاشته شده است 



12 مشارکت هاى مردمى
Public Participation

٠١

٠٢
ارســال بـستـه اطالعـات مـعـرفی 
مجتمع رعد، خدمات استند یادبود و 

سالن همایش 

١٢٢ مورد

جذب خیرین جدید و صدور و 
ارسال کارت عضویت 

حضوری ٩٣ نفر
اینترنتی ٦٥ نفر

٠٣
ورود اطالعات اعضا در نرم افزار 

CRM با همکاری پرسنل و 
داوطلبان 
١٢٥٥٩ نفر 

٠٤
اجرای تورهای بازدید از 

مجتمع رعد 

١٢ مورد

درخواست کمک های نقدی 
و غیرنقدی از خیرین

(وسایل آموزشی، توانبخشی 
و دارویی)

٠٥

تهیه هدایا، صدور و ارسال    -٦
لوح سپاس و نامه قدردانی برای 

اهداکنندگان 
٨٤ مورد 

٠٦

٠٧
برقراری تماس تلفنی با اعضا 

به منظور صدور کارت 
عضویت و ارایه شماره 

حساب بانکی
٥٦ مورد

برگـزاری مراسم عید قربان و 
دریافت گوشت های اهدایی 

به ارزش ٥١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر 

٠٨

درخواست تلفنی از اعضاء 
برای تکمیل فرم عضویت با 
همکاری پرسنل و داوطلبان 

١٢٤٧٢ نفر

٠٩



انسان های نيكوكار همواره رعد را ياری داده اند تا خدماتی كه در اين کتـابچه ذکر شده است 

تداوم وتوسعه اي پايدار داشته باشد.

جداول زیر گزارش دريافتی ها و پرداختی های مجتمع رعد را در یک دوره نشان می دهد.

مبلغ به ریال

1,010,000,000
7,264,000,000

کمک از طریق حق عضویت

کمک ازطریق بازارهاى خیریه وجشن ها

7,540,000,000 کمک اختصاص یافته جهت انجام پروژه ها

53,824,000,000 جمع کمک هاى دریافت شده  

شرح کمک هاى دریافت شده 

5,782,000,000کمک بالعوض از سوى افراد نیکوکار
1,594,000,000 کمک توسط اعضاء هیات امنا

53,824,000,000

مالـــى13
Financial

هزینه هاى پرسنلى 

مبلغ به ریال

2,412,000,000
5,238,000,000
3,052,000,000
2,910,000,000
1,461,000,000
562,000,000
7,540,000,000
8,354,000,000

هزینه هاى ادارى وآموزشى 

هزینه هاى جارى، تعمیرات ساختمان وسایط نقلیه 

هزینه روابط عمومى، نشریه، تبلیغات ومراسم 

هزینه کارگاههاي آموزشى وفیزیوتراپى 

بابت اقالم اهدایی از محل کمکهاي غیر نقدي 

هزینه هاي اختصاص یافته پروژه ها

هزینه هاي انجام شده مرکز آموزش عالی 

1,137,000,000 سایر حسابها و ذخائر

53,824,000,000 جمع هزینه هاى پرداخت شده 

هزینه هاى حق التدریس آموزشى وپرسنل مربوطه 

شرح هزینه هاى پرداخت شده 

21,158,000,000

562,000,000
10,501,000,000
5,839,000,000
13,728,000,000
4,000,000

سهم اختصاص یافته از سازمان بهزیستی براي آموزش 

کمک هاي دریافتی مربوط به اموزش عالی 

سایرکمک هاى دریافتى 

کمک بالعوض توسط شعب  

کمک هاى غیرنقدى 



رویداد هاى عمومى
General News14
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امضا٥ تفاهم_نامه همکاری آموزشی
برگزاری ١٠ کارگاه_های آموزشی با مؤسسات ملی و بین_المللی

02020202

برگزاری رویداد کارساز برای شناخت 
فرصت_های شغلی 

راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری 
و برگزاری ٢٢دوره_آموزش آنالین برگزاری سومین رویداد رعد تاک

همکاری در طرح توزیع تبلت برای
 دانش آموزان توان یاب به همراه

 خیریه دات

06060606
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