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  مقدمه و معرفی:

، اول مهرماه  دکتر محمدعیل مجتهدی  ذراندن دوره    1310سال   در   . چشم به جهان گشود   ، گیالن،شهر الهیجان  ـه ش در   1287گیالنی د از گ بع
اعزام محصل به فرانسه قبول شده و در سال   6 تیاز   1317ساله متوسطه در آزمون  ه اخذ درجه از دانشگاه سوربن با ام وفق ب شایان افتخار م

ا ریاضی دکتر مهر    ویشد.    ی  در  رسبازی  دوره  پایان  از  ال  پس  س در    1320ماه  تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده  علیم  هیئت  در  عضویت  ضمن 
شبانه تان  روزی  مدرسه  س شد. دبتر ریاست  و  مسوولیت  صاحب  ی  نتر ز  تر ستان    ال سال  ماندگار  دبتر در  ز  تر دکتر    1254ال وسط  جردن  ت اموئل  س

د  ش تأسیس  آموزشی  آمریکانی  ده  ارزن خدمات  موجب  دارالفنون،  ستان  دبتر با  رقابت  در  و  نوین  نسل  تربیت  با  ز،  تر ال ریاست  با  سال  چهل  او   .

ی گردید.   رفتر سال    با  از  مجتهدی  دکتر  ایران،  از  دت    1323جردن  م یوسته    35به  پ بطور  شد   ریاست سال  دار  عهده  را  ز  سال  او    . التر   1345در 
بنیانگذاری   یفضمن  رسی نعنر  ص د   ،دانشگاه  ش آن  رییس  ی  تهدی  .  نخستتر مج علیمدکتر  و  آموزشی  مرکز  دو  این  و    ،در  ان  دانشمند از  بسیاری 

 مشاهتر علیم کشور را 
ی

م تتر ماه  او  تربیت کرد. بشایستگ در همانجا  در شهر نیس فرانسه درگذشت  1376 در ده ده شد.  و   به خاک ستر

 :  بنیاد تأسیس

ش    1394  مهر   21در    . فارغـه  از  جمیع  همت  به  مجتهدی  دکتر   
ی

فرهنگ دانشبنیاد  و  یالن  تان  التحص س دبتر ز ماندگار  آموختگان  ،  تهران  التر
دانشگاه   تهران،  دانشگاه  دانشکده فنی  یف،  نگ با هدف زنده نگاهصنعنر  دانشگاه صنعنر رسی و فره م  دوستداران عل و  بتر  ک و یاد  امتر ی نام  داشتر

بانی و شاخص  دکتر  ی و تروی    ج م  های مکتب مدیریت آموزشی ایشان به عنوان یگ از چهرههمجتهدی و تبیتر
ی

، علیم و فرهنگ وزشی   های فروزان آم
یم ساختار سازمانی مدرن، ارزشمؤسس  د. تأسیس شدر ثبت تهران بطور رسیم ثبت و    36982تحت شماره  ؛  کشور  یاد برآنند تا با ترس های  ان بن

فعالیت و  مدیرینر  الگوی  و  روش  و  راه  ی بنیادین،  مجتهدی   های کلید تر تدایعدک ایران؛ که  روحیه  ننده  نظم،  ک شهامت،  صداقت،   ، دوسنر
دغدغهداری، پاکپشتکار، امانت  داردسازی و   ایشان،علییم، تربینر و علیم های تدسنر و بویژه توصیه ناپذیری اوست را همراه با  تان تدوین، اس

دی  رسالت اصیل بنیاد تروی    ج نمایند.  ی شده  «های انسانی و اجتمایعتوسعه رسمایه »  ،در مطالعات راهتر  . استتعیتر
 

 اهداف بنیاد: 

اف عملیانر شده   ین اهد  دکتر مجتهدیبنیاد از مهمتر
ی

از:  ۴بویژه یط   المنفعه«» عام فرهنگ ند  اختر عبارت  سال 

ی و حمايت مال  .1 نو  تاسیس، تجهتر  به  ی و مع
ی

نگ وانمندسازی   نام بنیاد  از مراکز آموزشی و فره و همراه با ت یل. دانش آموزان   جوامع مح

فناوری  مرکز نوآوری و ، و مرکز خدمات نوآوری کارآفرینی ، مرکز توسعه مهارت و رسمایه اجتمایعتأسیس مراکز علیم آموزشی شامل ]  .2
دست با مدیریت شاگردان  [  جوان دکتر مجتهدی / توانمند  و  ته  دانشگاهپروردگان فرهیخ و کار موفق،  اساتید  دارای کسب  جهت مهارت    و 

