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"پویا، همیاران فرهنگ و هنر"فعالیت هاي موسسه 
 

عی از موسسه اي غیرانتفاعی و غیردولتی است که با همت جم "پویا، همیاران فرهنگ و هنر"موسسه 
افراد با تجربه در حوزه مدرسه سازي و مدرسه یـاري و توانمندسـازي جوانـان و نوجوانـان منـاطق 

.محروم، تأسیس شده است
هنگـی، موسسه پویا بر آن است تا با گسترش آگاهی و کارآیی که اولین قدم در مسـیر فقرزدایـی فر

 هاي فنـی وهاي ارتقاي مهارتهاي علمی و نظري زمینهباشد، درکنار آموزشاجتماعی و اقتصادي می
 هایی باسواد، ماهر و بـا نشـاط را درتمـاماي را براي همگان فراهم کرده و رشد و تربیت انسانحرفه
. هاي اجتماعی میسر کندزمینه

ارتقاي کیفیت 
آموزش و پرورش و 
 توانمندسازي آینده
سازان کشورمان در 

مناطق محروم

هدف 
امؤسسه پوی
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ساخت فضاهاي 
آموزشی و بهسازي 

فضاهاي موجود 

کمک (مدرسه یاري 
به تجهیز و راه 

اندازي مدارس و 
هنرستان ها و 

)خوابگاه

بورسیه هاي دانش 
آموزي و دانشجویی

 کارآفرینی و مهارت
حرفه آموزي (آموزي 

به دانش آموزان 
)براي کارآفرینی

چهار محور فعالیت مؤسسه پویا
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هیئت امنا

هیئت مدیره

مدیرعامل

قائم مقام 
مدیرعامل

امور اجرایی

امور عمرانی امور فرهنگی و 
آموزشی

بورسیه و کمک 
هزینه تحصیلی

توسعه مهارتهاي 
کار

تحقیق و توسعه جذب مشارکتها

بین الملل مسئولیتهاي 
اجتماعی امور داوطلبین

طرح و برنامه روابط عمومی

تولید محتوا ارتباط با 
مخاطبین فضاي مجازي

مالی، اداري و 
پشتیبانی

مشاوران مسئول دفتر

5



:فعالیتهاي مؤسسه بشرح ذیل است 
:فعالیت عمرانی  -الف 

که شامل احداث مدرسه، هنرستان، خوابگاه 98و  97سال هاي  پروژه در  59تفاهم نامه جهت اجراي تنظیم 
  -میلتک -بهسازي -دانش آموزي، سالن ورزشی، سالن چند منظوره، سرویس بهداشتی، سالن کارگاهی، تعمیر

:تجهیز فضاي آموزشی و احداث فضاي درمانی که حاصل آن تا این تاریخ به شرح ذیل می باشد 

پروژه تکمیل و  23
افتتاح شده

پروژه در دست اجرا 20

پروژه در حال  16
اجرا در انتظار 
تقبل از طرف بانی
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پروژه احداث مدرسه 22 پروژه توسعه و تکمیل  14
فضاهاي آموزشی

پروژه احداث سرویس  3
بهداشتی

پروژه احداث سالن  7
کارگاهی

پروژه احداث سالن هاي  2
چندمنظوره ورزشی و 

فرهنگی
پروژه احداث هنرستان 3 پروژه احداث فضاي  2

درمانی
پروژه تعمیر و بازسازي  2

فضاي آموزشی

پروژه تجهیز فضاي  3
آموزشی

پروژه احداث خوابگاه  1
آموزيدانش 

:تفکیک پروژه ها 
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تجهیز سالن درودگري به دستگاه هاي صنعتی مورد نیاز در هنرستان دارالفنون

نصب قفسه هاي ابزار آالت در انبار هنرستان دارالفنون

تجهیز سالن نقشه کشی هنرستان دارالفنون

تهیه کمد لباس و وسایل شخصی براي هنرجویان در سالن کارگاه هنرستان دارالفنون

دست لباس فرم کارگاهی براي هنرجویان هنرستان دارالفنون 280تهیه 

ارسال چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز همچنین پارچه به هنرستان غفوري در شهرستان بردسکن

تهیه پرده براي اتاق و سالن هاي خوابگاه هنرستان شهید غفوري شهرستان بردسکن

سالن خوابگاه شهید غفوري بردسکن 6کمد لباس و وسایل شخصی براي هنرجویان در  84تهیه 

جا کفشی براي سالن هاي خوابگاهی هنرستان غفوري  18تهیه 

دستگاه آبگرمکن در روستاي ایور در شهرستان خلیل آباد خراسان رضوي 3تجهیز سه دبستان ابتدایی به 

)وایت برد(تخته سیاه  17تجهیز چندین مدرسه و هنرستان  به 

هاي بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ کاشمر در استان خراسان رضوي مدرسه در شهرستان 10اهداي وسایل ورزشی به 

:تجهیز مدارس و هنرستان  -ب 
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:آموزان دانشاي و کارآفرینی هاي فنی حرفهمهارتارتقاي  -ج 
دختر و پسر در رشته هاي خیاطی  22آموزي مهارت * 

ســنتی و مــدرن ، فوریــت هــاي پزشــکی، داروخانــه، 
ابینـت آشپزي، برق اتومبیل، قالویز کاري، مکانیکی، ک
ستانسازي، تعمیر موبایل، جلوبندي در سیستان بلوچ

و و مانت( دست لباس فرم مدرسه ابتدائی  400سفارش * 
ر به کارگاه خیاطی روستاي ایور و توزیـع آن د) شلوار 

