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 مقدمه
  و غیرسیاسی مستقل، کامال نهاد،مردم  سازمان یک( ع)علی  امام مردمی – جمعیت امداد دانشجویی 

  رسمی  صورت  به  1384  سال  در کرده و  آغازفعالیت خود را    1378  سال  از  علی  امام  جمعیت.  باشد می   غیردولتی

از وزارت کشور دنبال   رسمی مجوز با را خود هایفعالیت  اکنونهم  و است رسیده ثبت به  19061 شماره با

در شورای امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل   مقام مشورتی موفق به اخذ  2010کند. جمعیت در سال می 

گذار  بنیان دهند. متحد شده است. جامعه هدف جمعیت امام علی را کودکان و زنان آسیب دیده تشکیل می 

است. جمعیت معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه   نژادشارمین میمندی  های جمعیتافکار و اندیشه 

  های ملی مذهبی در جهت ارتقا ها و مناسبت های اجتماعی و بازخوانی آیین حضور فرهیختگان در سیاست

 .وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه است

رسیدن به جهانی استوار بر پایۀ عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد   مأموریت جمعیت امام علی )ع(

های ایرانی  سراسر کشور در خانه   کودک در  4000باشد. در همین راستا در حدود  ویژه کودکان می پذیر به آسیب

 .باشند تا فردا روزی بتوانند چهره و نام محله خود را تغییر دهند خدمات جمعیت امام علی می  حمایتتحت 

ولوی، خاک سفید،  های مو نمایندگی فعال در تهران )محله  خانه ایرانی 48این جمعیت در حال حاضر 

(، شیراز، مشهد، ، شهریار، بومهن و پیشوادروازه غار، لب خط، فرحزاد، پاکدشت، شهرری، احمدآباد مستوفی

 .دارد  …تبریز، اصفهان، کرمان، بوشهر، کرمانشاه، ساری، گرگان، کرج و

 
  

http://esango.un.org/
https://sosapoverty.org/sharmin-meymandi-nejad/
https://sosapoverty.org/sharmin-meymandi-nejad/
https://sosapoverty.org/sharmin-meymandi-nejad/
https://sosapoverty.org/mission-statement/
https://sosapoverty.org/iranian-houses/
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 سفیدخاک ایرانی خانه معرفی
  طرح  راستای در ، 1388 سال  در علی،  امام  جمعیت  ایرانی  خانه  سومین  ،سفید خاک  ایرانی  خانه  مرکز 

  س یتأس   ،تهران  شرق  در  ،سفید خاک  ۀ محل  در   تحصیل از  محروم  کار   کودکان   از حمایت برای  کتاب،بی  کودکان

  خدمات   ورزشی،   و   هنری  هایکالس   رایگان،   ۀ تغذی  خدمات  از   خانه   این  در   آموزشی  خدمات  عالوه بر   کودکان .شد 

  دیده آسیب  کودکان  روی  بر   تربیش   خانه   این   تمرکز   .شوندمی   مند بهره  شناسیروان   و   پزشکی   مددکاری،   حقوقی، 

  ایرانی  خانه ، 1398سال  در  .سرپرست خانوار است زنانو  (اند هشد  نشانیوالد  اعتیاد  قربانی ینوعبه )که 

و به آنان خدمات تحصیلی، هنری، ورزشی، پزشکی و مددکاری    ه بود  ارتباط   در   کودک  133  حدود   با  سفید خاک

 . ارائه کرد
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 بهارفصل 
 خانه  مرکز  هایگروه از  هریک  ۀشود انجام اقدامات  ترینمهم  به  موضووعی  بندیطبقه  به  توجه با  بخش این  در

 .شودمی اشاره بهار فصل در سفید خاک ایرانی

 

 آموزش ❖

 .  پرداختمیکودک و نوجوان  23روز در هفته به آموزش   6عضو داشت که   39در فصل بهار تیم آموزش 

  2رابط آموزش، یک رابط مهد کودک،  4مسئول تیم، ساختار تیم آموزش متشکل از یک نفر به عنوان 

 مربی مهد کودک است.    4و  معلم   27ارزشیاب، 

ریزی برای تیم  ها و نیز مسئولیت برنامهم آموزش با سایر تیمهای مربوط به تیکلیه هماهنگی: مسئول تیم

 را بر عهده دارد. 

گیرد. در فصل بهار تیم آموزش  ها از رابطین کمک میجهت اداره و پیگیری کالس   مسئول تیم   :رابط آموزش

 داشت.    آموزش و یک رابط مهد کودک رابط  4

ارزشیاب فعال    2ارائه مواد آموزشی، طرح درس و ... از   همچنین برای بهبود کیفیت کالس جهت  :  ارزشیاب

 گیرد.  در این تیم کمک می

نیز با توجه به برنامه ارائه شده یک    مربی مهد کودک   4و    معلم   27در فصل بهار    معلم و مربی مهد کودک:

از سوی تیم   د و بر اساس طرح درس ارائه شدهنشوساعت در هفته در کالس حاضر می 3میانگین  بایا دو روز 

 د.نپردازآموزش و یا طرح درس پیشنهادی خود به تدریس می

ها به صورت یک نفره تا پنج نفره  و سطح آن تحصیلی مقطع آنآموز در ها با توجه به تعداد دانشکالس 

 شود.  تشکیل می

 و نوجوانان همت گماشت: انکودکدر این فصل تیم آموزش نسبت به آموزش به سه دسته از  

به صورت کالس تقویتی و   ای آموزان مدرسههای آموزشی برای دانشکالس  :ایمدرسه اندانش آموز -

نفر از   20 شود. در فصل بهار تیم آموزش برایکمک آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی آنان تشکیل می 

 ای کالس کمک آموزشی برگزار کرد.  مدرسهکودکان و نوجوانان 

 اند و تیم آموزش با دو هدف  : این افراد به دالیل مختلف از تحصیل بازماندهایدانش آموزان غیر مدرسه  -

 سواد آموزی برای کودکانی که امکان بازگشت به چرخه تحصیل را ندارند. ✓

 آماده کردن کودک برای ورود به مدرسه و ادامه تحصیل  ✓

های گذشته تعدادی از دانش آموزان پس  نماید و طی سالری کالس برای این افراد میاقدام به برگزا

اند. در حال حاضر سه دانش آموز  از گذراندن یک تا پنج مقطع تحصیلی به چرخه آموزش کشور بازگشته
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زی  ای در این خانه مشغول به تحصیل هستند و هدف از برگزاری کالس برای این افراد سوادآموغیر مدرسه

 است و به دلیل کبر سنی امکان بازگشت به چرخه تحصیل برای ایشان وجود ندارد.  

 
های پیش از دبستان  های زندگی و نیز آموزش سال با هدف آموزش مهارت  6: کودکان کمتر از  مهد کودک -

 بینند. ساعت در هفته آموزش می 12کودک در مهد کودک به مدت  7یابند. ها حضور میدر این کالس 

 

 وضعیت کلی تیم آموزش خانه علم خاک سفید

 رابطین   تعداد
 تعداد

 ارزشیاب 
 معلم  تعداد

تعداد مربی مهد  

 کودک 

  زمان متوسط

  توسط  شدهصرف 

و مربی    معلم

 هفته(  )درمهد 

  آموزدانش 

 ای مدرسه 

  آموز  دانش

  غیر

 ای مدرسه 

تعداد کودک  

  6کمتر از  

 سال 

4 2 27 4 3 20 3 7 
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 برنامهفوق ❖

 . مربی 15رابط کالس و  نفر  5، مسئول تیمیک نفر به عنوان عضو داشت:  21در فصل بهار تیم فوق برنامه  

  45ها برای بهبود وضعیت برگزاری کالس  عنوان کالس توسط تیم فوق برنامه تشکیل شد. 6 در این فصل

ساعت   4نفر ساعت جلسه با معلمین برگزار شد. به طور متوسط هر رابط نزدیک به    6جلسه با رابطین و    اعتس   نفر

ساعت در هفته    3  نیز به طور متوسط ها  کند و مربیاش صرف میدر هر هفته زمان برای انجام وظایف تعریف شده

   . شوند حاضر میخانه علم  در برای برگزاری کالس 

 کالس هنر و خالقیت ➢

نفر ساعت کالس هنر و خالقیت در خانه ایرانی خاک سفید برگزار شده است و   1023ر این فصل د

ها برای  تری کالس استعدادهای خوبی در این زمینه در بین کودکان شناسایی شده و بناست به صورت تخصصی

 کودکان مستعد ادامه یابد.  

 

 کالس تئاتر ➢

کالس تئاتر در  نفر ساعت  1251بهار آغاز شد. فصل دو کالس تئاتر برای کودکان پسر و دختران نوجوان از 

 این فصل برگزار شد.  
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 کالس آموزش زبان انگلیسی  ➢

.  تالش بر این است که بتوانیم کالس آموزش زبان انگلیسی را برای همه کودکان تحت حمایت برگزار نماییم

بعد از   شود وتشکیل می با استفاده از ظرفیت موجود در اعضاخانه ایرانی خاک سفید در کالس های مقدماتی 

 نفر ساعت(  1968شوند. )گذراندن دوره مقدماتی در آموزشگاه زبان ثبت نام می

 کالس موسیقی  ➢

تمرین در خانه علم با حضور  جلسات  و    اند شدهثبت نام    تخصصی در آموزشگاه  موسیقی  کودکان برای آموزش  

نفر ساعت کالس موسیقی برای کودکان عالقه مند به   513. در فصل بهار شوداعضای آشنا به آن ساز تشکیل می

 این رشته برگزار گردید.  

 

 آموزش کامپیوتر و رباتیک ➢

رسد خانه  نظر می ضروری به    افراد   از آنجا که دانش کامپیوتر همچون زبان انگلیسی در دنیای امروز برای همه

کند همه کودکان تحت حمایت این جمعیت حداقل دانشی از این موضوع کسب  ایرانی خاک سفید تالش می 

خود را   نماید و افرادی که میکامپیوتر نمایند و به همین دلیل به صورت تدریجی همه کودکان را درگیر آموزش 

  345های رباتیک شوند. در این خانه  تر و دورههای تخصصی دورهتوانند وارد  نشان دهند، میمند  عالقه  به این حوزه 

 های آموزش رباتیک برای دختران و پسران برگزار شد.  ساعت دوره  نفر 1224ساعت دوره آموزش کامپیوتر و   نفر
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 وضعیت کلی تیم فوق برنامه خانه ایرانی خاک سفید 

تعداد 

 رابط 

تعداد 

 معلم 

 شده()نفر ساعت کالس تشکیل  

 زبان  موسیقی تئاتر  هنروخالقیت 
  برش

 کاغذ 

 پخش

 فیلم 

  کلوب 

 پسران 
 کامپیوتر  رباتیک 

5 15 1023 1251 513 1968 0 0 0 1224 345 

 

 وضعیت زمان های اختصاصی اعضای تیم فوق برنامه

 ( ساعت  نفر )رابط  با جلسات 
  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  رابط)در توسط

  نفر)  معلم با جلسات 

 ( ساعت

  توسط  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  معلم)در 

45 4 6 3 
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 ورزش ❖

 پسران ورزش ➢

تشکیل تیم فوتبال   به شناسایی کودکان و پیدا کردن مربی جهتدر فصل بهار خانه ایرانی خاک سفید اقدام 

 نمود.  

 ورزش دختران ➢

در باشگاه   نفر از نوجوانان تحت حمایت 6برای  یک روز در هفته  آمادگی جسمانی هایدر فصل بهار کالس 

 .  برگزار شد  گلشن

 نقاط قوت   •

  باشد.می برگزاری تمرینات آمادگی جسمانی منظم یکی از مهمترین نقاط قوت در این فصل  

 نقاط ضعف •

 باشد.می برای حضور در باشگاهجهت همراهی نوجوانان  نبود عضو یکی از نقاط منفی نیز 

 ورزش دختران خانه ایرانی خاک سفیدوضعیت کلی تیم 

 تعداد مربی  نام ورزش  تعداد نوجوانان  تعداد نونهاالن 
ساعات تمرین  

 )در هفته(
 دستاوردها 

 هزینه

زمین  

 ورزشی 
 سایر 

0 6 
آمادگی  

 جسمانی 
1 4 - 0  

 اردو ❖

خانه علم و یا شورکت دادن ها در  ها و سوایر مراسومریزی و برگزاری اردوها، جشونتیم اردو مسوئولیت برنامه

های جمعیت امام علی )ع( را بر عهده دارد. در فصل بهار این تیم یک اردوی تشویقی، ها و آیینکودکان در مراسم

 و شرکت دادن  در مراسم کوچه گردان عاشق را اجرا کرد.   برنامه افطاری در محل خانه علم  دو
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 های برگزار شده از سوی تیم اردو برنامه

 مکان
تیم سفارش 

 دهنده
 تعداد همراهان رنج سنی تعداد کودکان تاریخ اردو

 4 16-7 12 اردیبهشت12 اموزش +اردو چیتگرپارک 

 9 18-14 15 خرداد 4 مددکاری (برج میالدکوچه گردان) همایش آیینشرکت در 

 4 16-13  اردیبهشت 19 مددکاری افطاری پسران )خانه علم(

 8 16-8 25 اردیبهشت 20 مددکاری )خانه علم( دخترانافطاری 
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 مددکاری ❖

اند  جلسه تشکیل داده  6  که بوده است    رابط مددکاری   10مددکار و    10در فصل بهار تیم مددکاری متشکل از  

اند. تعداد  تحت حمایت را پیگیری کرده ، نوجوان و بانوان کودک 133و به طور منظم و مستمر امور مربوط به 

ی که کودکان و  معضالت  مهمترین .مورد بوده است 50 پیگیری امور افراد تحت حمایت مراجعات این تیم برای

. از اهم اقدامات  بوده استخودکشی، بزه، خودزنی و فرار و ... نوجوانان تحت حمایت را در این فصل درگیر کرد؛ 