اندیشهآموزی   و  ذهنی  و  از نوع نرم  و توسعه  ای(  )  و  جوانان  انسانی  در مناطق محروم با رویکرد آموزش    های رسمایهمنابع  اجتمایع بویژه 
، گرویه، سازمانی و اجتمایعبرگرفته از شاخص ، دمت به مملکتنحوه خ

ی
در سطح فردی، خانوادگ تب مدیرینر دکتر مجتهدی   . های مک

 

 بنیاد:  ارکان

دوست  ۷ و  از شاگردان  اسایمنفر  دکتر مجتهدی به  ته  م    داران زنده یاد فرهیخ باء(آقایان محتر الف ی،  ) به ترتیب  اشتر انییس: بهزاد  ی  پور،  حستر
  ، یفی رسی ی  حمید  شتر جایگزین  محمود  طبیب)  محجونر ،  (نوری زاده محمدرضا  ی  مهدی حستر ی  محمدحستر نعمتاصیل،  و  به  پور  یاورزاده  اله 

 ) عام 
ی

نگ اعضای موسس، نسبت به تاسیس بنیاد فره از جمع موسسان عبارتند از:  عنوان  اعضای هیئت رییسه بنیاد  نفعه( اقدام نمودند.  الم
ی  اشتر یئت  بهزاد  ه رییس  بنیاد(،    رییسه،  رییس   ( مدیرعامل  یفی  و  رسی هدی حمید  م ی  محمدحستر و  رییسه  هیئت  رییس  نائب  نوان  ع به  به  پور 

نمایند. به همراه  (، فعالیت یم) تنها عضو موظف(  االختیار هیئت رییسه و مدیر اجرانی بنیاد دار ) نماینده تامعنوان عضو هیئت رییسه و خزانه
اد   تعد جمع  شخصیت  ۲۴این  از  علیمنفر  ا آموزشی   ،های   ،

ی
نگ فره جمع  ج،  از  بویژه  تصادی کشور  اق و  بزرگتمایع  آن  تاری    خ  شاگردان  مرد 

ناء و    مدیریت آموزشی کشور  یئت ام ن جمع به عنوان هیئت اجرانی بنیاد امور بنیاد را برنامه  ۹به عنوان اعضای ه ند. اره یمریزی و ادنفر از ای  نمای

 عملکرد بنیاد:

سال   آبان  اوایل  حمایت    1396از  با  تهدی  مج دکتر   
ی

فرهنگ بنیاد  مدارس  ساخت  برای  اقدام  ی  توده  مال  نخستتر س خرسو  همکاری  استاد  و 
و محروم   تانی  در مناطق روس اندیشه مکران  و  یه آموزشی مجمع یاوران فرهنگ  ختر و  انی تشکل مردیم  و مید قطب آموزشی صمیمانه، عملیانر 

مدارس کوچک  ایرانشهر   روی  تدا  اب از  بنیاد  اجرانی  مدیریت  د.  ش با    4و    3،  2برداشته  روند  این  است.  شده  تمرکز  م روستاها  در  رصفا  کالسه 
کت  رهبه رسی یدی  تول و  فنی  علیم،  توان  از  ی  مدرن  هوشمند سازهگتر سازه  با  مدارس  ساخت  با   ،LSF    

ی
ندگ نمای ایجاد  ی  نتر کو  قطب  در    مشتر

اجرانی  دقت  رسعت، ، آموزشی چابهار هرستانبو اطمینان  تلف ش ناطق مخ است. جدول گزارش ساخت مدارس بنیاد در م ی گرفته  های  یشتر
استان   بلجنونر  و  یاد  وچستان  سیستان  بن سایت  استدر  ارایه  ننر  قابل  اینتر سایت  در  بنیاد  اقدامات  همه  مفصل  و  مصور  ضمنا گزارش   .

https://drmojtahedi.com   ی در معرض مالحظه و ارزیانر حامیان و عموم عالقمندان زنده یاد فرهیخته دکتر مجتهدی قرار دارد. همچنتر
ننر   وضو تجارت برای اعطای کمک   پاسارگادهای  بانکدرگاه اینتر ورد نظر یممهیای دریافت کمک   ،های مردیم بالع  . باشد های مردیم با اهداف م
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 :روستایی آفرینیر کز کاامر /های امید خانهاز برداری طرح ساخت و بهره  ❖

