
 هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید، تا از آنچه که دوست دارید انفاق کنید؛ و از هر
چه انفاق کنید؛ قطعاً خدا از آن آگاه است.

 

 کانون آموزشی
 رهپویان دانایی خرد

وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی   ست آواز باد و باران  
  شفیعی کدکنی

سوره ی آل عمران، آیه ی ۳۹



  در کانون رهپویان دانایی خرد تالش می کنیم نیکوکارانی را شناسایی و جذب کنیم که
را راه  مطمئن ترین  و  برد  بین  از  را  فرهنگی  فقر  باید  پایدار  توسعه ی  برای  دارند   اعتقاد 

توسعه ی آموزش و از بین بردن کم سوادی می دانند.
ایجاد یکی  فعالیت صورت می گرفت،  در چند بخش  باید  اهداف  این  به  رسیدن   برای 
 مکان و فضای مناسب آموزشی، دیگری تهیه ی برنامه ی آموزشی مفید و کارآمد که

متناسب با اهداف باشد.

به همراهی داریم، نیاز  آن  تداوم  برای  را شروع کرده ایم و   ما در هر دو بخش فعالیت 
 امیدواریم در آینده ای نزدیک با جذب کمک های نقدی، تجهیزات و کمک های داوطلبانه

آموزشی و حرفه ای فعالیت های مان را به صورتی سازمان یافته ارائه دهیم.

درباره ی ما

 کانون آموزشی رهپویان دانایی خرد سازمانی مردم نهاد (NGO) است که اساسنامه ی
 آن به تصویب وزارت کشور رسیده و تمامی مالکیت آن، از نظر حقوقی متعلق به مرکز

خیریه است.
نیازمند، به خصوص تربیت اقشار  ارتقای سطح تعلیم و  برای   اعتقاد داریم که هر چه 
 کودکان و نوجوانان، هزینه کنیم؛ نتایج مثبتی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
می توانند آینده  در  ببینند،  صحیح  آموزشی  چنان چه  نیازمند  نوجواناِن  و   کودکان 

شهروندانی مؤثر و قابل احترام باشند.

اهداف:
مناطق در  نهفته  استعدادهای  شکوفایی  و  کشف   • 

کمتر توسعه یافته
 • توانمند کردن مخاطبان کانون به مهارت های شغلی و

زندگی و آمادگی برای ورود مؤثر به بازار کار
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مشخصات زمین و یکی از بلوک های در دست ساخت :

 ساختمان اردوگاه کانون خیریه آموزشی رهپویان دانایی خرد
آبان  ماه ۱۴۰۰

برنامه ی اجرایی
• تهیه ی زمین در نزدکی تهران (انجام شده)

• تهیه ی نقشه ی ساخت مجتمع آموزشی/ اردوگاهی (انجام شده)
• برآورد هزینه ی ساخت (انجام شده)

 • برنامه ریزی برای جذب کمک های سازمان ها و افراد خیر که اعتقاد به کار بنیادی،
درازمدت و مؤثر دارند. (در دست اجرا)

• ارتباط با خیریه ها جهت آشنایی و کمک های متقابل (در دست اجرا)
• ساخت مجتمع (در دست اجرا)

• تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی

برنامه ی آموزشی
• تشکیل کارگروه برنامه ریزی آموزشی و پرورشی

• تهیه ی برنامه های آموزشی و پرورشی
• تربیت و پرورش مربیان

که نظر  مورد  افراد  برای  زندگی  مهارت های  با  همراه  حرفه آموزی  دوره های  برگزاری   • 
حداقل سواد متوسطه  ۱ را دارند، با هدف آماده کردن آنان برای ورود مؤثر به بازار کار

• برگزاری کارگاه های دوره ای با استفاده از مربیان، دانش آموختگان خرد و سایر دانش
  آموختگان برای به روزرسانی آموزش ها و مهارت ها و شناسایی مشاغل مورد نیاز جامعه در

حال و آینده
حرفه ای آموزش  و  استعداد  شناخت  هدف  با  پرورشی  و  آموزشی  فضاهای  تجهیز   • 

مناسب و هدایت آن ها به بازار کار.

به ساختمان  کار  پیشرفت  و  آموزشی  فعالیت های  از  اطالع  کسب  جهت    
اینستاگرام خیریه مراجعه کنید.

• مساحت زمین حدود ١١٠٠٠ مترمربع
• زیربنا ٢٢٠٠ متر مربع

• سطح اشغال ٧٥٠ متر مربع



موبایل: ۰۹۰۴۵۰۳۸۲۶۳
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تلفن: ۲۷۶۸۲۱۶۰

و کمک های خارج از کشور:
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