 تیم مددکاری در طول این فصل می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 دختر  نوجوانان از  یکی  پیگیری خودکشی •

 دختران  از یکی  پیگیری اعتیاد •

 دختر  نوجوانان از یکی برای  هآرایشگا کار  پیگیری •

نوجوانان   ریزی تحصیلی در جهت ارتقای سطح درسیو برنامه بخشی هانگیزبه منظور جلسات  برگزاری  •

 دختر 

 دختر  نوجوانان  از یکی  کاری  شرایط  پیگیری •

 نوجوانان  از یکی  دست بریدگی  پیگیری •

 نوجوانان از چند تن  بارداری  از  جلوگیری وضعیت  پیگیری •

 دختران و انجام مداخالت الزم  از یکی  ناموفق  پیگیری فرار  •

به   عاشق گردان کوچه  همایش آیین  در  نوجوان پسران و  دختران   از تعدادی  مشارکت و  حضور  پیگیری •

 منظور هویت بخشی 

   آن اصلی  علت بررسی  و  محله کودکان  از یکی  فوت  پیگیری •

 

 وضعیت کلی تیم مددکاری خانه ایرانی خاک سفید 

 تعداد

 مددکار

 تعداد

 جلسات

 شده برگزار

 تعداد

 و کودکان

 تحت زنان

 حمایت

 تعداد

 کودکان

 شده اضافه

 این در

 فصل

 تعداد

 کودکان

 شده حذف

 این در

 فصل

 تعداد

 مراجعات
 مواجهه  مورد معضالت

 فرار خودزنی، بزه، خودکشی، 50 0 0 133 6 10
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 بهداشت و درمان  ❖

و غربوالگری انجوام شوووده اسوووت. اطالعوات مربوط بوه تعوداد  ویزیوتمورد   40در فصووول بهوار مجموعواا تعوداد 

 .های انجام شده در فصل بهار، در جدول زیر به تفکیک ارائه شده استو ویزیت هاغربالگری

 تعداد غربالگری و ویزیت 

 ویزیت )نفر(  غربالگری )نفر( 

40 30 
 

مورد ارجواع   10مورد ارجواع تخصوووصوووی،   5ارجواع انجوام شوووده در فصووول بهوار، تعوداد  مورد    20از مجموع  

 مورد ارجاع دندانپزشکی وجود داشته است. 5آزمایشگاهی و 

 

 درمانی  ارجاعات

 رادیولوژی  آزمایشگاهی  تخصصی 
 دندانپزشکی 

 ارجاعات  غربالگری 

5 10 0 0 5 
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آید که در فصوول بهار مجموعاا گونه برمیها اینبرگزاری کارگاهآوری شووده در حوزه  براسوواس اطالعات جمع

 .د هیچ کارگاهی برگزار نشعلت کمبود نیروی متخصص به عنوان برای برگزاری کارگاه پیشنهاد شده اما  7تعداد 

 های درمانی کارگاه

 ها تعداد کارگاه

 کنندگان شرکتتعداد  موضوعات  ها برگزار شده کارگاره های پیشنهاد شده کارگاه

7 0 

 بهداشت شخصی  •

 مراقبت جنسی  •

 بلوغ •

 پیشگیری زنان  •

 ت ایدز وهپاتی •

 تغذیه •

 بیماری شایع  •

0 

 

یکی از مهمترین مشوکالت تیم بهداشوت و درمان در این فصول نبود عضوو فعال در این تیم عنوان شوده اسوت. 

 یک لینک پزشک نیز توسط تیم بهداشت و درمان برای ارجاعات پزشکی جذب شده است. 

 سایر موارد 

تعداد کودکان واکسن  

 شده

جذب  نکیتعداد ل

 شده

  یخدمات بهداشت ریسا

 ی درمان

  یمثبت و منفنقاط 

 فصل 
 تعداد موارد خاص 

0 1 0 
نقاط منفی نبود عضو  

 فعال 
0 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

آزمایشگاهی دندانپزشکی تخصص رادیولوژی

10

5 5

0
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 انسانی سرمایه ❖

و   اند تیم فعالیت داشوته  16عضوو فعال داشوته که اعضوا در قالب   110در این فصول خانه ایرانی خاک سوفید  

درصووود افراد   60انود. در حودود نفر مرد بوده  35نفر زن  و   75نفر،    110. از بین این انود وظیفوه را انجوام داده  132

 سال سن دارند. 30تا  20نفر( بین  82دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و اغلب افراد )
 

 اطالعات کلی

 تعداد تیم  تعداد وظیفه تعیین شده  تعداد عضو فعال

110 155 16 

 

 جنس 

 فراوانی  جنس

 35 مرد 

 75 زن 

 110 مجموع

 

 ای جنسیت نمودار دایره

 
 سطح تحصیالت 

 فراوانی درصدی  تحصیالت 

 2.7 تردیپلم و پایین

مرد

32%

زن

68%
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 59.9 کارشناسی 

 36.3 کارشناسی ارشد 

 0.9 دکترا 

 نمودار ستونی سطح تحصیالت

 
 

 

 

 وضعیت تحصیلی 

 درصدی   فراوانی وضعیت

 50.9 دانشجو

 49.1 التحصیل فارغ

 

 سن

 فراوانی درصدی  سن

 13 سال  20کمتر از  

 46 سال  25الی   20

 36 سال  30الی  25

 12 سال  35الی   30

 3 سال  40الی  35

 0 سال 45الی  40

 0 سال 50الی  45

 0 55الی  50

0

10

20

30

40

50

60

رتدیپلم و پایین کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
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 0 60الی  55

 0 به باال  60

 ای سننمودار میله

 

  به تفکیک تیم   اطالعات تعداد اعضا

 تعداد اعضا  عنوان تیم  ردیف 

 خانه علم 

 35 تیم آموزش  1

 22 برنامه تیم فوق  2

 8 تیم مسئولین روز  3

 4 تیم ورزش  4

 23 تیم مددکاری  5

 3 بهداشت و درمان تیم  6

 7 تیم روانشناسی  7

 2 تیم حقوقی  8

 2 تیم شناسایی  9

 7 تبلیغات خانه علم  10

 1 تیم مستندسازی  11

 4 تیم سرمایه انسانی  12

 13 تیم مالی  13

 1 عمومی و بازاریابیتیم روابط  14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

سال20کمتر از 

سال25الی 20

سال30الی 25

سال35الی 30

سال40الی 35

سال45الی 40

سال50الی 45

55الی 50

60الی 55

به باال60
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 رسانه و تبلیغات ❖

 به  رسوانیآگاهی  برای  .دارد هاانسوان اجتماعی  زندگی  که ریشوه در  اسوت  رسوانیآگاهی ترین ابزار  مهمتبلیغات  

 مناسبی  ها به شکلآن  به  مربوط  اخبار است  نیاز  خانوار سرپرست  زنان  و  کودکان  بر اجتماعی  هایآسیب  از  جامعه

 امام جمعیت  کلی اهداف  ترینمهمرده از  گسوت سوطح  در  سوازیآگاه  و  رسوانیاطالع  .شوود  منتشور  جامعه سوطح  در

 هابیآسو شوهروندان از این   آگاهی  و اسوت  فقر و  اعتیاد  کودک،کار   مانند  اجتماعی  هایآسویب با  مقابله  در  ع()  یعل

 .دارد اجتماعی هایچالش این با مقابله برای جامعه نقش مهمی در همبستگی

 .کرد اشاره خیرین جذب و آمد ب نیروی انسانی کارجذ  به توانمی زمینه این در تبلیغات پیامدهایاز دیگر 

 به  مربوط اخبار  گسوترش  با  کند می  تالش   د یسوفخاک ایرانی  خانه سوانهبا چنین رویکردی، گروه تبلیغات و ر

 کلی  هایفعالیت  رو،ازاین.  بردارد اجتماعی  معضوووالت با  مبارزه  در را  مؤثر  گامی  ع() یعل  امام جمعیت  و  خانه این

 کرد: بندیدسته زیر اخبار انتشار به توانمی را گروه این

 خانه ایرانی؛ مددکاری تیم همکاری با د یسفخاک محله در اجتماعی هایآسیبانتشار اخبار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه در شدهانجام هایفعالیت انتشار اخبار  -

 ؛ هازمینه  این  در  هاآنورزشی و موفقیت  و    های هنریکالس   در  کودکان  هایفعالیت  به  مربوط  اخبار  انتشار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه اردوهای بهانتشار اخبار مربوط  -

 ؛د یسفخاک اشتغال خانهانتشار اخبار زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و شاغل در  -

 اجتماعی معضالت و مسائل مورد در داردنباله هایانتشار پست -

 های موردیها و برنامههای جمع آوری کمک برای طرحکمپین همکاری در -

 بهارتولید محتوا در فصل  ➢

های اینسوتاگرام و صوفحه تلگرام خانه ایرانی خاک سوفید به بهار برای پیجآمار محتوای تولید شوده در فصول  

 شرح جدول زیر بوده است. 

 عملکرد تیم تبلیغات در فصل بهار 

 استوری اینستاگرام  پست اینستاگرام  پست فورواردی تلگرام  پست تولیدی تلگرام ماه

 32 3 70 10 98فروردین  

 10 9 21 22 98اردیبهشت  

 12 4 43 6 98خرداد  

 54 16 134 38 جمع کل فصل
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https://t.me/khaksefid https://www.instagram.com/khaksefid.ias / 

 

 روابط عمومی ❖

تشووکیل شوود. جهت ارتباط با سووازمان های محلی  نیاز بسوویار   رسووفید بنا بروابط عمومی خانه ایرانی خاک  

؛ که این گروه در خانه ایرانی خاک سوفید هسوتهای هر مجموعه و سوازمان ترین بخشروابط عمومی یکی از مهم

هوای موادی، معرفی هوای انسوووانی، جوذب خیرین و سووورموایوهینوه جوذب سووورموایوهزم دریزی مودونن ربرنواموهنیز بوا 

 .کند فعالیت می به نهادها و سازمان های مختلفهای این مرکز تفعالی

 های تیم روابط عمومی خانه ایرانی خاک سفیدفعالیت
 هدف از مراجعه  تاریخ مراجعه سازمان ردیف

 05/03/1398 سرای محله جوادیه  1
معرفی خانه علم و اشتغال و صحبت در مورد راه های 

 همکاری

 05/03/1398 حکیمیه  144کالنتری  2
معرفی خانه علم و اشتغال و صحبت در مورد راه های 

 همکاری

 05/03/1398 سرای محله گلشن  3
معرفی خانه علم و اشتغال و صحبت در مورد راه های 

 همکاری

 

 مالی و تدارکات ❖

 مسوتقل  و  غیردولتی سوازمانی  که سوتا(  ع)  یعل امام  جمعیت  مراکز از  یکی  تهران،  سوفید ایرانی خاک  خانه

 همین در.  گرددمی توأمین مردمی هوایحموایوت طریق از تنهوا و نودارد دولتی پشوووتوانوه هیچ موالی لحوا  ازو  بوده

https://t.me/khaksefid
https://www.instagram.com/khaksefid.ias/
https://www.instagram.com/khaksefid.ias/
https://www.instagram.com/khaksefid.ias/
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 نیازهای  تأمین  جهت تخصوویص مناسووب و  مالی  منابع  مدیریت  هدف با  سووفید ایرانی خاک خانه  مالی  تیم راسووتا

 .است فعالیت به مشغول ،حمایت تحت کودکان و مادران سرپرست خانوار

 به  توجه با  نقدی  منابع.  گیردمی  صووورت  ینقد   ریغ  و  نقدی  منابع  مدیریت  بخش  دو  در  تیم این  هایفعالیت

 مواننود   هواآن  جواری  هوایهزینوه  صووورف  کوه  قرارگرفتوه  هواتیم این خودموت  در  دیگر  هوایتیم  نیوازهوای  و هوادرخواسوووت

 هزینه  همچون  یجار  ریغ  هایهزینه  شود ومی...    و  ورزش   التحریر،لوازم  بهداشت و درمان، پوشاک، کتب و  تغذیه،

نیز پس از دریافت از خیرین،   ینقد  ریغگردد. منابع  می...   و  ایرانی  خانه در سواختمان  ضوروری  تعمیرات  و  درمانی

بعدی  در انبار خانه علم جهت اسووتفاده  یاشووود و  میان ایشووان توزیع می حمایتهای تحت  بسووته به نیاز خانواده

 شود.نگهداری می ها در خانه ایرانیها و نیازمندی تیمخانواده

 راسوتا، همین  در.  کند می اسوتقبال  ینقد   ریغ  و  نقدی  هایکمک  هرگونه  از سوفید علم خاک خانه  همچنین،

 انجام خیرین محترم جهت  شووودمی  توصوویه  منظور بدین ،سووتا هماهنگی  مسووتلزم( کاال)  ینقد   ریغ  هایکمک

 خانه  ازین  مورد  کاالهای از  و  نموده حاصوول تماس (  غفاری خانم سوورکار)  مربوطه  با مسووئول  الزم، هایهماهنگی

 شود: انجام تواند می صورت دو به نیز نقدی هایکمک. شوند  بیشتر مطلع سفید ایرانی خاک

 علی امام جمعیت نقدی رسید  دریافت و مالی مسئول به تحویل و ایرانی خانه در حضور طریق از .1

 .است د یسفخاکایرانی  خانه مخصوص که علی امام جمعیت حسابشماره به واریز طریق از .2

 های نقدی:سفید جهت واریز کمکخانه علم خاک حسابشماره

5022-2919-0001-0180 

سوفید، خانه اشوتغال و سوفید شوامل مخارج خانه علم خاکایرانی خاکالزم به توضویح اسوت که مخارج خانه 

 .استسفید خانه ایرانی خاک

 به خالصوه  صوورتبه  98بهار سوال   سوفید درخاک  علم خانه  های خیرین درمخارج و کمک  گزارش   ادامه  در

 :رسد می استحضار

 98گزارش منابع و مصارف بهار 

 مبالغ )ریال(   عنوان

   منابع:

