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ن  عزم ما محبت است و خدمت جهانیان          رسم ما عشق ورزیدن و شاد زیس�ت

آرمان ما پرورش استعداد و ارزش های انسا�ن جوانان

همه در بند هوایند و هوا بنده ی ماست       کــه برون رفته از آن دور زمانیم همه

روح  مطلق شده و تابش جانیــم همـه       کـه ثمربخش تر از بخت جوانیم همه

ایثــار  و  عشــق  لطیــف  انــرژی  یــاری  بــا  محدودکننــده  باورهــای  از  رهــا�ی  بــا      

و  باشــیم  عالــم  موجــودات  بخــش  گرمــا  مهربــا�ن  خورشــید  همچــون  آگاهــی،  و 

و  ن  زمــ�ی هنــگام  ایــن  در  کنیــم.  ســفر  خــود  از  فراتــر  بــه  دیگــران،  رشــد  مســبب 

خــدا�ی  عشــق  و  کنیــم  احیــا  را  درونمــان  بهشــت  تــا  نــد  ن برمی خ�ی یاریمــان  بــه  زمــان 

می افتــد:  اتفــاق  معجــزه ای  زمــان  آن  در  ادراک.  را   
گ

آزاد� عطــر  و  احســاس  را 

شــادی  از  پــر  دلــت  و  پربرکــت  هایــت  قــدم  و  شــفادهنده  و  التیام بخــش  دســتانت 

خواهــی  راه   
گ

�ب کرانــی و  فــراوا�ن  آگاهــی،  رسچشــمه ی  بــه  شــد.  خواهــد  نــاب 

چشــم  از  را  دنیــا  زمــان  آن  شــد.  خواهــی  نــاب  و  پــاک  انســا�ن  بــه  مبــدل  و  یافــت 

ایثــار.  و  شــوق  و  شــور  و  اســت  بهشــت  جــا  همــه  کــرد؛  خواهــی  نــگاه  دوســیت 

بیاییــد  می شــود.  ثمربخــش  وجــود،  و  می یابــد  جــا  روح  می بازنــد،  رنــگ  رنج هــا 

وجودمــان  الیــزال  حقیقــت  و  درون  خــدای  بــه   
گ

زنــد� غوغــای  از  فــارغ  بکوشــیم 

باشــیم. وصــل 

ن آراسته یه ام�ی بنیانگذار مؤسسه خ�ی
پروین تاج آراسته کرما�ن
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خیـر کــن بــا خـلق، بهـر ایزدت             یــا بــراِی راحــــتجـــان خـودت

ن نـاخوش صور تـا هـماره دوســت بیین در نظـر             در دلت نـایــد ز ک�ی

و  آمــوزان  دانــش  از  حمایــت  هــدف  بــا   1388 ســال  در  آراســته  یــه  خ�ی موسســه      

نمــود  آغــاز  رســمی  صــورت  بــه  را  خــود  فعالیــت  بضاعــت  �ب  مســتعد  دانشــجویان 

جوانــان  بــرای  تحصیــل  ایــط  رسش نمــودن  تســهیل  جهــت  در  موسســه  فعالیــت  کــه 

دور  تحصیــل  از  هــا  نارســا�ی  و  هــا  کمبــود  وجــود  بدلیــل  کــه  اســت  نوجوانــا�ن  و  

عاشــق  دســتان  بــر  تکیــه  بــا  کــه  اســت  آن  بــر  آراســته  یــه  خ�ی موسســه  اســت،  مانــده 

ایــن  کــه  کنــد،  فراهــم  ایطــی  رسش بتوانــد  موسســه  حامیــان  و  همیــاران  پرســخاوت  و 

ســازند.  مهیــا  را  جامعــه  و  خــود  بهزیســیت  و  شــکوفا�ی  و  رشــد  زمینــه  هــای  اســتعداد 

اســت  همیــاران  شــما  هــای  حمایــت  مرهــون  کــه  موسســه  ایــن  موفقیــت  دارد  جــا  و 

از  را  تندرســیت  و  خوشــبخیت   آرزوی  همــه،  بــرای  قلــب  صمیــم  از  و  گفتــه  یــک  ت�ب را 