 مقدمه و هدف از ساخت: ➢

تانی مراکز کارآفرینی  / های امید طرح تاسیس خانه است که فاصله فکری و عملیانر روس در    بنیاد مطروحه در  طریح  وامع هدف  با ج
ین حد ممکن را  کم برخوردار   همنطق دی بر  نماید. بدین صورت کهخود تعریف یم در کمتر ، های میدانی و بررش اساس مطالعات راهتر

تا را فرآهم نیم ایت توسعه روس امکان هد در مدارس کشور  است که متاسفانه ظرفیت موجود  اجرانی بنیاد معتقد  از  مدیریت  د.  نمای
، جنبه دولنر و غتر مردیم به خود داده است. بنا بر این مر سوی دیگر   ی تا نتر به مردیم مستقر در روس کز کوچگ که هدایتگر  نهادهای ش

تنویع را که از محل ظرفیتفعالیت ده و م ، اشتغالهای گستر تا قابلیت کارآفرینی س روس زانی و درآمدزانی برای مردم باشد  های در دستر
کت وضویع رسی ی م وریو توسط مردم و با راهتر یار رصی تدا در ر   ست. های کارآفرین و بویژه دانش بنیان، اداره شود، بس تای  این امر اب وس

ی  یگ    ۴۵۰ساختمان    کمب، با تحویل گرفتر ی فت فتر ی با پیرسی و بهره  ٪۰۹متر اتمام  ساخت  و با  و به  آغاز  آن،  خانه   ۳۲برداری موقت 
تانی  یده با مشارکت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعنر چابهار مطابق جدول زیر امید روس  است. به این مرحله مهم و عملیانر رس

 

 : برداری و نظام بهره  ارکردهاک ➢

و نظام بهره  ۱۶کارکردهای   خانهگانه  ته شده برای  در نظر گرف امید شهرستان برداری  روشهای  ی  و نتر دشتیاری  و  چابهار، کنارک  های 
یت آنه  فعال

ی
ابالغ شد: ا و چگونگ ی و   ها، به ترتیب زیر تعیتر

 خانه، کتابخوانی و مطالعات آزادقرائت (1
ئاتر، موسیفر وفعالیت (2 ی نظتر شعر، قصه نوییس، ت و هتی ادنر   ،

ی
نگ  ... های فره

یتها و بازی آموزش (3  های مطالعانر حوزه کودک و نوجوان های فکری کودکان و فعال
ایط مناسب برای باز  (4 ی رسی تا و تامتر ان روس  ماندگان از تحصیل سوادآموزی بزرگساالن بویژه زنان و دختر
اقتصاد خانواده بویژه برای زنان رسپرست خانوار روستا آموزش و فعالیت (5 ی و مکمل  ، هتی

ی
نگ  های فره

اقتصاد خانواده (6 ان و زنان روستا ضمن توجه به توسعه بازار محصوالت برای کمک به  آموزی دختر  ها هتی
احیاآموزش (7 ی مختلف گیاهان بویم ی گونهها و خدمات متنوع کشاورزی و محیط زیست بویژه برای   ها
تاآموزش (8 درمانی خانوار روس  ها و خدمات مکمل بهداشنر و 
و اقتصادیها و خدمات یاریگری و تسهیلآموزش (9 اجتمایع   ،

ی
نگ  گریهای فره

یت ( 10 م ها و همکاری توسعه فعال ایجاد ه تمایع برای  و اج در هر روستا های گرویه   گرانی بیشتر 
یتها و آموزش ( 11 ننر و گردشگریفعال ی س ها دانش بویم، هتی  ،

ی
نگ اث فره  های حوزه متر

ی های نوین و مهارتهای حوزه فناوری آموزش ( 12 و در تمایم سنتر  های مرتبط برای همه اهال 
اندیشهتوسعه مهارت ( 13 ذهنی و  تمایع های نرم )   و اج

ی
 ای( در ابعاد فردی، گرویه، خانوادگ

ش  برنامه ( 14 ایجاد و گستر ی کوچک مقیاس با مشارکت همه اهال کارگاهریزی برای  ولید  های ت
تا ( 15 اهال روس تغالزانی جمیع و بر پایه همکاری، مشارکت و حمایت عمویم همه  اش امور   هدایت 

وانمندی برگزاری جشنواره ( 16 در رقابت سالم و الگوساز با یکدیگرهای معرفی خدمات، تولیدات و ت  .های روستاهای منطقه بویژه 
 

 :روش کار ➢
نانی و با مشارکت اهال و نخبگان منطقه   (1 وعه ها به صورت هیئت ام  اداره مجم
کت  (2 وزش و اجرانی نمودن برنامههمکاری رسی در جهت آم از آغاز تا انجام های کارآفرین و دانش بنیان   ها 
تهدی   (3  دکتر مج