  8,803,000.00 )برمبنای رسید نقدی(های نقدیدریافتی

  201,232,760.00 )برمبنای رسید غیرنقدی( ای غیر نقدیهدریافتی

   72,900,000.00 (اجرای طرح ها) نقدی از خیرین برمبنای فیش وایزی  هایدریافتی

  162,935,760.00 جمع منابع

   مخارج:

 58.614.000 سفیدمخارج خانه علم خاک
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 :استبندی زیر به تفکیک دسته 98دریافتی در بهار  ینقد  ریغهای کمک

 
 

 

؛ در بهار کند هایی میخانه ایرانی خاک سوووفیود به منظور تامین نیوازهای خود و خانواده ها اقدام به برگزاری طرح

 های مردمی به شرح زیر بوده است: این طرح ها و مبالغ جمع آوری شده به صورت کمک 1398

برگزار شووند، برخی موردی هسوتند در صوورت برخورد با شورایط خاص ها هر فصول تکرار می)برخی از این طرح

 شود.(و برخی سالی یکبار انجام میشوند می

 

 سفیدخانه علم خاک  ناشی از طرح های  دریافتی 
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تعداد افراد که کمک  های نقدیکمک عنوان طرح

 اندنقدی کرده

کمترین مبلغ 

 واریزی

بیشترین مبلغ 

 واریزی

 1,200,000 100,000 62 55,250,000 همیاری ماهیانه

 3,000,000 500,000 10 47,100,000 حامیان کودکان

 9,300,000 9,300,000 1 9,300,000 مسواک و شامپو

 30,000,000 12,000 68 116,882,000 افطاری کوچه گردان

 520,000,000 520,000,000 1 520,000,000 تجهیز خ علم و خ اشتغال

 7,200,000 700,000 12 24,385,000 فطریه و کفاره

 24,000,000 500,000 5 49,000,000 نیازهای هفتگی

 5,400,000 20,000 11 23,900,000 کیسه آذوقه

 29,400,000 520,000 16 72,900,000 جمع کل

 
 

 

 خانه ایرانی خاک سفید به شرح زیر بوده است:مخارج 

 سفیدمخارج خانه علم خاک

 مبالغ )ریال( نام سرفصل مبالغ )ریال( نام سرفصل

 1,510,000 اقالم جزیی مصرفی 3,595,000 تغذیه

 380,000 ابزار و لوازم مصرفی 14,267,000 بهداشت و درمان

اثاثیهتعمیر و نگهداری  0 اردو و تفریحات  0 

 1,340,000 تعمیر، تجهیز و نگهداری ساختمان 0 های ورزشیاداره تیم

 120.000.000 اجاره ساختمان 0 برگزاری جشن و خرید هدیه

 0 کمک هزینه مسکن 0 پذیرایی مراسم ها

 0 خرید وسایل منزل 0 حمل و نقل

 0 کمک هزینه خانواده ها 0 هزینه پست

 0 دارایی ثابت 26,535,000 ایاب و ذهاب

 0 کارآفرینی 2,622,000 قبوض

 0 دستمزد کارآفرینی 0 التحریر کتاب و لوازم

هاسایر هزینه 0 پوشاک  3,740,000 

 0 چاپ و تکثیر 4,625,000 آموزش 

 178,614,000 جمع مخارج 
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 تابستانفصل 
های مرکز خانه ۀ هریک از گروهشود انجامترین اقدامات بندی موضووعی به مهمدر این بخش با توجه به طبقه

 شود.اشاره می تابستانسفید در فصل ایرانی خاک

 

 آموزش ❖

 .  پرداختمیکودک و نوجوان    21روز در هفته به آموزش    6عضو داشت که    35تیم آموزش    صل تابستاندر ف 

  2رابط آموزش، یک رابط مهد کودک،  4مسئول تیم، متشکل از یک نفر به عنوان  ساختار تیم آموزش 

 مربی مهد کودک است.    4و  معلم   24ارزشیاب، 

ریزی برای تیم  ها و نیز مسئولیت برنامههای مربوط به تیم آموزش با سایر تیمکلیه هماهنگی: مسئول تیم

 را بر عهده دارد. 

تیم   تابستان گیرد. در فصل ها از رابطین کمک میجهت اداره و پیگیری کالس  مسئول تیم  : رابط آموزش

 رابط آموزش و یک رابط مهد کودک داشت.   4آموزش 

ارزشیاب فعال   2همچنین برای بهبود کیفیت کالس جهت ارائه مواد آموزشی، طرح درس و ... از  : ارزشیاب

 گیرد.  در این تیم کمک می

مربی مهد کودک نیز با توجه به برنامه ارائه شده    4معلم و   24ر فصل تابستان د  معلم و مربی مهد کودک: 

د و بر اساس طرح درس ارائه شده از سوی تیم  نشوساعت در هفته در کالس حاضر می  3میانگین    بایک یا دو روز  

 د.نپردازآموزش و یا طرح درس پیشنهادی خود به تدریس می

ها به صورت یک نفره تا پنج نفره  و سطح آن تحصیلی مقطع آنوز در آمها با توجه به تعداد دانشکالس 

 شود.  تشکیل می

 و نوجوانان همت گماشت: اندر این فصل تیم آموزش نسبت به آموزش به سه دسته از کودک

ای به صووورت کالس آموزان مدرسووههای آموزشووی برای دانشکالس   :ایمدرسهه  اندانش آموز -

شوود. در فصول تابسوتان تیم جهت پیشورفت تحصویلی آنان تشوکیل میتقویتی و کمک آموزشوی  

در تابسوتان ای کالس کمک آموزشوی برگزار کرد.  مدرسوهنفر از کودکان و نوجوانان    11  آموزش برای

اند و یا جهت تقویت آموزانی که در سوال تحصویلی از نظر درسوی ضوعیف بودهها برای دانشکالس 

مین دلیل کاهش محسووسوی در تعداد دانش آموزان نسوبت به فصول پایه تحصویلی ادامه یافت و به ه

 .شودمشاهده میقبل 

 اند و تیم آموزش با دو هدف  : این افراد به دالیل مختلف از تحصیل بازماندهایدانش آموزان غیر مدرسه  -

 سواد آموزی برای کودکانی که امکان بازگشت به چرخه تحصیل را ندارند. ✓

 برای ورود به مدرسه و ادامه تحصیل آماده کردن کودک  ✓
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های گذشته تعدادی از دانش آموزان پس  نماید و طی سالاقدام به برگزاری کالس برای این افراد می

اند. در حال حاضر سه دانش آموز  از گذراندن یک تا پنج مقطع تحصیلی به چرخه آموزش کشور بازگشته

ند و هدف از برگزاری کالس برای این افراد سوادآموزی  ای در این خانه مشغول به تحصیل هستغیر مدرسه

 است و به دلیل کبر سنی امکان بازگشت به چرخه تحصیل برای ایشان وجود ندارد.  

های پیش از دبستان  های زندگی و نیز آموزش سال با هدف آموزش مهارت  6: کودکان کمتر از  مهد کودک -

 بینند. ساعت در هفته آموزش می 12کودک به مدت  کودک در مهد  7یابند. ها حضور میدر این کالس 

 
نفر سووواعوت کالس در خوانوه ایرانی   592هوا و عودم حضوووور کودک یوا معلم در کالس  بوا در نظر گرفتن غیبوت

 خاک سفید توسط تیم آموزش برای ارائه محتوای درسی به دانش آموزان برگزار گردید. 

 وضعیت کلی تیم آموزش خانه علم خاک سفید

  تعداد

 رابطین 

 تعداد

 ارزشیاب 

  تعداد

 معلم

تعداد مربی  

 مهد کودک 

 متوسط

  زمان

  شدهصرف 

  معلم  توسط

و مربی  

  )درمهد 

 هفته(

  آموزدانش 

 ای مدرسه 

  دانش

  غیر  آموز

 ای مدرسه 

تعداد  

کودک  

  6کمتر از  

 سال 

  نفر ساعت

  کالس

 شده تشکیل

  نقاط

  و  مثبت

  منفی

 فصل

4 2 24 4 3 11 3 7 592 - 
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 برنامهفوق ❖

  18رابط کالس و  نفر 5، مسئول تیمیک نفر به عنوان عضو داشت:  24تیم فوق برنامه تابستان در فصل 

 مربی.  

  45ها برای بهبود وضعیت برگزاری کالس  عنوان کالس توسط تیم فوق برنامه تشکیل شد.  8در این فصل 

ساعت   4نفر ساعت جلسه با معلمین برگزار شد. به طور متوسط هر رابط نزدیک به    6ساعت جلسه با رابطین و    نفر

ساعت در هفته    3  نیز به طور متوسط ها  کند و مربیاش صرف میزمان برای انجام وظایف تعریف شده  در هر هفته 

 .  شوند حاضر میخانه علم  در برای برگزاری کالس 

 آموزش هنر و خالقیت ➢

نفر سوواعت کالس هنر و خالقیت در خانه ایرانی خاک سووفید برگزار شووده اسووت و   2634در این فصوول  

ها برای تری کالس اسوتعدادهای خوبی در این زمینه در بین کودکان شوناسوایی شوده و بناسوت به صوورت تخصوصوی

 کودکان مستعد ادامه یابد. 

 

 آموزش تئاتر ➢

دو کالس تئاتر برای کودکان پسور و دختران نوجوان از بهار آغاز شود و در تابسوتان نیز به صوورت یک روز در 

 نفر ساعت کالس تئاتر در این فصل برگزار شد.   4020هفته ادامه یافت. 
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 آموزش زبان انگلیسی  ➢

.  حمایت برگزار نماییمتالش بر این است که بتوانیم کالس آموزش زبان انگلیسی را برای همه کودکان تحت  

بعد از   شود وتشکیل می خانه ایرانی خاک سفید با استفاده از ظرفیت موجود در اعضاکالس های مقدماتی در 

 نفر ساعت(  1130شوند. )گذراندن دوره مقدماتی در آموزشگاه زبان ثبت نام می

 

 

 آموزش موسیقی  ➢

جلسات تمرین در خانه علم با حضور  و    اند شدهثبت نام    تخصصی در آموزشگاه  موسیقی  کودکان برای آموزش  

نفر ساعت کالس موسیقی برای کودکان عالقه مند    891تابستان  . در فصل  شوداعضای آشنا به آن ساز تشکیل می

 به این رشته برگزار گردید.  

 آموزش کامپیوتر و رباتیک ➢

رسد خانه  ضروری به نظر می   افراد   برای همهاز آنجا که دانش کامپیوتر همچون زبان انگلیسی در دنیای امروز  

کند همه کودکان تحت حمایت این جمعیت حداقل دانشی از این موضوع کسب  ایرانی خاک سفید تالش می 

نماید و افرادی که خود را  میکامپیوتر نمایند و به همین دلیل به صورت تدریجی همه کودکان را درگیر آموزش 

های رباتیک شوند. در این خانه  تر و دورههای تخصصیتوانند وارد دورههند، می مند نشان دبه این حوزه عالقه

های آموزش رباتیک برای دختران و پسران برگزار  نفرساعت دوره 1557نفرساعت دوره آموزش کامپیوتر و   2634

 شد. 
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 آموزش برش کاغذ ➢

نفر سوواعت کالس با این   440های فوق برنامه اضووافه شوود و  در فصوول تابسووتان کالس برش کاغد به کالس 

 موضوع در خانه ایرانی خاک سفید برگزار گردید. 

 پخش فیلم ➢

 نفر ساعت فیلم برای کودکان برگزار گردید.  730

 

تعداد  

 رابط 

تعداد 

 معلم 

 )نفر ساعت کالس تشکیل شده(

 زبان  موسیقی  تئاتر هنروخالقیت 
  برش

 کاغذ 

  پخش

 فیلم

  کلوب

 پسران 
 کامپیوتر  رباتیک

5 18 2634 4020 891 1130 440 730 0 1557 2634 

 

 وضعیت زمان های اختصاصی اعضای تیم فوق برنامه

 ( ساعت  نفر )رابط  با جلسات 
  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  رابط)در توسط

  نفر)  معلم با جلسات 

 ( ساعت

  توسط  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  معلم)در 

45 4 6 3 

در فصول تابسوتان تیم فوق برنامه با همکاری تیم مددکاری اقدام به برگزاری مسوابقه در سوطح محله برای 

در بوسوتان آزاده محله خاک سوفید با هدف   14/04/1398سوال نمود. در این مسوابقه که مور     10تا   5کودکان  

 د به مردم محله انجام شد. شناسایی کودکان جدید برای ارائه خدمات و نیز معرفی خانه ایرانی خاک سفی
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 ورزش ❖

 پسران ورزش ➢

از دسوتاوردهای ارزشومند تیم ورزش در این فصول سواماندهی تیم فوتبال و برگزاری منظم و مسوتمر تمرینات 

 ورزشی بود. 