مدارس روستاهاي منطقه
دست لباس فرم دانش آموزان دخترانه  1000سفارش * 

اءو پسرانه به کارگاه مدرسه استثنایی ربابه شرک
دست دوخـت لبـاس فـرم هنرسـتان  280سفارش * 

قایندارالفنون به کارگاه خیاطی 
دست لباس عیـد بـه کارگـاه مدرسـه  500سفارش * 

استثنائی ربابه شرکا براي نیازمندان

9



:مدرسه یاري –د 
تهیه و ارسال نوشت افزار، لوازم بهداشتی، کوله پشتی، کاپشن، دفترچه، کفش، لباس فرم 

رضويمدارس دخترانه و پسرانه به مدارس سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان 

A4کاغذ  بسته 400

دفترچه جلد 35636

کیف مدرسه عدد 5812

لباس فرم 
مدرسه دست 1400

نوشت افزار قلم 36938 لباس عید دست 1800

کاپشن ثوب 280

کفش کتانی جفت 260
ست بهداشتی دهان 

لیوان، مسواك، خمیر (
)دندان

بسته 7200

عینک طبی عدد 40
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:هنر همایش همیاران فرهنگ و برگزاري  -ر 
همایش بزرگداشت مرحوم مجتبی کاشانی، 

، سالن فردوسی خانه 97/10/10
اندیشمندان

، سالن گنجینه 97/12/3همایش بهاره، 
کتابخانه ملی

، سالن 98/6/1سومین همایش پویا، 
همایشهاي هتل ارم
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:کودکان نقاشی آرزوي پویش  -ز 
درخواست از دانش آموزان مدارس همیار موسسه پویا در استان هاي خراسان رضوي و جنـوبی  بـه 

 1399ید بهترین آن براي چاپ بعنوان کارت تبریک ع و انتخاب "آرزوي من"ترسیم نقاشی با عنوان 
همچنین اختصاص جایزه به تعدادي از نقاشی هاي مذکور
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ستائی در برگزاري بازارچه خیریه در جهت فروش تولیدات محصوالت سنتی رومشارکت  -ژ 
با ارائه سوزن دوزي هاي بلوچی از روستاییان 

یادداشت تفاهم انعقاد  -ن 
آزاد قائن، در راستاي هم افزایی فعالیت موسسه پویا دانشگاه * 
قائم توسعه فرهنگی سپهر بنیاد * 
مشهدفنی حرفه اي ایران آلمان مرکز * 
رضويخیرین مدرسه ساز خراسان مجمع * 
جنوبیخیرین مدرسه ساز خراسان مجمع * 
بلوچستانخیرین مدرسه ساز سیستان و مجمع * 
کار کوشا                                                                کانون * 
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ظـارت سفرهاي نظارتی و جمعی اعضاي هیات مدیره، خیرین و همیاران پویا براي افتتاح و ن -و 
:بر پروژه هاي پویا 
خراسان رضوي

، تربت حیدریه، خواف، کوهسرخ کاشمر، سبزوار، مشهد1397اردیبهشت  21-19•
، مشهد، بجستان، بردسکن، انابد، کاشمر، کوهسرخ، ریوش، ایور، سبزوار1397تیر  21-22•
، مشهد، قائن، کاشمر، کوهسرخ، بردسکن، سبزوار1397آذر  7-9•
، تربت حیدریه، بجستان، سعدالدین، تکمار، بردسکن و سبزوار1398خرداد   24-25•
الدین،   ، قاسم آباد، قازقان، مشهد،ضیاالدین علیا، باغمیان، امیر آباد، ایور، ریوش، کاشمر، نقاب، خلیل آباد، تکمار، سعد1398آذر   5-8•

بردسکن، انابد، حسن آباد، سبزوار

خراسان جنوبی
، بیرجند، قائن، طبس، بجستان، کاشمر1397اردیبهشت ماه  19-21•
، قائن و بیرجند1397آذر  7-9•
، قائن 1398آبان  8-12•

سیستان و بلوچستان
، زاهدان1398تیر  25•

14



15



16



: یاجتماعفیلم و کلیپ کوتاه از فعالیت هاي موسسه پویا و حضور در رسانه هاي تهیه  -ه 
کلیپ کوتاه از فعالیت هاي موسسه پویا 70تهیه 

درج روزانه دو مطلب در اینستاگرام 

طراحی و اجراي سایت موسسه به شکل جدید و درج آخرین وضعیت پروژه ها در سایت 

، فیس بوكفعالیت در گروه تلگرامی، واتس آپ و ایجاد حساب کاربري موسسه در آپارات، توییتر، لینک دین، یوتیوب

مصاحبه و نشر مدیر عامل موسسه پویا با خبرگزاري ایرنا 

چاپ سه مجله و یک کتاب

99و  98چاپ کارت تبریک عید سال هاي 

مرتبه18ارسال استند تسلیت موسسه براي مراسم  

ارسال کتاب به مدارس استان هاي محروم
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:جلسات و نشست ها  –ي 

جلسه هیئت امناء 3جلسه هیئت مدیره و  51برگزاري 

برگزاري نشست همیاران موسسه پویا با اهالی فرهنگ با همکاري جناب آقاي دهباشی

1379خرداد  29برگزاري اولین دورهمی همیاران پویا، 

1398برگزاري اولین سالگرد تأسیس مؤسسه، خرداد 

برگزاري سه نوبت دورهمی جوانان همیار پویا

حمایت و همکاري با جشنواره فیلم بینش

جلسه شعر خوانی در دفتر مؤسسه 18برگزاري 
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