خواســتارم. متعــال  خداونــد 

ن آراسته یه ام�ی مدیر عامل موسسه خ�ی

اوند یونس ش�ی
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مقدمه

بــاال  فعالیــت،  وع  رسش از  آراســته  ن  امــ�ی موسســه  هــدف 

ایــن  بــه  و  بــوده  جامعــه  فرهنــگ  و  علــم  ســطح  بــردن 

هــرات  یــزد،  شــهر  در  زیــادی  آمــوز�ش  موسســات  منظــور 

بیشــماری  ن  متخصصــ�ی و  انــد  نمــوده  بنــا  رفســنجان  و 

کــه  داده  تحویــل  جامعــه  بــه  مختلــف  هــای  رشــته  در 

موثــر  تصاعــدی  و  وار  زنجــ�ی   
گ

زنــد� بهبــود  رونــد  در 

مشــاغل  ن  متخصصــ�ی ایــن  از  بســیاری  هســت.  و  بــوده 

چنانچــه  شــدیم  متوجــه  مــا  دارنــد.  برعهــده  را  مهمــی 

بــاز  را  اســتعداد  بــا  و  خــاق  هــای  جــوان  موفقیــت  راه 

عدالــت  و  انســانیت  جهــت  در  یــت  ب�ش جامعــه  کنیــم 

محبــت  مــا  عــزم  زیــرا:  رفــت  خواهــد  پیــش  آزادی  و 

و  ورزیــدن  عشــق  مــا  رســم  و  جهانیــان  خدمــت  و  اســت 

هــای  ارزش  و  اســتعداد  پــرورش  آرمــان  و  ن  زیســ�ت شــاد 

آراســته  ن  امــ�ی موسســه  اســت.  هــا  جــوان  انســا�ن 

و  عشــق  دانــش،  و  علــم  کنــار  در  همــواره  دارد  ســعی 

بیامــوزد.  هــا  جــوان  بــه  را  انســانیت 

ســتمگری   ، عدالــیت �ب  انســانیت،  و  عشــق  فقــدان  زیــرا 

ایــن  گرفتــار  مــا  هــای  جــوان  کــه  اســت  نابرابــری  و 

چــاره.  فکــر  در  مــا  و  هســتند  بحــران 

و  عشــق  میکنــد  تــاش  آراســته  ن  امــ�ی موسســه 

جــوان  تــا  داده  رواج  را  انســا�ن  هــای  ارزش  و  آگاهــی 

بــه  بهــ�ت  ای  آینــده  و  مثبــت  تحــویل  بتواننــد  هــا 

آورنــد. وجــود 

به نام او
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 ۱۳۱۴ مهــر   ۴ در  آراســته  و  ن  امــ�ی ی  یــه  خ�ی ی  موســیه  بنیانگــذار  آراســته  پرویــن  بانــو 

بــا  را  متوســطه  و  ابتــدا�ی  تحصیــات  وی   . گشــود  جهــان  بــه  چشــم  رفســنجان  در 

کســب  ی  زمینــه  در  کــه  فــراوا�ن  واســتعداد  عشــق  وجــود  بــا  ویل  گذرانیــد  موفقیــت 

بــاز  تحصیــل  ی  ادامــه  از  هنــگام   زود  ازدواج  علــت  بــه   
گ

ســالی  ۱۵ ســن  در  داشــت  علــم  

بــاز  اجتماعــی  فعالیتهــای  و  حرکــت  از  آراســته  پرویــن  بانــو    ، وجــود  ایــن  بــا  امــا   مانــد 

ثمــر  بــه  بــرای  فــداکاری  هرگونــه  بــذل  و  مــادری  وظایــف  ایفــای  بــر  عــاوه  و  نایســتاد 

و  آمــوزان  دانــش  از  حمایــت  راســتای  در  را  ای  ده  گســ�ت فعالیتهــای  فرزنــدان،  رســاندن 

بانــوان  مســاعدت  و  حمایــت  طــور  ن  همــ�ی و  اســتعداد  بــا  و  بضاعــت  کــم  دانشــجویان 

در  خــود  کــه  آراســته  بانــو   . نمــود  آغــاز  استعدادهایشــان  شــکوفا�ی  و  کشــف  درجهــت 

 
گ

زنــد� آغــاز  بــا  اکنــون  بــود  شــده  بــزرگ  و  متولــد  نیکــوکار  و  بخشــنده  ای  خانــواده 

فعالیتهــای  بــرای  ن  نــ�ی را   همــ�  تشــویقهای  و  حمایــت  ن  امــ�ی ن  حســ�ی بــا  ک  مشــ�ت