 وضعیت کلی تیم ورزش پسران خانه ایرانی خاک سفید

 نام ورزش
تعداد  

 کودکان 
 تعداد مربی 

ساعات  

تمرین )در  

 هفته(

نفر ساعت  

 کالس

تشکیل  

 شده

نفر ساعت  

کالس تشکیل  

نشده به علت  

 غیبت مربی 

 هزینه ها  تعدادمسابقات 

 6.265.000 2 90 204 3 3 38 فوتبال 

 اقدامات و تغییرات موثر فصل تابستان:

 فوتبال  منظم  جلسات تشکیل -

   چمن زمین برای ذیربط  های نهاد با ارتباط -

  جدید  کودکان شناسایی شروع -

 جدید  مربیان جذب -
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 ورزش دختران ➢

نفر از نوجوانان تحت   9ورزش دختران یک روز در هفته کالس آمادگی جسوومانی برای    تابسووتاندر فصوول  

 ساعت در یک روز هفته برگزار شد.  4حمایت خود برگزار نمود. این کالس با یک مربی به صورت 

 اقدامات و تغییرات موثر فصل تابستان:

 جدید به طور موقت  عضو  شدن اضافه -

 دوومیدانی   و جسمانی آمادگی  منظم تمرینات -
 

 وضعیت کلی تیم ورزش دختران خانه ایرانی خاک سفید 

 نام ورزش 
تعداد  

 نونهاالن
 تعداد مربی  تعداد نوجوانان 

 ساعات تمرین

 )در هفته(

  کالس  ساعت  نفر

 شده تشکیل

تعداد  

 مسابقات 

هزینه  های  

 انجام شده 

آمادگی جسمانی و دو  

 و میدانی 
0 9 1 4 108 0 0 

 اردو ❖

ها در خانه علم و یا شورکت دادن ها و سوایر مراسومریزی و برگزاری اردوها، جشوناردو مسوئولیت برنامهتیم  

های جمعیت امام علی )ع( را بر عهده دارد. در فصوول تابسووتان این تیم سووه اردو به ها و آیینکودکان در مراسووم

لیگ پرشوین جهت هواداری از تیم کاربازیا، شوهربازی امید شورق و مدرسوه طبیعت و  یک حضوور در مسوابقات 

  فوتبال پرشین خاک سفید برگزار نمود.
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 های برگزار شده از سوی تیم اردو برنامه

 تعداد همراهان رنج سنی تعداد کودکان تاریخ اردو تیم سفارش دهنده مکان

 2 3-6 3 03/04/1398 مهد کودک ) اموزش(   برج میالد ) کاربازیا( 

 4 4-10 12 05/04/1398 اردو   شهربازی ) امیدشرق(  

 4 4-10 22 25/04/1398 اردو  مدرسه طبیعت  

 4 10-18 16 08/06/1398 مددکاری   زمین چمن دانشگاه شهید بهشتی
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 مددکاری ❖

جلسه تشکیل   6 کهبوده است  رابط مددکاری 10مددکار و  10تیم مددکاری متشکل از  تابستاندر فصل 

اند.  را پیگیری کرده حمایتتحت  ، نوجوان و بانوانکودک 133اند و به طور منظم و مستمر امور مربوط به داده

ی که کودکان  معضالت  مهمترین  . مورد بوده است  99  برای پیگیری امور افراد تحت حمایت  تعداد مراجعات این تیم 

. از اهم اقدامات  بوده استخودکشی، بزه، خودزنی و فرار و ...  رد؛  و نوجوانان تحت حمایت را در این فصل درگیر ک

 تیم مددکاری در طول این فصل می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 بود.  شده راحتکه منجر به ج پسر نوجوانان تعدادی از  درگیری  پیگیری •

 دختر  نوجوانان  از  تعدادی ه کارنام سی ربر و  پیگیری •

  در  تحصیلی  ریزی برنامه  و  بخشی زهانگی جهت دختر واناننوج از تعدادی  برای  منظم  جلسات برگزاری  •

 ها درسی آن  سطح ی ارتقا جهت

  نوجوانان   تحصیلی   ترک   از   جلوگیری  برای  پیگیری  و  پسران  و   دختران   از  ی تعداد  مدرسه   نام   ثبت  پیگیری  •

 متوسطه  مقطع   در پسر

 انجام مداخالت الزم نوجوان و   دختران  از یکی ناموفق  خودکشی پیگیری   •

   مداوم  مشاوره   جلسات و دختران   از یکی  فرار  پیگیری  •

 دختران از  یکی برای (دندانپزشک )دستیاری   اشتغال پیگیری  •
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 سفید  خاک  اشتغال خانه در  کار  جهت نوجوان دختر  دوبرای  پیگیری •

 کودکان  ازدواج از ممانعت و  تحصیل ادامه  پیگیریمشاوره و  •

 اعتیاد ترک   کمپ از پدران به ارجاع یکی  پیگیری  •

 دختر  نوجوانان از تعدادی   خودزنی پیگیری •

 شهریار در  عیاران شام  آیین  در  پسر و  دختر  اناننوجو همکاری  و  شرکت پیگیری •

 وضعیت کلی تیم مددکاری خانه ایرانی خاک سفید 

 تعداد

 مددکار

 تعداد

 جلسات

 شده برگزار

 تعداد

 و کودکان

 تحت زنان

 حمایت

 تعداد

 کودکان

 شده اضافه

 این در

 فصل

 تعداد

 کودکان

 شده حذف

 این در

 فصل

 تعداد

 مراجعات
 مواجهه  مورد معضالت

 فرار خودزنی، بزه، خودکشی، 99 0 0 133 5 10

 

 بهداشت و درمان  ❖

مورد ویزیت و غربالگری انجام شووده اسووت. اطالعات مربوط به تعداد   32مجموعاا تعداد   تابسووتاندر فصوول  

 .، در جدول زیر به تفکیک ارائه شده استتابستانهای انجام شده در فصل و ویزیت هاغربالگری

 تعداد غربالگری و ویزیت 

 ویزیت )نفر(  غربالگری )نفر( 

32 5 
 

مورد ارجاعات  2مورد ارجاعات تخصوصوی،    2، تعداد  تابسوتانمورد ارجاع انجام شوده در فصول    4از مجموع  

 .بوده استآزمایشگاهی 
 

 درمانی  ارجاعات

 رادیولوژی  آزمایشگاهی  تخصصی 
 دندانپزشکی 

 ارجاعات  غربالگری 

2 2 0 0 0 
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علت به     تابستانآید که در فصل  گونه برمیها اینآوری شده در حوزه برگزاری کارگاهبراساس اطالعات جمع

  کمبود نیروی متخصص هیچ کارگاهی برگزار نشد.

و یک مورد حاد  یک لینک پزشوک نیز توسوط تیم بهداشوت و درمان برای ارجاعات پزشوکی جذب شوده اسوت.

 که کیست یکی از مادران بوده است نیز پیگیری شد. 

 سایر موارد 

تعداد کودکان واکسن  

 شده

جذب  نکیتعداد ل

 شده

  یخدمات بهداشت ریسا

 ی درمان

  ینقاط مثبت و منف

 فصل 
 تعداد موارد خاص 

0 1 0  1 

 انسانیسرمایه  ❖

اند. از تیم فعالیت داشوته  16عضوو فعال داشوته که اعضوا در قالب    87در این فصول خانه ایرانی خاک سوفید   

درصود افراد دارای مدرک تحصویلی کارشوناسوی   56اند. در حدود  نفر مرد بوده  25نفر زن  و    62نفر،     87بین این 

 سال سن دارند. 30تا  20نفر( بین  66بوده و اغلب افراد )

 
 

 اطالعات کلی

 تعداد تیم  تعداد وظیفه تعیین شده  تعداد عضو فعال

87 137 16 

 

 جنس 

 فراوانی  جنس

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

آزمایشگاهی دندانپزشکی تخصصی رادیولوژی

2

0

2

0
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 25 مرد 

 62 زن 

 87 مجموع

 

 ای جنسیت دایرهنمودار 

 
 

 سطح تحصیالت 

 فراوانی درصدی  تحصیالت 

 2.2 تردیپلم و پایین

 56.3 کارشناسی 

 40.2 کارشناسی ارشد 

 1.1 دکترا 

 نمودار ستونی سطح تحصیالت

مرد

29%

زن

71%
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 وضعیت تحصیلی 

 درصدی   فراوانی وضعیت

 49.4 دانشجو

 50.6 التحصیل فارغ

 

 سن

 فراوانی درصدی  سن

 9 سال  20کمتر از  

 32 سال  25الی   20

 34 سال  30الی  25

 11 سال  35الی   30

 1 سال  40الی  35

 0 سال 45الی  40

 0 سال 50الی  45

 0 55الی  50

 0 60الی  55

 0 به باال  60

0

10

20

30

40

50

60

تردیپلم و پایین کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
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 ای سننمودار میله

 
 

  به تفکیک تیم   اطالعات تعداد اعضا

 تعداد اعضا  عنوان تیم  ردیف 

 خانه علم 

 23 عضو تیم آموزش تعداد  1

 16 تعداد عضو تیم فوق برنامه  2

 8 تعداد عضو تیم مسئولین روز  3

 5 تعداد عضو تیم ورزش  4

 23 تعداد عضو تیم مددکاری  5

 5 تعداد عضو تیم پزشکی  6

 7 تعداد عضو تیم روانشناسی  7

 2 تعداد عضو تیم حقوقی  8

 2 تعداد عضو تیم شناسایی  9

 5 تبلیغات خانه علم  10

 1 تعداد عضو تیم مستندسازی  11

 3 تعداد عضو تیم سرمایه انسانی  12

 13 تعداد عضو تیم مالی  13

 1 تعداد عضو تیم روابط عمومی و بازاریابی  14

 تبلیغات و رسانه ❖

 رسوانی بهآگاهی  برای  .دارد هاانسوان اجتماعی  زندگی  که ریشوه در  اسوت  رسوانیآگاهی ترین ابزار  مهمتبلیغات  

 مناسبی  ها به شکلآن  به  مربوط  اخبار است  نیاز  خانوار سرپرست  زنان  و  کودکان  بر اجتماعی  هایآسیب  از  جامعه

 امام جمعیت  کلی اهداف  ترینمهمرده از  گسوت سوطح  در  سوازیآگاه  و  رسوانیاطالع  .شوود  منتشور  جامعه سوطح  در

0 5 10 15 20 25 30 35

سال20کمتر از 

سال25الی 20

سال30الی 25

سال35الی 30

سال40الی 35

سال45الی 40

سال50الی 45

55الی 50

60الی 55

به باال60
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 هابیآسو شوهروندان از این   آگاهی  و اسوت  فقر و  اعتیاد  کودک،کار   مانند  اجتماعی  هایآسویب با  مقابله  در  ع()  یعل

 .دارد اجتماعی هایچالش این با مقابله برای جامعه نقش مهمی در همبستگی

 .کرد اشاره خیرین جذب و آمد ب نیروی انسانی کارجذ  به توانمی زمینه این در تبلیغات پیامدهایاز دیگر 

 به  مربوط اخبار  گسوترش  با  کند می  تالش   د یسوفخاک ایرانی  خانه سوانهرویکردی، گروه تبلیغات و ربا چنین  

 کلی  هایفعالیت  رو،ازاین.  بردارد اجتماعی  معضوووالت با  مبارزه  در را  مؤثر  گامی  ع() یعل  امام جمعیت  و  خانه این

 کرد: بندیدسته زیر اخبار انتشار به توانمی را گروه این

 خانه ایرانی؛ مددکاری تیم همکاری با د یسفخاک محله در اجتماعی هایآسیبانتشار اخبار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه در شدهانجام هایفعالیت انتشار اخبار  -

 ؛ هازمینه  این  در  هاآنورزشی و موفقیت  و    های هنریکالس   در  کودکان  هایفعالیت  به  مربوط  اخبار  انتشار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه اردوهای بهانتشار اخبار مربوط  -

 ؛د یسفخاک اشتغال خانهانتشار اخبار زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و شاغل در  -

 اجتماعی معضالت و مسائل مورد در داردنباله هایانتشار پست -

 موردیهای ها و برنامههای جمع آوری کمک برای طرحکمپین همکاری در -

 تابستانتولید محتوا در فصل  ➢

های اینسوتاگرام و صوفحه تلگرام خانه ایرانی خاک سوفید آمار محتوای تولید شوده در فصول تابسوتان برای پیج

 به شرح جدول زیر بوده است. 
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 وضعیت صفحات خانه ایرانی خاک سفید در فضای مجازی 

عنوان  

 تیم

 اینستاگرام  کانال تلگرام 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد پست 

تولیدی بجز  

 فورواردی ها 

مجموع 

 بازدید 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد 

 پست

مجموع 

 الیک 
 تعداداستوری 

مجموع 

ویزیت  

 استوری 

تعداد 

نظرسنجی ها  

 در اینستاگرام 

تعداد 

پست های  

تولیدی 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

تعداد 

بازدید  

پست 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

 - - 2 30822 85 1570 13 - 17265 25 - صفحات 

موضووعات خاطره، تامین مالی، تحلیل های گرافیکی، کلیپ، فتو کلیپ، عکس، کپشون با ها در صوفحات مجازی محتواها  شوامل طرحبرای انتشوار پسوت

 هاست. به شرح زیر بوده است: مسائل روز، اطالع رسانی و نیز پست های فورواردی از سایر پیج

 تولید محتوا وضعیت 

 

تعداد طرح  

های  

 گرافیکی 

 عکاسی 

تعداد 

 کپشن

تعداد 

محتوای  

 تحلیلی 

تعداد 

محتوای  

تامین  

 مالی

تعداد 

 خاطرات 

تعداد 

 کلیپ 

تعداد 

 فتوکلیپ 

تعداد پست 

های  

فورواردی  

از بقیه پیج  

 ها

تعداد 

پست های  

اطالع  

رسانی و  

 گزارشی 

فعالیت  

های  

خانه  

علم  

 )تعداد(

رویدادها  

 )تعداد(

طرح ها و  

آیین  

 ها)تعداد(

 6 26 0 8 0 3 1 13 - - - 1 محتوای تولید شده 
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 روابط عمومی ❖

تشووکیل شوود. جهت ارتباط با سووازمان های محلی  نیاز بسوویار   رروابط عمومی خانه ایرانی خاک سووفید بنا ب

؛ که این گروه در خانه ایرانی خاک سوفید هسوتهای هر مجموعه و سوازمان ترین بخشروابط عمومی یکی از مهم

هوای موادی، معرفی هوای انسوووانی، جوذب خیرین و سووورموایوهینوه جوذب سووورموایوهزم دریزی مودونن ربرنواموهنیز بوا 

 .کند فعالیت می به نهادها و سازمان های مختلفهای این مرکز فعالیت

 رتباط برقرار نمود:های زیر ادر فصل تابستان تیم روابط عمومی خاک سفید با سازمان

 های تیم روابط عمومی خانه ایرانی خاک سفیدفعالیت

 هدف از مراجعه  تاریخ مراجعه سازمان ردیف

 04/04/1398 4شهرداری منطقه  1
دریافت تجهیزات برای برگزاری مسابقه نقاشی 

 در محله

 04/04/1398 4آموزش و پرورش منطقه  2
پیگیری ثبت نام کودکانی که مدارس اقدام به 

 ثبت نام ایشان نمی کردند. 