ی
یاد فرهنگ اجرانی بن یئت  یه ه ی و نظارت عال در چا راهتر   بهارو نظارت میدانی نماینده بنیاد 

 

ونه     ی شده دوره  ریزی شدهای برنامهضمنأ به گ وعه فعالیت  2است تا با ستر یاد، از اداره و مجم ک مال سازمان و بن ی  ساله حمایت مشتر ها

از خانهخانه  امنای هر یک  بته با کمک فکری و اقتصادی های امید، هیئت  ال کتها، با استقالل و تعریف منابع مال پایدار،  های کارآفرین و  رسی

وعهدانش ی و نظارت عال بر مجم در راهتر وعه را بر عهده گرفته و بنیاد  از مجم د. بنیان همکار، اداره کامل هر یک  ایفای نقش نمای  ها 

غم        سازمان    علتر به  توافقنامه  مبادله  چابهار پیشنهاد  نعنر  ص تجاری  آزاد  اسفند    منطقه  تصمیم۹۸در  روند کند  تاسفانه  م و  ،  ی  گتر

سازمان اداری  در    ،امور  در    ۹۹مرداد    ۱۵باعث شد تا توافقنامه  واریزی، مبلغ پیش پرداخت توافقنامه،  ی  اولتر و  دله  شهریور به حساب   ۲۰مبا

یاد در چابهار واریز ش نهاز  پس   ها در طول دورهد. روند تصاعدی افزایش قیمت و نماینده بن  هزی
ً

برآورد شده  های  بروز کروناویروس جدید، تقریبا

اندک منظور  ۵. ۲را نر اثر و به بیش از  اعتبار  است.  وافقنامه( و پیش پرداخت   ۲۵) حداکتر  ۹۹شده برای سال  برابر رسانده  د مبلغ کل ت درص

وم )  ، واریزی  م نیمانهخ( زیربنای کل  ۱/ ۴امکان ساخت حنر یک س تانی را فرآه نا بر این یط جلسهو نم های امید روس دکتر کردی،  آقای ای با  د. ب

مدیر  هیئت  و    هرییس  سازمان  م  محتر عامل  مدیر  م  معاون  و  و گردشگری  محتر اجتمایع   ،
ی

و  ایشانفرهنگ توافقنامه  مبلغ  اصالح  با  شد  مقرر   ،

در کلیه خانه  ،۱۴۰۰افزایش اعتبار سهم سازمان و پرداخت آن تا پایان سال   امید  ی در  عمده آن و  ۱۴۰۰سال   ادامههای  و   ۱۴۰۱ خرداد  ۳نتر

وساز در تا به یاری خدا    برسند برداری  هرهبه ب  ۱۴۰۰تتر   ۲۸حداکتر    فرآهم آید. های محروم  حوزه کارآفرینی و اشتغال روستا  نهضنر خالق و الگ
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 پایان شروع  حامیان نوع سازه مساحت  نام شهرستان نام روستا شماره  مرحله 

 ۹۸بهمن  ۹۸تابستان  استاد ستوده فرمانداری چابهار و  سنتی  ۴۵۰ چابهار  کمب  1 ۱

۲ 

 1۴00بهمن  ۹۹شهریور  استاد ستوده منطقه آزاد و  LSF 100 چابهار  اللو   کمب 2

 1۴00بهمن  ۹۹شهریور  مهندس جابرانصاری منطقه آزاد و  LSF 1۵0 چابهار  رمین 3

 1۴00بهمن  ۹۹شهریور  شرکت صرافی ملی منطقه آزاد و  معمولی  ۵۵ چابهار  کمبل سلیمان  ۴

 1۴00بهمن  ۹۹شهریور  شرکت صرافی ملی منطقه آزاد و  معمولی  ۵۵ چابهار  نوک آباد  ۵

 1۴00بهمن  1۴00شهریور  استاد ستوده منطقه آزاد و  کانکس  ۴2 چابهار  سنجر گومازی وشنام  ۶

 1۴00بهمن  1۴00مهر  استاد ستوده منطقه آزاد و  کانکس  ۷۵ دشتیاری  اسحق بازار بنو  ۷

 ۱۴۰۰بهمن  -----  -- -- ۴۷۷ --- - 2مرحله  جمع کل ** 

۳ 

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   کانکس  ۴2 چابهار  د کمبل باال ۸