رفســنجان  شــهر  در  ســال1301  در  ن  امــ�ی ن  حســ�ی آقــای   . بــود  آورده  دســت  بــه  یــه  خ�ی

و  رفســنجان   در  را  ابتــدا�ئ  تحصیــات  آمــد.  دنیــا  بــه 

بــه  تهــران  ز  الــ�ب ســتان  دب�ی در  را  متوســطه  تحصیــات 

رفســنجان  بــه  تحصیــات   پایــان  از  پــس  رســاند.  پایــان 

او  اجــدادی  حرفــه  کــه  کشــاورزی  حرفــه  بــه  و  برگشــت 

بــا   1332 ســال  در  ن  امــ�ی ن  حســ�ی شــد.  مشــغول  بــود 

حاصــل  و  کــرد  ازدواج  کرمــا�ن  آراســته  تــاج  پرویــن  بانــو 

طــول  بــه  قــرن  نیــم  از  بیــش  کــه  ک  مشــ�ت  
گ

زنــد� ایــن 

باشــد.  مــی  فرزنــد  پنــج  انجامیــد، 

معتقــد  دو  هــر  آراســته  پرویــن  بانــو  و  ن  امــ�ی ن  حســ�ی

ی  ماهیگــ�ی بایــد  دادن  ماهــی  بجــای  کــه  نــد  بــود 

تصمــم  نیکــوکار   زوج  ایــن  راســتا  ن  همــ�ی در  داد  یــاد 

تاکیــد  و  گرفتنــد   دانشــگاه  و  مدرســه   ن  ســاخ�ت بــه 

مــی  ای  حرفــه  و  فــین  هــای  آمــوزش  کــه  داشــتند 

ن  رسزمــ�ی ایــن  فرزنــدان  آینــده   
گ

زنــد� راهگشــای  توانــد 

در  خــود   مســکو�ن  خانــه  جهــت  ن  همــ�ی بــه  باشــد.  

حرفــه  و  فــین  آموزشــکده  ســاخت  بــرای  را   رفســنجان 

بــا  و    کردنــد  اهــدا  مربــع  مــ�ت   7000 مســاحت  بــه  ای 

و  آموزشــکده  اطــراف  هــای  ن  زمــ�ی تدریجــی   خریــد 

بــه  را  آموزشــکده  ایــن  مســاحت  کنــون   تــا  آن  اهــداء 

شهرســتان  در  ن  همچنــ�ی  . انــد  داده  توســعه  مــ�ت   25000

 35000 زیربنــای  بــا  کشــاورزی  فــین  دانشــکده  هــرات 

در  را  خــود  اجــدادی  خانــه  کردنــد  احــداث  مربــع  م�ت

ن  امــ�ی عــی  مشــق  خانــه  بــه  تبدیــل  و  بازســازی  یــزد 

عرص)عــج(  ویل  دانشــگاه  هزینــه  ن  تامــ�ی در  و  نمودنــد 

و  هــا  خوابــگاه  ســاخت  بــرای  بســیاری   هــای  کمــک 

آراســته  خانــم  انــد.  داشــته  دانشــگاه  هــای  ســاختمان 

مراکــز  ایجــاد  بــا  گذشــته  ســالهای  در  کــه  همــ�ش  و 

ن آراسته در آینه زمان یه ام�ی موسسه خ�ی
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شــایا�ن  خدمــات  دانشــجو�ی  هــای  خوابــگاه  و  مــدارس  و  دانشــگاهی  آمــوزش 

بــا  ن  همچنــ�ی و  بودنــد  نمــوده  ارائــه  کشــور   
گ

فرهنــی و  علمــی  هــای  مجموعــه  بــه 

خاقیتهــا  کشــف  بــه  کمــک  و  ای  حرفــه  فــین  و  کشــاورزی  آمــوزش  مراکــز  تاســیس 

مهــارت  آمــوزش  در   ، مســتعد  و  عاقمنــد  دانشــجویان  ارزشــمند  و  جدیــد  ابداعــات  و 

در  بودنــد  برداشــته   
گ

بــزر� بســیار  گامهــای  جوانــان  بــه  عمــی  و  علمــی  هــای 

اقدامــات  بــه  جــدی  و  مســتقیم  طــور  بــه  گرفتنــد  تصمیــم  هفتــاد  ی  دهــه  ســالهای 

بــا  و  دهنــد  ادامــه  دیــار  ایــن  دانــش  و  فرهنــگ  اعتــای  درجهــت  خواهانــه  خ�ی

را  بضاعــت  کــم  دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش  مســتقل،  ای  موسســه  تاســیس 

مشــارکت  و  یــاری  بــا  آراســته  بانــو  منظــور  ن  همــ�ی بــه   . دهنــد  قــرار  حمایــت  مــورد 

 . نهــاد  بنــا  را  خوشــبخیت  نــام  بــه  مجمعــی  خــ�ی  بانــوان  و  آشــنایان  از  تعــدادی 

فعالیتهــای  و  میشــد  برگــزار  ایشــان  ل  ن مــ�ن در  خوشــبخیت  موسســه  جلســات  درابتــدا 

 . میشــد  اداره  ســنیت  مدیریــت  طــور  بــه  خــ�ی  بانــوان  توســط  مجمــع  ایــن  حمایــیت 

معــر�ن  مختلــف  مجــاری  از  اســتعداد  بــا  و  نیازمنــد  آمــوزان  دانــش  و  دانشــجویان 

خوشــبخیت  موسســه  میــان  درایــن  گرفتنــد.  مــی  قــرار  حمایــت  تحــت  و  میشــدند 

هــای  برنامــه  و  جشــنها  برگــزاری   . نمانــد  غافــل  هــم  جنــیب   
گ

فرهنــی فعالیتهــای  از 

ی  ده  گســ�ت حضــور  و  اندیشــمند  و  منــد  ه�ن بانــوان  جــذب  بــا  ی  هــ�ن و   
گ

فرهنــی

ونشــاط  شــور  ایجــاد  باعــث  تحصیــی  و  اجتماعــی  و  ســین  گــروه  هــر  از  بانــوان 

ارتقــای  طــور  ن  همــ�ی و  علمــی  و   
گ

فرهنــی و  اجتماعــی  امــور  بــه  بانــوان  تشــویق  و 

متخصــص  و  منــد  ه�ن موفــق  بانــوان  بســا  چــه  و  میشــد  بانــوان  نفــس  بــه  اعتمــاد 

ایــن  در  البتــه   . شــدند  معــر�ن   
گ

فرهنــی و  علمــی  جامعــه  بــه  جلســات  ن  همــ�ی از  کــه 

کــه  بــود  مواجــه  هــم  بســیاری  اندازیهــای  ســنگ  و  مشــکات  بــا  آراســته  بانــو  مســ�ی 

رس  پشــت  را  موانــع  ایــن  تمــام  خــود  زایدالوصــف  عشــق  و  قــوی  اراده  و  ایمــان  بــا 

وجهــه  ایجــاد  و  یــه  خ�ی فعالیتهــای  و  خدمــات  ی  توســعه  جهــت  اینکــه  تــا  گذاشــت. 

بــه  آراســته  یــه  خ�ی موسســه   ،۱۳۸۸ درســال  موانــع  برخــی  رفــع  بــرای  قانــو�ن  ی 

1397بــه  درســال   . پرداخــت  تــری  ده  گســ�ت فعالیتهــای  بــه  پــس  آن  از  و  رســید  ثبــت 

خانــم  مشــوق  و  یــار  ســالها  ایــن  درتمــام  کــه  ن  امــ�ی ن  حســ�ی آقــای  شــادروان  ام  احــ�ت

ایشــان  ارزش  بــا  و  بــزرگ  اهــداف  بــه  نیــل  بــرای  مســاعد�ت  ازهیــچ  و  بودنــد  آراســته 

آراســته  از  موسســه  نــام  شــتافتند  بــا�ت  دیــار  بــه  ســال۱۳۸۷  ودر  ننمودنــد  گــذار  فــرو 

و  خویشــان  و  فرزنــدان  و  آراســته  بانــو  اکنــون  و  یافــت.  تغیــ�ی  آراســته  و  ن  امــ�ی بــه 

درایــن  اســتوار  و  عاشــقانه  خــود  معنــوی  و  مــادی  امکانــات  تمــام  بــا  شــان  دوســتان 

بااســتعداد  دانشــجویان  از  زیــادی  تعــداد  ســاله  همــه  و  برمیدارنــد  گام  مقــدس  مســ�ی 

رشــته  در  موسســه  ایــن  معنــوی  و  مــادی  هــای  حمایــت  ی  ســایه  در  بضاعــت  کــم  و 