 04/04/1398 6اداره اجتماعی شهرداری ناحیه  3
جلب همکاری در برگزاری مسابقه نقاشی در 

 محله

 در آموزشگاه تحت حمایت ثبت نام نوجوانان 09/04/1398 آموزشگاه زبان تهرانپارس 4

 در آموزشگاه تحت حمایت ثبت نام نوجوانان 15/04/1398 تهرانپارسآموزشگاه زبان  5

 در آموزشگاهتحت حمایت ثبت نام نوجوانان  17/04/1398 آموزشگاه موسیقی تهرانپارس  6

 18/04/1398 شورایاری محله گلشن و جوادیه  7
صحبت در مورد فضای فروش محصوالت خانه 

 اشتغال

 22/04/1398 جوادیه شورایاری محله گلشن و  8
های ایرانی خاک ارائه سطل بازیافت با خانه

 سفید

 01/05/1398 مرکز آسیب های اجتماعی ناحیه 9
ارتباط بیشتر با مرکز آسیب ها به دلیل نزدیک 

 بودن فعالیت ها

 مذاکره جهت چاپ کتاب کودکان 01/05/1398 شرکت مواد غذایی طبیعت 10

 درخواست سالن برای برگزاری کارگاه 01/05/1398 سرای محله جوادیه  11

 01/05/1398 اداره ورزش و جوانان شمال شرق  12
درخواست باشگاه برای ورزش بانوان تحت 

 حمایت

 02/05/1398 شورایاری محله گلشن و جوادیه  13
درخواست شورایاری برای جلسه جهت استفاده 

 از تجربیات جمعیت برای اداره محله

 بازدید پلیس امنیت از خانه اشتغال خاک سفید 05/05/1398 پلیس امنیت 14

 06/05/1398 اداره ورزش و جوانان شمال شرق  15
درخواست سالن برای برگزاری کارگاه و معرفی 

 نمایند جمعیت جهت ارتباط با ایشان

16 
و نارمک و اداره ورزش  کالنتری نامجو

 و جوانان شمال شرق 
 های اجتماعیجلسه در مورد پیشگیری از آسیب  08/05/1398
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 درخواست انجام پروژه مشترک با جمعیت   12/05/1398 موسسه زیتون  17

 13/05/1398 مجله چلچراغ  18
معرفی خانه اشتغال جهت گزارش و معرفی طرح 

 صفای سعی

 انجام پروژه مشترک برای اشتغال خانم ها 15/05/1398 صدیقین موسسه خیریه  19

 07/06/1398 4آموزش و پرورش منطقه  20
ارائه درخواست مالقات با رئیس آموزش و 

 جهت پیگیری ثبت نام 4پرورش منطقه 

 4جلسه با رئیس آموزش و پرورش منطقه  24/06/1398 4آموزش و پرورش منطقه  21

 همکاری  24/06/1398 جوانان شمال شرق اداره ورزش و  22

 

 مالی و تدارکات ❖

 مسوتقل  و  غیردولتی سوازمانی  کهسوت ا(  ع)  یعل امام  جمعیت  مراکز از  یکی  تهران،  سوفید ایرانی خاک  خانه

 همین در.  گرددمی توأمین مردمی هوایحموایوت طریق از تنهوا و نودارد دولتی پشوووتوانوه هیچ موالیلحوا   ازو  بوده

 نیازهای  تأمین  جهت تخصوویص مناسووب و  مالی  منابع  مدیریتهدف   با  سووفید ایرانی خاک خانه  مالی  تیم راسووتا

 است. فعالیت به مشغول حمایت، تحت کودکان و مادران سرپرست خانوار

 به  توجه با  نقدی  منابع.  گیردمی  صووورت  ینقد   ریغ  و  نقدی  منابع  مدیریت  بخش  دو  در  تیم این  هایفعالیت

 مواننود هوا  آن  جواری  هوایهزینوه  صووورف  کوهقرارگرفتوه    هواتیم این خودموت  در  دیگر  هوایتیم  نیوازهوای  و هوادرخواسوووت

 هزینه  همچون  یجار  ریغ  هایهزینه  شود ومی...    و  ورزش   التحریر،لوازم  بهداشت و درمان، پوشاک، کتب و  تغذیه،

ی نیز پس از دریافت از خیرین، نقد  ریغگردد. منابع  می...   و  ایرانی  خانه در سواختمان  ضوروری  تعمیرات  و  درمانی

بعدی  شووود و یا در انبار خانه علم جهت اسووتفادههای تحت حمایت میان ایشووان توزیع میبسووته به نیاز خانواده

 شود.ها در خانه ایرانی نگهداری میها و نیازمندی تیمخانواده

 راسوتا، همین  در.  کند می اسوتقبال  ینقد   ریغ  و  نقدی  هایکمک  هرگونه  از سوفید علم خاک خانه  همچنین،

 انجام خیرین محترم جهت  شووودمی  توصوویه  منظور بدین ،سووتا هماهنگی  مسووتلزم( کاال)  ینقد   ریغ  هایکمک

 خانه  ازیموردن کاالهای  از  و  نموده حاصوول تماس (  غفاری خانم  سوورکار)  مربوطه  با مسووئول  الزم، هایهماهنگی

 شود: انجام تواند می صورت دو به نیز نقدی هایکمک. شوند  بیشتر مطلع سفید ایرانی خاک

 علی امام جمعیت نقدی رسید  دریافت و مالی مسئول به تحویل و ایرانی خانه در حضور طریق از .1

 .است د یسفخاکایرانی  خانه مخصوص که علی امام جمعیتحساب شماره به واریز طریق از .2

 های نقدی:سفید جهت واریز کمکخانه علم خاک حسابشماره

5022-2919-0001-0180 

سوفید، خانه اشوتغال و سوفید شوامل مخارج خانه علم خاکالزم به توضویح اسوت که مخارج خانه ایرانی خاک

 .استسفید خانه ایرانی خاک
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 خالصوه  صوورتبه   98سوال  تابسوتان  سوفید درخاک  علم خانه  های خیرین درمخارج و کمک  گزارش   ادامه  در

 :رسد می استحضار به

 98 تابستانگزارش منابع و مصارف 

 مبالغ )ریال(   عنوان

 منابع:

 12,790,000 )برمبنای رسید نقدی(  های نقدیدریافتی  

 306,144,000 )برمبنای رسید غیرنقدی(  های غیر نقدیدریافتی  

 794935000 (اجرای طرح ها) نقدی از خیرین برمبنای فیش وایزی  هایدریافتی

 278,427,500 جمع منابع

 مخارج:

 414,484,991 سفیدمخارج خانه علم خاک

 

 :استبندی زیر به تفکیک دسته 98 تابستانی دریافتی در نقد  ریغهای کمک
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؛ در کنود هوایی میخوانواده هوا اقودام بوه برگزاری طرحخوانوه ایرانی خواک سوووفیود بوه منظور توامین نیوازهوای خود و 

 های مردمی به شرح زیر بوده است: این طرح ها و مبالغ جمع آوری شده به صورت کمک 1398تابستان 

شووند، برخی موردی هسوتند در صوورت برخورد با شورایط خاص برگزار ها هر فصول تکرار می)برخی از این طرح

 شود.(انجام می شوند و برخی سالی یکبارمی

 سفید ناشی از طرح های خانه علم خاک  دریافتی 

تعداد افراد که کمک نقدی   های نقدی کمک  عنوان طرح 

 اندکرده 

کمترین مبلغ  

 واریزی 

بیشترین مبلغ  

 واریزی 

 1,000,000 100,000 56 46,450,000 همیاری ماهیانه 

 3,500,000 500,000 12 49,600,000 حامیان کودکان 

 20,000,000 50,000 260 242,725,000 لوازم التحریر 

 25,000,000 100,000 25 143,050,000 غذای لیگ پرشین 

 11,000,000 500,000 7 25,500,000 یکی از افراد تحت حمایت درمان 

 24,580,000 500,000 107 207,710,000 سرویس مدرسه 

 21,500,000 1,000,000 7 49,900,000 نیاز هفتگی 

 14,800,000 200,000 6 30,000,000 کیسه آذوقه 

 - - 480 794,935,000 جمع کل 
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 سفید مخارج خانه علم خاک 

 مبالغ )میلیون ریال(  نام سرفصل 

 15,975,000 تغذیه

 1,668,000 بهداشت و درمان 

 0 اردو و تفریحات 

 44,545,000 های ورزشی اداره تیم 

 2,655,000 برگزاری جشن و خرید هدیه 

 0 پذیرایی مراسم ها 

 4,792,991 حمل و نقل 

 0 هزینه پست 

 67,120,000 ایاب و ذهاب 

 3,809,000 قبوض

 145,000,000 التحریر کتاب و لوازم 

 0 پوشاک

 38,715,000 آموزش 

 0 چاپ و تکثیر 

 0 تبلیغات 
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 0 اقالم جزیی مصرفی 

 280,000 ابزار و لوازم مصرفی 

 0 تعمیر و نگهداری اثاثیه

 31,475,000 تعمیر، تجهیز و نگهداری ساختمان

 120.000.000 اجاره ساختمان 

 0 کمک هزینه مسکن 

 0 خرید وسایل منزل 

 27,000,000 کمک هزینه خانواده ها 

 0 دارایی ثابت 

 31,450,000 کارآفرینی 

 0 کارآفرینی دستمزد 

 0 هاسایر هزینه 

 534,484,991 جمع کل مخارج 

 

 

 

 
 

 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

یه
غذ
ت

ان
رم
 د
ت و
اش
هد
ب

ت
حا
ری
 تف
و و
رد
ا

ی
زش
ور
ی 
ها
یم  
ه ت
دار
ا

یه
هد
د 
ری
 خ
ن و
جش
ی 
زار
رگ
ب

ها
م 
اس
مر
ی 
رای
ذی
پ

ل
 نق
ل و
حم

ت
پس
ه 
زین
ه

ب
ها
 ذ
ب و
ایا

ض
بو
ق

یر
حر
الت
زم 
لوا
 و 
ب
کتا

ک
شا
پو

ش
وز
آم

یر
کث
و ت
پ 
چا

ت
غا
بلی
ت

ی
رف
ص
ی م
زی
 ج
الم
اق

ی
رف
ص
م م
واز
و ل
ار 
ابز

یه
ثاث
ی ا
دار
گه
و ن
ر 
می
تع

ان
تم
اخ
 س
ی
دار
گه
و ن
ز 
هی
تج
ر، 
می
تع

ان
تم
اخ
 س
ره
جا
ا

ن
سک
ه م
زین
 ه
ک
کم

زل
من
ل 
سای
د و
ری
خ

ها
ده 
نوا
خا
ه 
زین
 ه
ک
کم

ت
ثاب
ی 
رای
دا

ی
رین
رآف
کا

ی
رین
رآف
کا
د 
مز
ست
د

ها
نه 
زی
 ه
یر
سا



 تهران سفیدخاک ایرانیخانه                                            )ع( یامام عل یمردم ـ ییامداد دانشجو  تی جمع یرانیا یهاخانه

 1398گزارش ساالنه  
www.sosapoverty.org  31پالک  ،عصریول متریبیست ،یزهد نابایخ، جشنواره ابانیخ یانتها ،د: تهرانپارسیسف کخا ایرانیآدرس خانه 

45 

 پاییزفصل 
های مرکز خانه ۀ هریک از گروهشود انجامترین اقدامات بندی موضووعی به مهمدر این بخش با توجه به طبقه

 شود.اشاره می پاییزسفید در فصل ایرانی خاک

 

 آموزش ❖

 

 .  پرداختمیکودک و نوجوان   31روز در هفته به آموزش   6عضو داشت که  31تیم آموزش  پاییز در فصل 

  2رابط آموزش، یک رابط مهد کودک،  4مسئول تیم، ساختار تیم آموزش متشکل از یک نفر به عنوان 

 مربی مهد کودک است.    6و  معلم   18ارزشیاب، 

ریزی برای تیم  نیز مسئولیت برنامهها و های مربوط به تیم آموزش با سایر تیمکلیه هماهنگی: مسئول تیم

 را بر عهده دارد. 

تیم   پاییزگیرد. در فصل ها از رابطین کمک میجهت اداره و پیگیری کالس  مسئول تیم  : رابط آموزش

 رابط آموزش و یک رابط مهد کودک داشت.   4آموزش 

ارزشیاب فعال    2.. از   همچنین برای بهبود کیفیت کالس جهت ارائه مواد آموزشی، طرح درس و .:  ارزشیاب

 گیرد.  در این تیم کمک می

مربی مهد کودک نیز با توجه به برنامه ارائه شده یک    6معلم و    18در فصل پاییز    معلم و مربی مهد کودک: 

د و بر اساس طرح درس ارائه شده از سوی تیم  نشوساعت در هفته در کالس حاضر می 3میانگین  بایا دو روز 

 د.نپردازس پیشنهادی خود به تدریس میآموزش و یا طرح در

ها به صورت یک نفره تا پنج نفره  و سطح آن تحصیلی مقطع آنآموز در ها با توجه به تعداد دانشکالس 

 شود.  تشکیل می

 و نوجوانان همت گماشت: اندر این فصل تیم آموزش نسبت به آموزش به سه دسته از کودک

ای به صورت کالس تقویتی و  آموزان مدرسهآموزشی برای دانشهای کالس  :ایمدرسه اندانش آموز -

نفر از   19 شود. در فصل پاییز تیم آموزش برایکمک آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی آنان تشکیل می 

 ای کالس کمک آموزشی برگزار کرد.  مدرسهکودکان و نوجوانان 

 اند و تیم آموزش با دو هدف  تحصیل بازمانده: این افراد به دالیل مختلف از  ایدانش آموزان غیر مدرسه  -

 سواد آموزی برای کودکانی که امکان بازگشت به چرخه تحصیل را ندارند. ✓

 آماده کردن کودک برای ورود به مدرسه و ادامه تحصیل  ✓

های گذشته تعدادی از دانش آموزان پس  نماید و طی سالاقدام به برگزاری کالس برای این افراد می

دانش آموز   5اند. در حال حاضر یک تا پنج مقطع تحصیلی به چرخه آموزش کشور بازگشته از گذراندن
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ای در این خانه مشغول به تحصیل هستند و هدف از برگزاری کالس برای این افراد سوادآموزی  غیر مدرسه

 امکان بازگشت به چرخه تحصیل برای ایشان وجود ندارد.  دلیل کبر سنی است و به  

 

 
های پیش از دبستان  های زندگی و نیز آموزش سال با هدف آموزش مهارت  6مهد کودک: کودکان کمتر از   -

 بینند. ساعت در هفته آموزش می 12کودک در مهد کودک به مدت  7یابند. ها حضور میدر این کالس 

نفر ساعت کالس در خانه ایرانی خاک    756و عدم حضور کودک یا معلم در کالس  ها  با در نظر گرفتن غیبت

 سفید توسط تیم آموزش برای ارائه محتوای درسی به دانش آموزان برگزار گردید.  