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   کانکس  ۴2 چابهار  اورعی کوه دیم ریا  ۹

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   کانکس  ۴2 چابهار  رادو دج 10

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 استاد ستوده منطقه آزاد و  LSF ۵0 چابهار  تیس کوپان حاج سلیمان  11

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 آقای درستی منطقه آزاد و  LSF ۵0 چابهار  میر آباد  12

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 خانم الجوردیمنطقه آزاد و  LSF ۵0 چابهار  مراد آباد 13

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 آقای غضنفری منطقه آزاد و  LSF ۵0 دشتیاری  بریس  1۴

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 آقای غضنفری منطقه آزاد و  LSF ۵0 دشتیاری  پسا بندر  1۵

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   LSF ۵0 پیر سهراب  بجار بازار  1۶

 1۴00اسفند  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   LSF ۵0 دشتیاری  نوبندیان  1۷

 ۱۴۰۰اسفند  -----  ----  ۴۷۶ ----  3جمع کل مرحله   ** 

۴ 

 1۴01خرداد  1۴00دی  12 منطقه آزاد و   LSF ۵0 دشتیاری  نگور  1۸

 1۴01خرداد  1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 دشتیاری  کالنی  1۹

 1۴01خرداد  1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 پالن  النیاری  20

 1۴01خرداد  1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 دشتیاری  سند میر ثوبان  21

 1۴01خرداد  1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 دشتیاری  باهو کالت  22

 1۴01تیر   2۸ 1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 زر آباد  –کهیر  عزیز آباد  23

 1۴01تیر   2۸ 1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۶0 کنارک  سور کم  2۴

 1۴01تیر   2۸ 1۴00بهمن  منطقه آزاد و   LSF ۵0 زر آباد  زر آباد شرقی  2۵

 ۱۴۰۱ تیر   ۲۸ -----  ----  ۴۱۰ ----  ۴جمع کل مرحله   ** 

 ۱۴۰۱تیر   ۲۸ -----  ----  ۱۳۶۳ ----  ۴تا   ۲جمع کل مراحل  *** 

 ۱۴۰۱تیر   ۲۸ -----  ----  ۱۸۱۳ ----  جمع کل مساحت خانه های کارآفرینی  **** 

وافقاصالحیه طبق  . ۱ بندی:جمع در  ۳۲تعداد  با سازمان منطقه آزاد چابهار مقرر شده است    ت ید   به مساحت  ۳۲خانه ام
ً

  ۳۳۶،۱روستا جمعا

حوزه نفوذ قریب به   مرب  ع با  ی شهرستان  از روستا    ۰۷متر دشتیاری روستاها و    قرار تحت پوشش  را  و زرآباد  کنارک    ، های چابهار،    داده 
ً

با  عمدتا
خرداد     ۹۹های  سالیط    LSFسازه مدرن   ی   (،کانکس  ۵  بازسازی   ) با   ساخته   ۰۱۴۰  تا سوم  شود بهرهو    تجهتر نها    . برداری  یکن ت با    ۴ل امید  خانه 

حمایت مال   جهت عدم  به  و  شده  وع  یه سازمان رسی اول در  پیش پرداخت  اول    ۱۰به موقع آن سازمان  سهم سازمان  ۱۴۰۰ماهه  پرداخت  ، با 
ارجمند،  یکوکاران  ادامه سال  بردای بهرهبه بنیاد و جذب ن د.  ۱۴۰۱  تتر ماه ۲۸و   د خردا ۳تا   ۱۴۰۰آنها به   موکول ش

 دکتر مجتهدیبنیاد  .  ۲
ی

بهره  المنفعه«» عام  فرهنگ مرحله  است  راه معتقد  و  خانهبرداری  سال  اندازی  ادامه  در  یط    ۱۴۰۰های کارآفرینی  و 
مهم سال بسیار  آنر  شدههای  ه  واج م طرح  ابتدای  در  ناهمرایه  و  با کندی  است که  آن  ساخت  مرحله  به  نسبت  بنیاد  اصیل  و کار  است.  تر 

ارجمند   انشاءهللا وکاران  کت  و با   با جذب نیک دانشهای  حمایت رسی و  و کارآفرین  اصیل آن کارآفرینی  حساس کشور که نیاز  این مرحله  در  بنیان، 
تگاه پشتیبانی ست، با زانی اشتغال وسازی آغاز و  دس الگ   های متول، اقدامات 

ی
تمرار یابد. بشایستگ  اس

 ۱۴۰۰ دی ماه  ۱۰  – مدیریت اجرایی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی


