طرح اهدا رایانه ،کتاب و نرم افزارهای آموزشی
و برخوردار سازی مدارس از امکانات و تجهیزات آموزشی
نام خیریه :تقی جفرودی

دسترسی اندک به فناوریهای دیجیتالی و بیکیفیتی نظام آموزشی ،بسیاری از ایرانی ها

کشور :ایران

را از استفاده از تمام قابلیت های خود بازداشته است .بخش زیادی از جمعیت کشور

حوزه تمرکز :محیط زیست ،آموزش ،دیجیتال
وب سایتwww.jafroudi.info :

دسترسی به کامپیوتر یا اینترنت نداشته و نرخ بکارگیری تجهیزات الکترونیکی آموزشی
در مدارس بسیار پایین است .بنابراین ،عرصه رقابت برای جوانان ایرانی با همتایان خود
در سراسر جهان بیش از پیش تنگ میشود.

نام طرح :اهدا رایانه ،کتاب و نرم افزار
منطقه جغرافیایی اجرای طرح  :جفرود

هدف از اجرای این طرح ،برخوردار سازی مدارس جفرود از امکانات و تجهیزات آموزشی
بویژه رایانه است تا بدین ترتیب فرزندان زاد گاهمان با داشتن این امکانات ،آموزش
های الزمه را ببینند و در دنیای جدید بتوانند مسیر تکامل را بپیمایند.
افراد فعال در خیریه تقی جفرودی امکانات مربوط به فناوری و فرصتهای برابر آموزشی
را فراهم میکنن د .استراتژی متفاوت این است که در کنار فراهم کردن فناوری ،این
بخش ابزارهای الزم برای استفاده از فناوری را به صورت کارآمد ایجاد میکند و عناصر
الزم برای آموزش کارآمد را گسترش میدهد و در نتیجه دانشآموزان به منابع آموزشی
بهتری دسترسی می یابند .همچنین این مرکز دوره هایی را درباره استفاده از کامپیوتر،
اینترنت و زبان انگلیسی برای همه سنین در نظر گرفته است.
در این طرح رایانه های دست دوم و مستعمل که گاهی نگهداری از آن ها معضلی برای
همه می باشد ،از شما نیکوکاران تحویل و با تعمیرات جزئی و ارتقا آن به یک سیستم
خوب و قابل استفاده به مدارس ارسال می شود و بدین ترتیب دانش آموزان از این
امکانات حداقلی بهرمند می شوند .الزم به ذکر است لزومی ندارد حتما یک سیستم
کامل و جدید اهدا شود ،بلکه برای کامل شدن سیستم های ناقص موجود ،شما می
توانید با اهدا هریک از قطعات کامپیوتری ما را یاری نمائید.
از اینکه با نیت الهی و عمل خدائیتان در راستای جلب رضایت خالق و مخلوق و پیشرفت
و توسعه ایرانمان پیشگام هستید صمیمانه سپاسگزاری می نمائیم ،خواهشمندیم
دعوت خیریه تقی جفرودی را پذیرا باشید و با حضور سبز و اندیشه بهاریتان ما را از
رهنمودهای خود بهره مند فرمائید ،از درگاه خداوند متعال سالمت و توفیق روزافزون

ایمیل تماس :

برای جنابعالی و خانواده محترمتان مسئلت می نمائیم.

Jafroudi.info@gmail.com
شماره تماس :
09123936092

عمرتان پربار و نام نیکتان جاودان باد
امور مشارکت های مردمی