 وضعیت کلی تیم آموزش خانه علم خاک سفید

  تعداد

 رابطین 

 تعداد

 ارزشیاب 

  تعداد

 معلم

تعداد مربی  

 مهد کودک 

 متوسط

  زمان

  شدهصرف 

  معلم  توسط

  )درمهد 

 هفته(

  آموزدانش 

 ای مدرسه 

  دانش

  غیر  آموز

 ای مدرسه 

تعداد  

کودک  

کمتر از  

 سال   6

  نفر ساعت

  کالس

 شده تشکیل

  و  مثبت  نقاط

 فصل  منفی

4 2 18 6 3 19 5 7 756 - 
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 برنامهفوق ❖

 مربی.  15رابط کالس و  نفر  5، مسئول تیمیک نفر به عنوان عضو داشت:  18تیم فوق برنامه پاییز در فصل 

  45ها برای بهبود وضعیت برگزاری کالس  عنوان کالس در این فصل توسط تیم فوق برنامه تشکیل شد. 8 

ساعت   4نفر ساعت جلسه با معلمین برگزار شد. به طور متوسط هر رابط نزدیک به    6ساعت جلسه با رابطین و    نفر

ساعت در هفته    3  نیز به طور متوسط ها  کند و مربیاش صرف میشدهدر هر هفته زمان برای انجام وظایف تعریف  

 .  شوند حاضر میخانه علم  در برای برگزاری کالس 

 وضعیت زمان های اختصاصی اعضای تیم فوق برنامه

 ( ساعت  نفر )رابط  با جلسات 
  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  رابط)در توسط

  نفر)  معلم با جلسات 

 ( ساعت

  توسط  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  معلم)در 

45 4 6 3 

 کالس هنر و خالقیت ➢

نفر ساعت کالس هنر و خالقیت در خانه ایرانی خاک سفید برگزار شده است و استعدادهای    732در این فصل  

ها برای کودکان مستعد  تری کالس خوبی در این زمینه در بین کودکان شناسایی شده و بناست به صورت تخصصی 

 ادامه یابد. 
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 تئاتر آموزش ➢

در پاییز نیز به صورت کالس یک  بهار آغاز شد. فصل دو کالس تئاتر برای کودکان پسر و دختران نوجوان از  

در اواسط فصل پاییز گروه تئاتر   نفر ساعت کالس تئاتر در این فصل برگزار شد. 2340روز در هفته ادامه یافت. 

 پسران منحل شد.

 کالس آموزش زبان انگلیسی  ➢

.  کودکان تحت حمایت برگزار نماییمتالش بر این است که بتوانیم کالس آموزش زبان انگلیسی را برای همه 

بعد از   شود وتشکیل می خانه ایرانی خاک سفید با استفاده از ظرفیت موجود در اعضاکالس های مقدماتی در 

 نفر ساعت(  1260شوند. )گذراندن دوره مقدماتی در آموزشگاه زبان ثبت نام می

 

 آموزش برش کاغذ ➢

و کودکان استعداد ویژه ای در این زمینه به نمایش  نفر ساعت نیز کالس برش کاغذ تشکیل شد  392

 گذاشتند. 
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 آموزش موسیقی  ➢

جلسات تمرین در خانه علم با حضور  و    اند شدهثبت نام    تخصصی در آموزشگاه  موسیقی  کودکان برای آموزش  

نفر ساعت کالس موسیقی برای کودکان عالقه مند به    693  پاییز . در فصل  شوداعضای آشنا به آن ساز تشکیل می

 این رشته برگزار گردید.  

 

 آموزش کامپیوتر و رباتیک ➢

ضروری به نظر   افراد کامپیوتر همچون زبان انگلیسی در دنیای امروز برای همه  یادگیری کار بااز آنجا که 

ن جمعیت حداقل دانشی از این موضوع  کند همه کودکان تحت حمایت ایرسد خانه ایرانی خاک سفید تالش میمی

نماید و افرادی که  میکامپیوتر کسب نمایند و به همین دلیل به صورت تدریجی همه کودکان را درگیر آموزش 

های رباتیک شوند. در این  تر و دوره های تخصصی توانند وارد دورهمند نشان دهند، می خود را به این حوزه عالقه

های آموزش رباتیک برای دختران و پسران  ساعت دوره نفر 1188آموزش کامپیوتر و  نفرساعت دوره 1494خانه 

 برگزار شد.  

 وضعیت کلی تیم فوق برنامه خانه ایرانی خاک سفید 

تعداد  

 رابط 

تعداد  

 معلم

 )نفر ساعت کالس تشکیل شده( 

 زبان  موسیقی  تئاتر هنروخالقیت 
  برش

 کاغذ 

  پخش

 فیلم

  کلوب

 پسران 
 کامپیوتر  رباتیک

 عکاسی  

5 12 732 2340 693 1260 392 0 0 1188 1494 20 

 ورزش ❖

 پسران ورزش ➢

تیم فوتبال پرشین خاک سفید در فصل پاییز تمرینات منظمی را برگزار کرد و سه مسابقه دوستانه جهت  

 های پرشین برگزار نمود. افزایش آمادگی بازیکنان با سایر تیم

 خانه ایرانی خاک سفیدوضعیت کلی تیم ورزش پسران 

تعداد 

 ورزشکاران 
 تعداد مربی نام ورزش

ساعات تمرین 

 )در هفته(
 هزینه ها مسابقات
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38 
و آمادگی  فوتبال

 جسمانی
 36.300.000 مسابقه دوستانه 3 4 6

 اقدامات و تغییرات موثر فصل پاییز:

   متعدد  دوستانه مسابقات  شروع •

 میدانی   و  شروع تمرینات دو •

   جدید  کودکان جذب •

 تیم  ساختار گیری  شکل •
 

 ورزش دختران ➢

در باشگاه   نفر از نوجوانان تحت حمایت  14برای    یک روز در هفته    آمادگی جسمانی  هایکالس   پاییزدر فصل  

 .  گلشن برگزار شد 

 اقدامات و تغییرات موثر فصل پاییز:

 منتخب  میدانی و  دو   تمرینات شدن  منظم •

 جدید   عضو  شدن اضافه •

 

 خانه ایرانی خاک سفید دخترانوضعیت کلی تیم ورزش 

تعداد 

 ورزشکاران 
 تعداد مربی نام ورزش

ساعات تمرین 

 )در هفته(
 هزینه ها مسابقات

14 
آمادگی جسمانی و 

 دو ومیدانی
4 2 - 0 

 

 اردو ❖

یا شورکت دادن ها در خانه علم و  ها و سوایر مراسومریزی و برگزاری اردوها، جشونتیم اردو مسوئولیت برنامه

 های جمعیت امام علی )ع( را بر عهده دارد. ها و آیینکودکان در مراسم

فصول پاییز این تیم دو اردو به پارک جنگلی سورخه حصوار و جاجرود، یک بازدید از موزه کودک و نوجوان و 

 یک جشن یلدا  در خانه علم برگزار نمود.
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ها در محل خانه علم و یا شووورکت در ها و سوووایر مراسووومتیم اردو مسوووئولیت برنامه ریزی و برگزاری اردو

 های جمعیت امام علی )ع( را بر عهده دارد. مراسم

 
 

 های برگزار شده از سوی تیم اردو برنامه

 تاریخ اردو تیم سفارش دهنده مکان
تعداد 

 کودکان
 رنج سنی

تعداد 

 همراهان

 6 8-16 21 02/08/1398 آموزش و اردو  پارک جنگلی سرخه حصار 

 8 9-16 35 08/09/1398 ورزش و اردو  جاجرود 

 2 4-8 6 22/09/1398 اردو موزه کودک و نوجوان  

 7 4-11 29 28/09/1398 اردو خانه علم 

 

 مددکاری ❖

جلسه تشکیل   6 کهبوده است  رابط مددکاری 10مددکار و  10تیم مددکاری متشکل از  پاییزدر فصل 

.  اند را پیگیری کرده حمایتتحت  ، نوجوان و بانوانکودک 133اند و به طور منظم و مستمر امور مربوط به داده

ی که کودکان  معضالت  مهمترین  . مورد بوده است  91  برای پیگیری امور افراد تحت حمایت  تعداد مراجعات این تیم 
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  کار  فرار،  خودزنی، خودکشی،  دزدی،  اعتیاد،  خشونت،  بزه، و نوجوانان تحت حمایت را در این فصل درگیر کرد؛ 

. از اهم اقدامات تیم مددکاری در طول این فصل می توان به  بوده استو ...  جنسی های  بحران  و  تجاوز،  کودک، 

 موارد ذیل اشاره کرد: 
 

  اهداف  برد  پیش  راستای در  خانواده و  کودکان  با  مددکاران  ارتباطات از  منظور که ) ایدوره  های  پیگیری •

 ( گرفت نظر  در  شود طارتبا این بهبود  موجب که را  ای برنامه نوع هر ن توامی که است مددکاری 

   سال   18  زیر  های  اعدامبزه، قتل و    خصوص  در  مسلم   طفالن  آیین  درنوجوانان    و مشارکت  حضور  پیگیری •

 افراد تحت حمایت پزشکی موارد   پیگیری  •

 درمانی   تئاتر  های کالس   برگزاری پیگیری •

 افراد تحت حمایت وضعیت تحصیلی پیگیری •

 افراد تحت حمایت  با دورهمی جلساتبرگزاری  •

 برای افراد تحت حمایت شغلی  ریگذا  هدف  •

 افراد تحت حمایت جنسی  پرخطر رفتارهای و  بلوغ مسائل  پیگیری  •

 ...و  خیاطی وسائل  نظیر مددجویان  از تعدادی  هنرستان  و  موزیهنرآ  وسایلتامین  پیگیری •

 نوجوانان تحت حمایت خودکشی  پیگیری  •

 بین افراد تحت حمایت در  کودک  ازدواج  پیگیری •

 گاهآرایش  در  کار نظیر  افراد تحت حمایت اشتغال  بحث پیگیری •

 افراد تحت حمایت بارداری بحث پیگیری  •

 ها خانواده  خانگی خشونت  پیگیری  •

   روند ورزشی کودکان  پیگیری •

 افراد تحت حمایت حقوقی موارد پیگیری •

 افراد تحت حمایت زمستانه   لباس  هتهی  پیگیری    •

 وضعیت کلی تیم مددکاری خانه ایرانی خاک سفید 

 تعداد

 مددکار

 تعداد

 جلسات

 شده برگزار

 تعداد

 و کودکان

 تحت زنان

 حمایت

 تعداد

 کودکان

 شده اضافه

 این در

 فصل

 تعداد

 کودکان

 شده حذف

 این در

 فصل

 تعداد

 مراجعات
 مواجهه  مورد معضالت

10 6 133 0 0 91 
 مواد و اعتیاد خشونت، بزه،

، خودزنی دزدی، مخدر،
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 کودک، کار فرار، خودکشی،

 جنسی های بحران و تجاوز

 

 شناسایی ❖

مورد متقاضوووی به خانه علم مراجعه نموده اند که پس از مراجعه اولیه به محل   138در فصووول پاییز تعوداد 

خانواده مورد ارزیابی و بازدید ثانویه قرار گرفتند. از مجموع بازدیدها و بررسووی   12سووکونت تمامی موارد، تعداد  

تیم بهداشوت به منظور پیگیری معاینه و درمان ، دو مورد به   اضوافه شودند  خانه علم  بههای انجام شوده، دو مورد  

ناهنجاری، دو مورد به تیم حقوقی جهت اخذ شوووناسووونامه و سوووه مورد به تیم آموزش جهت ثبت نام   و  بیماری

. در این فصول به منظور تشوکیل و تکمیل تیم فوتبال تعداد باالیی از شودند مدرسوه و تامین لوازم التحریر ارجاع  

 گرفت.شناسایی کودکان انجام 

 

 وضعیت کلی تیم شناسایی خاک سفید

  به  مراجعات

 تیم

 شناسایی

  به  مراجعه اولیه

  سکونت  محل

 متقاضیان 

  به  ثانویه  مراجعه

  سکونت  محل

 متقاضیان 

جهت    ارجاع

  خانه  جذب به

 علم

 تیم  به  ارجاع

  و  بهداشت

 درمان 

  به  ارجاع

 حقوقی  تیم

 تیم  به  ارجاع

  جهت)  آموزش

 ( مدرسه  نام  ثبت

 تیم  به  ارجاع

  جهت)  روانشناسی

 ( مشاوره

138 138 12 2 2 2 3 0 

 

 بهداشت و درمان  ❖

های انجام شوده در مورد ویزیت انجام شوده اسوت. اطالعات مربوط به تعداد ویزیت  25در فصول پاییز تعداد  

 فصل پاییز، در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 تعداد غربالگری و ویزیت 

 ویزیت )نفر(  غربالگری )نفر( 

25 25 
 

مورد ارجاعات  8مورد ارجاعات تخصوصوی،    12، تعداد  پاییزمورد ارجاع انجام شوده در فصول   20از مجموع  

 آزمایشگاهی وجود داشته است.
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 درمانی  ارجاعات

 رادیولوژی  آزمایشگاهی  تخصصی 
 دندانپزشکی 

 ارجاعات  غربالگری 

12 8 0 0 0 

 
علت کمبود به  آید که در فصول  گونه برمیها اینبرگزاری کارگاهآوری شوده در حوزه  براسواس اطالعات جمع

  نیروی متخصص هیچ کارگاهی برگزار نشد 

  یک لینک پزشک نیز توسط تیم بهداشت و درمان برای ارجاعات پزشکی جذب شده است.