هــای  عرصــه  وارد  جهــا�ن  گاه  و  عــایل  درجــات  بــا  علمــی  مختلــف  مقاطــع  و  هــا 

هســیت  درعالــم  وار  سلســله  تعهــد  و  محبــت  و  عشــق  و  میشــوند.  علمــی  مختلــف 

میابــد. ادامــه 
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فعالیت های انجام شده موسسه

گــزارش،  ایــن  در  اســت،  کــرده  فعالیــت  مختلفــی  ابعــاد  در  آراســته  ن  امــ�ی موسســه 

اســت.  شــده  بنــدی  دســته  طبقــه  چنــد  در  گرفتــه  صــورت  هــای  فعایــت 

و  هــزار  از  بیــش  کنــون  تــا  تاســیس  ابتــدای  از  آراســته  ن  امــ�ی یــه  خ�ی موسســه   *

بــه  را  شــایا�ن  معنــوی  و  مــادی  خدمــات  و  داده  قــرار  حمایــت  تحــت  را  نفــر  پانصــد 

 ،1388 ســال  از  قبــل  تــا  مــوارد  ثبــت  عــدم  دلیــل  بــه  ویل  اســت،  داده  ارائــه  جامعــه 

میباشــد.   ) رســمی  مجــوز  اخــذ  از  پــس   ( بعــد  بــه   1388 ســال  از  زیــر  آمــار  لیســت 
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وضعیت دانش آموزان و دانشجویان
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حمایت های نقدی و کاال

سایر خدمات حماییت
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فعالیت های درآمدزا

دستاورد

اســت؛  کشــور  رسارس  در  مردمــی  اقامتگاههــای  اجــاره  وبســایت  یــک  ویــا  بوکینــگ 

از  اســتفاده  بــا  و  گرفــت  شــکل  یــه  خ�ی موسســه  توســط  اولیــه  رسمایه گــذاری  بــا  کــه 

دهنــده  ارائــه  کــت  رسش یــن  بزرگ�ت بــه  حــا�ن  حــال  در  موسســه،  منتور هــای  تجــارب 

اســت. شــده  تبدیــل  کشــور  رسارس  در  اقامتــگاه   3000 از  بیــش  بــا  خدمــات  ایــن 

آدرس  بــه  می توانیــد  عزیــزان  ایــن  فعالیــت  نحــوه  و  بیشــ�ت  اطاعــات  کســب  بــرای 

کنیــد. مراجعــه   www.bookingvila.com
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یه آراسته از  هزینه ها و دریافت ها پنج سال موسسه خ�ی
فروردین تا آبانماه سالهای 94 تا 98
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سخن پایا�ن

و  پــرورش  آرمــان  بــا  آراســته  ن  امــ�ی موسســه 

انــدازی  چشــم   ، انســا�ن هــای  ارزش  و  اســتعداد 

ی  مســ�ی در  دارد.  رو  پیــش  را  تعــایل  و  توســعه  از 

اجتماعــی  فرهنــگ  تعــایل  ســوی  بــه  موسســه  کــه 

چالــش  اســت  برگزیــده  هــا  انســان  اقتصــادی  و 

پشــت  کــه  میخــورد  چشــم  بــه  بیشــماری  هــای 

افــرادی  حمایــت  و  یــاری  بــدون  آنهــا  نهــادن  رس 

اندیشــند  مــی  هــا  انســان  تعــایل  بــه  عاشــقانه  کــه 

شــده  پیمــوده  راه  چنانچــه  بــود.  نخواهــد  میــ� 

را  خــود  هــای  آورد  دســت   ، ن نــ�ی امــروز  بــه  تــا 

همــراه  همدالنــه  کــه  اســت  کســا�ن  یــاری  مرهــون 

انــد.  بــوده  موسســه  مشــوق  و 

کــه  آنــا�ن  بــه  تقدیــم  بیشــمار  درودی  و  ســپاس 

فروتــین  و  بردبــاری  بــا  داشــیت  چشــم  هیــچ  �ب 

انــد بــوده  مــا  همــراه  و  یــار  همــواره 

اینجا تمـام دیده ها در انتظار است 

اینجا تسـی دادن دل افتخار است 

اینجا اگر ســاحل شدی �ب انتها�ئ

اینجا اگر لنگر فکندی ناخـــــدا�ئ