 سایر موارد 

تعداد کودکان واکسن  

 شده

جذب  نکیتعداد ل

 شده

  یخدمات بهداشت ریسا

 ی درمان

  ینقاط مثبت و منف

 فصل 
 تعداد موارد خاص 

0 1 0 - 0 

 

 انسانیسرمایه  ❖

 69اند، از این تعداد  تیم مختلف فعالیت داشوته  16عضوو فعال بوده که در    98خانه علم در این فصول دارای  

درصود(  39درصود( و کارشوناسوی ارشود)  58نفر مرد بوده که اغلب دارای مدرک تحصویلی کارشوناسوی )  29نفر زن و  

 نفر( سن داشته اند. 84سال ) 35تا  20باشند. همچنین اغلب اعضای فعال در این فصل به لحا  سنی بین می
 

 اطالعات کلی

 تعداد تیم  تعداد وظیفه تعیین شده  تعداد عضو فعال

98 144 16 

0

2

4

6

8

10

12

آزمایشگاهی دندانپزشکی تخصصی رادیولوژی

8

0

12

0
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 جنس 

 فراوانی  جنس

 29 مرد 

 69 زن 

 98 مجموع

 

 ای جنسیت نمودار دایره

 
 

 تحصیالت سطح 

 فراوانی درصدی  تحصیالت 

 2.2 تردیپلم و پایین

 58.1 کارشناسی 

 38.7 کارشناسی ارشد 

 1.1 دکترا 

 
 

29, مرد

69, زن
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 نمودار ستونی سطح تحصیالت

 
 

 وضعیت تحصیلی 

 درصدی   فراوانی وضعیت

 52.9 دانشجو

 47.1 التحصیل فارغ

 

 سن

 فراوانی درصدی  سن

 12 سال  20کمتر از  

 37 سال  25الی   20

 33 سال  30الی  25

 14 سال  35الی   30

 2 سال  40الی  35

 0 سال 45الی  40

 0 سال 50الی  45

 0 55الی  50

 0 60الی  55

 0 به باال  60

0

10
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30

40

50

60

تردیپلم و پایین کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
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 ای سننمودار میله

 
 

  به تفکیک تیم   اطالعات تعداد اعضا

 تعداد اعضا  عنوان تیم  ردیف 

 خانه علم 

 29 تعداد عضو تیم آموزش  1

 17 تعداد عضو تیم فوق برنامه  2

 9 تعداد عضو تیم مسئولین روز  3

 11 تعداد عضو تیم ورزش  4

 23 تعداد عضو تیم مددکاری  5

 4 تعداد عضو تیم پزشکی  6

 7 تعداد عضو تیم روانشناسی  7

 2 تعداد عضو تیم حقوقی  8

 2 تعداد عضو تیم شناسایی  9

 6 تبلیغات خانه علم  10

 1 تعداد عضو تیم مستندسازی  11

 2 تعداد عضو تیم سرمایه انسانی  12

 14 تعداد عضو تیم مالی  13

0 5 10 15 20 25 30 35 40

سال20کمتر از 

سال25الی 20

سال30الی 25

سال35الی 30

سال40الی 35

سال45الی 40

سال50الی 45

55الی 50

60الی 55

به باال60
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 1 تعداد عضو تیم روابط عمومی   14

 تبلیغات و رسانه ❖

 رسوانی بهآگاهی  برای  .دارد هاانسوان اجتماعی  زندگی  که ریشوه در  اسوت  رسوانیآگاهی ترین ابزار  مهمتبلیغات  

 مناسبی  ها به شکلآن  به  مربوط  اخبار است  نیاز  خانوار سرپرست  زنان  و  کودکان  بر اجتماعی  هایآسیب  از  جامعه

 امام جمعیت  کلی اهداف  ترینمهمرده از  گسوت سوطح  در  سوازیآگاه  و  رسوانیاطالع  .شوود  منتشور  جامعه سوطح  در

 هابیآسو شوهروندان از این   آگاهی  و اسوت  فقر و  اعتیاد  کودک،کار   مانند  اجتماعی  هایآسویب با  مقابله  در  ع()  یعل

 .دارد اجتماعی هایچالش این با مقابله برای جامعه نقش مهمی در همبستگی

 .کرد اشاره خیرین جذب و آمد ب نیروی انسانی کارجذ  به توانمی زمینه این در تبلیغات پیامدهایاز دیگر 

 به  مربوط اخبار  گسوترش  با  کند می  تالش   د یسوفخاک ایرانی  خانه سوانهبا چنین رویکردی، گروه تبلیغات و ر

 کلی  هایفعالیت  رو،ازاین.  بردارد اجتماعی  معضوووالت با  مبارزه  در را  مؤثر  گامی  ع() یعل  امام جمعیت  و  خانه این

 کرد: بندیدسته زیر اخبار انتشار به توانمی را گروه این

 خانه ایرانی؛ مددکاری تیم همکاری با د یسفخاک محله در اجتماعی هایآسیبانتشار اخبار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه در شدهانجام هایفعالیت انتشار اخبار  -

 ؛ هازمینه  این  در  هاآنورزشی و موفقیت  و    های هنریکالس   در  کودکان  هایفعالیت  به  مربوط  اخبار  انتشار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه اردوهای بهانتشار اخبار مربوط  -

 ؛د یسفخاک اشتغال خانهانتشار اخبار زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و شاغل در  -

 اجتماعی معضالت و مسائل مورد در داردنباله هایانتشار پست -

 های موردیها و برنامههای جمع آوری کمک برای طرحکمپین همکاری در -

 پاییزتولید محتوا در فصل  ➢

های اینسوتاگرام و صوفحه تلگرام خانه ایرانی خاک سوفید به تولید شوده در فصول پاییز برای پیجآمار محتوای  

 شرح جدول زیر بوده است. 
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 وضعیت صفحات خانه ایرانی خاک سفید در فضای مجازی 

عنوان  

 تیم

 اینستاگرام  تلگرام کانال 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد پست 

تولیدی بجز  

 فورواردی ها 

مجموع 

 بازدید 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد 

 پست

مجموع 

 الیک 
 تعداداستوری 

مجموع 

ویزیت  

 استوری 

تعداد 

نظرسنجی ها  

 در اینستاگرام 

تعداد 

پست های  

تولیدی 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

تعداد 

بازدید  

پست 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

 - - - 14795 43 753 4 - 2666 27 - صفحات 

های گرافیکی، کلیپ، فتو کلیپ، عکس، کپشون با موضووعات خاطره، تامین مالی، تحلیل ها در صوفحات مجازی محتواها  شوامل طرحبرای انتشوار پسوت

 هاست. به شرح زیر بوده است: مسائل روز، اطالع رسانی و نیز پست های فورواردی از سایر پیج

 تولید محتوا وضعیت 

 عنوان 

تعداد طرح  

های  

 گرافیکی 

 عکاسی 

تعداد 

 کپشن

تعداد 

محتوای  

 تحلیلی 

تعداد 

محتوای  

تامین  

 مالی

تعداد 

 خاطرات 

تعداد 

 کلیپ 

تعداد 

 فتوکلیپ 

تعداد پست 

های  

فورواردی  

از بقیه پیج  

 ها

تعداد 

پست های  

اطالع  

رسانی و  

 گزارشی 

فعالیت  

های  

خانه  

علم  

 )تعداد(

رویدادها  

 )تعداد(

طرح ها و  

آیین  

 ها)تعداد(

 26 0 3 0  3 2 13 - - - 0 محتوای تولید شده 
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https://t.me/khaksefid https://www.instagram.com/khaksefid.ias / 
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 روابط عمومی ❖

تشووکیل شوود. جهت ارتباط با سووازمان های محلی  نیاز بسوویار   رروابط عمومی خانه ایرانی خاک سووفید بنا ب

؛ که این گروه در خانه ایرانی خاک سوفید هسوت های هر مجموعه و سوازمانترین بخشروابط عمومی یکی از مهم

هوای موادی، معرفی هوای انسوووانی، جوذب خیرین و سووورموایوهینوه جوذب سووورموایوهزم دریزی مودونن ربرنواموهنیز بوا 

 .کند فعالیت می به نهادها و سازمان های مختلفهای این مرکز فعالیت

 تباط برقرار نمود:های زیر اردر فصل پاییز تیم روابط عمومی خاک سفید با سازمان

 های تیم روابط عمومی خانه ایرانی خاک سفیدفعالیت
 هدف از مراجعه  تاریخ مراجعه سازمان ردیف

 02/07/1398 4شهرداری منطقه  1
جلسه با موضوع برگزاری مسابقه دو میدانی و 

 همکاری شهرداری 

 تابعیتدرخواست تهیه گزارش با موضوع  29/07/1398 خبرگزاری الجزیره 2

3 
اداره ورزش و جوانان 

 شمال شرق 
18/09/1398 

درخواست باشگاه برای ورزش بانوان تحت 

 حمایت

4 
معاونت فرهنگی 

 6شهرداری ناحیه 
18/09/1398 

درخواست باشگاه برای ورزش بانوان تحت 

 حمایت

 

 مالی و تدارکات ❖

 مسوتقل  و  غیردولتی سوازمانی  کهسوت ا(  ع)  یعل امام  جمعیت  مراکز از  یکی  تهران،  سوفید ایرانی خاک  خانه

 همین در.  گرددمی توأمین مردمی هوایحموایوت طریق از تنهوا و نودارد دولتی پشوووتوانوه هیچ موالیلحوا   ازو  بوده

 نیازهای  تأمین  جهت تخصوویص مناسووب و  مالی  منابع  مدیریتهدف   با  سووفید ایرانی خاک خانه  مالی  تیم راسووتا

 است. فعالیت به مشغول حمایت، تحت خانوارکودکان و مادران سرپرست 

 به  توجه با  نقدی  منابع.  گیردمی  صووورت  ینقد   ریغ  و  نقدی  منابع  مدیریت  بخش  دو  در  تیم این  هایفعالیت

 مواننود هوا  آن  جواری  هوایهزینوه  صووورف  کوهقرارگرفتوه    هواتیم این خودموت  در  دیگر  هوایتیم  نیوازهوای  و هوادرخواسوووت

 هزینه  همچون  یجار  ریغ  هایهزینه  شود ومی...    و  ورزش   التحریر،لوازم  درمان، پوشاک، کتب وبهداشت و    تغذیه،

ی نیز پس از دریافت از خیرین، نقد  ریغگردد. منابع  می...   و  ایرانی  خانه در سواختمان  ضوروری  تعمیرات  و  درمانی

بعدی  انبار خانه علم جهت اسووتفادهشووود و یا در  های تحت حمایت میان ایشووان توزیع میبسووته به نیاز خانواده

 شود.ها در خانه ایرانی نگهداری میها و نیازمندی تیمخانواده

 راسوتا، همین  در.  کند می اسوتقبال  ینقد   ریغ  و  نقدی  هایکمک  هرگونه  از سوفید علم خاک خانه  همچنین،

 انجام خیرین محترم جهت  شووودمی  توصوویه  منظور بدین ،سووتا هماهنگی  مسووتلزم( کاال)  ینقد   ریغ  هایکمک

 خانه  ازیموردن کاالهای  از  و  نموده حاصوول تماس (  غفاری خانم  سوورکار)  مربوطه  با مسووئول  الزم، هایهماهنگی

 شود: انجام تواند می صورت دو به نیز نقدی هایکمک. شوند  بیشتر مطلع سفید ایرانی خاک

 علی امام جمعیت نقدی رسید  دریافت و مالی مسئول به تحویل و ایرانی خانه در حضور طریق از .1
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 .است د یسفخاکایرانی  خانه مخصوص که علی امام جمعیتحساب شماره به واریز طریق از .2

 های نقدی:سفید جهت واریز کمکخانه علم خاک حسابشماره

5022-2919-0001-0180 

سوفید، خانه اشوتغال و خاکسوفید شوامل مخارج خانه علم  الزم به توضویح اسوت که مخارج خانه ایرانی خاک

 .استسفید خانه ایرانی خاک

 به  خالصوه  صوورتبه   98سوال   پاییز  سوفید درخاک  علم خانه  های خیرین درمخارج و کمک  گزارش   ادامه  در

 :رسد می استحضار

 98  پاییزگزارش منابع و مصارف 

 مبالغ )ریال(   عنوان

 منابع:

 3,720,000 )برمبنای رسید نقدی(  های نقدیدریافتی  

 264,043,984 )برمبنای رسید غیرنقدی(  های غیر نقدیدریافتی  

 215,695,000 (اجرای طرح ها) نقدی از خیرین برمبنای فیش وایزی  هایدریافتی

 363,458,984 جمع منابع

 مخارج:

 358,150,230 سفیدمخارج خانه علم خاک

 

 :استبندی زیر به تفکیک دسته 98 پاییزی دریافتی در نقد  ریغهای کمک
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 پاییز ؛ درکند هایی میخانه ایرانی خاک سووفید به منظور تامین نیازهای خود و خانواده ها اقدام به برگزاری طرح

 های مردمی به شرح زیر بوده است: این طرح ها و مبالغ جمع آوری شده به صورت کمک 1398

شووند، برخی موردی هسوتند در صوورت برخورد با شورایط خاص برگزار ها هر فصول تکرار می)برخی از این طرح

 شود.(شوند و برخی سالی یکبار انجام میمی

 سفید ناشی از طرح های خانه علم خاک  دریافتی 

نقدی تعداد افراد که کمک  های نقدیکمک عنوان طرح 

 اندکرده

کمترین مبلغ 

 واریزی 

بیشترین مبلغ 

 واریزی 

 3,000,000 100,000 47 44,960,000 همیاری ماهیانه

 1,200,000 635,000 2 1,835,000 قلک

 4,800,000 500,000 13 59,000,000 حامیان کودکان

 4,000,000 500,000 6 10,500,000 نیازهای هفتگی

 9,000,000 300,000 13 36,800,000 رهن خانه اشتغال

 2,100,000 2,100,000 1 2,100,000 اردو

 27,500,000 1,000,000 4 41,500,000 کیسه آذوقه

 8,600,000 400,000 9 19,000,000 جشن یلدا

 60,200,000 5,535,000 95 215,695,000 جمع کل
 

 

درآمدهای غیرنقدی

,  (آموزش)

80,960,000

درآمدهای غیرنقدی
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 سفید مخارج خانه علم خاک 

 )میلیون ریال( مبالغ   نام سرفصل 

 7,556,500 تغذیه

 16,226,830 بهداشت و درمان 

 9,019,000 اردو و تفریحات 

 32,200,000 های ورزشی اداره تیم 

 12,999,100 برگزاری جشن و خرید هدیه 

 0 پذیرایی مراسم ها 

 1,970,000 حمل و نقل 

 0 هزینه پست 

 144,000,000 ایاب و ذهاب 

 5,005,000 قبوض

 0 التحریر کتاب و لوازم 

 0 پوشاک

 38,573,500 آموزش 

 180,000 چاپ و تکثیر 

 0 تبلیغات 

 281,000 اقالم جزیی مصرفی 

 7,350,000 ابزار و لوازم مصرفی 

 6,500,000 تعمیر و نگهداری اثاثیه

 59,968,800 تعمیر، تجهیز و نگهداری ساختمان

 120.000.000 اجاره ساختمان 

 0 هزینه مسکن کمک 

 0 خرید وسایل منزل 

 0 کمک هزینه خانواده ها 

 0 دارایی ثابت 

 16,320,500 کارآفرینی 

 0 دستمزد کارآفرینی 

 0 هاسایر هزینه 

 468,150,230 جمع کل مخارج 
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 زمستانفصل 
های مرکز خانه ۀ هریک از گروهشود انجامترین اقدامات بندی موضووعی به مهمدر این بخش با توجه به طبقه

 شود.سفید در فصل زمستان اشاره میایرانی خاک

 

 آموزش ❖

پرداخته  کودک و نوجوان  22روز در هفته به آموزش  6عضو داشت که  22تیم آموزش  زمستان در فصل 

 . شد می

  2رابط آموزش، یک رابط مهد کودک،  4مسئول تیم، ساختار تیم آموزش متشکل از یک نفر به عنوان 

 مربی مهد کودک است.    4و  معلم   27ارزشیاب، 

ریزی برای تیم  ها و نیز مسئولیت برنامههای مربوط به تیم آموزش با سایر تیمکلیه هماهنگی: مسئول تیم

 را بر عهده دارد. 

تیم   زمستانگیرد. در فصل ها از رابطین کمک می جهت اداره و پیگیری کالس  مسئول تیم :آموزشرابط 

 رابط آموزش و یک رابط مهد کودک داشت.   4آموزش 

ارزشیاب فعال    2همچنین برای بهبود کیفیت کالس جهت ارائه مواد آموزشی، طرح درس و ... از   :  ارزشیاب

 .  شودگرفته می در این تیم کمک 

مربی مهد کودک نیز با توجه به برنامه ارائه شده    4معلم و    11در فصل زمستان    لم و مربی مهد کودک:مع

د و بر اساس طرح درس ارائه شده از سوی تیم  نشوساعت در هفته در کالس حاضر می  3میانگین    بایک یا دو روز  

 د.نپردازآموزش و یا طرح درس پیشنهادی خود به تدریس می

ها به صورت یک نفره تا پنج نفره  و سطح آن تحصیلی مقطع آنآموز در وجه به تعداد دانشها با تکالس 

 شود.  تشکیل می

 و نوجوانان همت گماشت: اندر این فصل تیم آموزش نسبت به آموزش به سه دسته از کودک

تقویتی و  ای به صورت کالس آموزان مدرسههای آموزشی برای دانشکالس  :ایمدرسه اندانش آموز -

نفر از   11 شود. در فصل بهار تیم آموزش برایکمک آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی آنان تشکیل می 

ای کالس کمک آموزشی برگزار کرد. در این فصل تعداد معلمان به دلیل اجرای  مدرسهکودکان و نوجوانان  

محسوسی یافت و بسیاری  طرح تدریس عشق از سوی سرمایه انسانی کل جمعیت امام علی )ع( کاهش 

 ریزی شده تشکیل نشد.های برنامه از کالس 

 اند و تیم آموزش با دو هدف  : این افراد به دالیل مختلف از تحصیل بازماندهایدانش آموزان غیر مدرسه  -

 سواد آموزی برای کودکانی که امکان بازگشت به چرخه تحصیل را ندارند. ✓

 و ادامه تحصیل آماده کردن کودک برای ورود به مدرسه  ✓
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های گذشته تعدادی از دانش آموزان پس  نماید و طی سالاقدام به برگزاری کالس برای این افراد می

اند. در حال حاضر سه دانش آموز  از گذراندن یک تا پنج مقطع تحصیلی به چرخه آموزش کشور بازگشته

کالس برای این افراد سوادآموزی    ای در این خانه مشغول به تحصیل هستند و هدف از برگزاریغیر مدرسه

 است و به دلیل کبر سنی امکان بازگشت به چرخه تحصیل برای ایشان وجود ندارد.  

 

 
های پیش از دبستان  های زندگی و نیز آموزش سال با هدف آموزش مهارت  6مهد کودک: کودکان کمتر از   -

 بینند. ساعت در هفته آموزش می 12کودک در مهد کودک به مدت   6یابند. ها حضور میدر این کالس 
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نفر ساعت کالس در خانه ایرانی خاک    747ها و عدم حضور کودک یا معلم در کالس  با در نظر گرفتن غیبت

 سفید توسط تیم آموزش برای ارائه محتوای درسی به دانش آموزان برگزار گردید.  

 وضعیت کلی تیم آموزش خانه علم خاک سفید

  تعداد

 رابطین 

 تعداد

 ارزشیاب 

  تعداد

 معلم

تعداد مربی  

 مهد کودک 

 متوسط

  زمان

  شدهصرف 

  معلم  توسط

و مربی  

  )درمهد 

 هفته(

  آموزدانش 

 ای مدرسه 

  دانش

  غیر  آموز

 ای مدرسه 

تعداد  

کودک  

  6کمتر از  

 سال 

  نفر ساعت

  کالس

 شده تشکیل

  نقاط

  و  مثبت

  منفی

 فصل

4 2 11 4 3 13 3 6 747 - 

سرمایه انسانی  اجرای طرح تدریس عشق از سوی کمیته  98یکی از مهمترین مشکالت تیم آموزش در سال 

جمعیت امام علی )ع( بود که سبب شد تعداد بسیار کمی معلم وارد تیم آموزش شوند و این تیم موفق به برگزاری  

 آموزان خود نشد.  کالس درسی برای بسیاری از دانش

 برنامهفوق ❖

  12رابط کالس و  نفر  5، مسئول تیمیک نفر به عنوان عضو داشت:  18تیم فوق برنامه  زمستان در فصل 

 مربی. 

  45ها برای بهبود وضعیت برگزاری کالس  عنوان کالس توسط تیم فوق برنامه تشکیل شد. 7 در این فصل

ساعت   4نفر ساعت جلسه با معلمین برگزار شد. به طور متوسط هر رابط نزدیک به    6ساعت جلسه با رابطین و    نفر

ساعت در هفته    3  نیز به طور متوسط ها  کند و مربیش صرف میادر هر هفته زمان برای انجام وظایف تعریف شده

 .  شوند حاضر میخانه علم  در برای برگزاری کالس 

 کالس هنر و خالقیت ➢

نفر ساعت کالس هنر و خالقیت در خانه ایرانی خاک سفید برگزار شده است و استعدادهای    330در این فصل  

ها برای کودکان مستعد  تری کالس و بناست به صورت تخصصی خوبی در این زمینه در بین کودکان شناسایی شده  

 ادامه یابد. 
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 کالس تئاتر ➢

یک کالس تئاتر برای دختران نوجوان از بهار آغاز شد و در زمستان نیز به صورت کالس یک روز در هفته  

نفر ساعت   300  مجموعاا  ادامه یافت ولی در اواسط فصل به دلیل غیبت بیش از حد کودکان این کالس منحل شد.

 کالس تئاتر در این فصل برگزار شد.

 کالس برش کاغذ ➢

ای در این زمینه به نمایش گذاشتند. نفر ساعت نیز کالس برش کاغذ تشکیل شد و کودکان استعداد ویژه  264

دند که  شود آماده کرکودکان آثاری را برای فروش در جشنواره بوی عیدی که هرساله در اسفند ماه برگزار می

 متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا امسال این جشنواره برگزار نشد.  

 کالس آموزش زبان انگلیسی  ➢

.  تالش بر این است که بتوانیم کالس آموزش زبان انگلیسی را برای همه کودکان تحت حمایت برگزار نماییم

بعد از   شود وتشکیل می ظرفیت موجود در اعضاخانه ایرانی خاک سفید با استفاده از کالس های مقدماتی در 

 نفر ساعت( 183شوند. )گذراندن دوره مقدماتی در آموزشگاه زبان ثبت نام می

 کالس موسیقی  ➢

جلسات تمرین در خانه علم با حضور  و    اند شدهثبت نام    تخصصی در آموزشگاه  موسیقی  کودکان برای آموزش  

نفر ساعت کالس موسیقی برای کودکان عالقه مند به    3  زمستانصل  . در فشوداعضای آشنا به آن ساز تشکیل می

 این رشته برگزار گردید.  
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 آموزش کامپیوتر و رباتیک ➢

ضروری به نظر   افراد دانش کامپیوتر همچون زبان انگلیسی در دنیای امروز برای همه آشنایی با از آنجا که 

ت حمایت این جمعیت حداقل دانشی از این موضوع  کند همه کودکان تحرسد خانه ایرانی خاک سفید تالش میمی

نماید و افرادی که  میکامپیوتر کسب نمایند و به همین دلیل به صورت تدریجی همه کودکان را درگیر آموزش 

های رباتیک شوند. در این  تر و دوره های تخصصی توانند وارد دورهمند نشان دهند، می خود را به این حوزه عالقه

های آموزش رباتیک برای دختران و پسران  ساعت دوره نفر 1473ساعت دوره آموزش کامپیوتر و  نفر  564خانه 

 برگزار شد.  

 
 

 وضعیت کلی تیم فوق برنامه خانه ایرانی خاک سفید 

تعداد  

 رابط 

تعداد  

 معلم

 )نفر ساعت کالس تشکیل شده( 

 زبان  موسیقی  تئاتر هنروخالقیت 
  برش

 کاغذ 

  پخش

 فیلم

  کلوب

 پسران 
 کامپیوتر  رباتیک

5 12 330 300 3 183 264 0 0 1473 564 
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 وضعیت زمان های اختصاصی اعضای تیم فوق برنامه

 ( ساعت  نفر )رابط  با جلسات 
  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  رابط)در توسط

  نفر)  معلم با جلسات 

 ( ساعت

  توسط  شدهصرف  زمان   متوسط

 هفته(  معلم)در 

45 4 6 3 

 

 ورزش ❖

 پسران ورزش ➢

 اقدامات و تغییرات فصل زمستان:

 مسابقات دو و میدانی  در  شرکت  سازی آماده  •

مسابقه بود )سه مسابقه فوتبال دوستانه و   4از برنامه های موثر تیم ورزش در این فصل برگزاری  •

 یگ پرشین جمعیت امام علی )ع( بود(. یک مسابقه دو میدانی ل

 تمرینات بود.  کمتر  نسبت به کودکان و در نتیجه نظم  کمتر  سختگیریاز نکات منفی این فصل  •

 وضعیت کلی تیم ورزش پسران خانه ایرانی خاک سفید

 نام ورزش
تعداد  

 کودکان 
 تعداد مربی 

ساعات  

تمرین )در  

 هفته(

نفر ساعت  

 کالس

تشکیل  

 شده

نفر ساعت  

کالس تشکیل  

نشده به علت  

 غیبت مربی 

 هزینه ها  تعدادمسابقات 

فوتبال و دو 

 و میدانی
38 6 4 357.5 0 4 29.000.000 

 دستاوردها •

مدال طال،    6در چهارمین دوره از مسابقات دو ومیدانی لیگ پرشین اعضای تیم خاک سفید موفق به دریافت  

 نقره و یک برنز شدند.   1

 : رتبه اول رده نونهاالن، رتبه سوم رده نوجوانانهای تیمیعنوان

م دوم یک مقام سوم  یک مقام اول یک مقا در رده نونهاالن و  پنج مقام اول انفرادی:  های انفرادیعنوان

 در رده نوجوانان  انفرادی 
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 ورزش دختران ➢

 اقدامات و تغییرات موثر فصل زمستان: 

 مسابقات دو و میدانی  در  شرکت  سازی آماده  •

 منتخب  میدانی و  دو   تمرینات شدن  منظم •

 
 

 وضعیت کلی تیم ورزش دختران خانه ایرانی خاک سفید 

 نام ورزش 
تعداد  

 نونهاالن

تعداد  

 نوجوانان 
 تعداد مربی 

 ساعات تمرین

 )در هفته(

  کالس  ساعت  نفر

 شده تشکیل

تعداد  

 مسابقات 

هزینه  های  

 انجام شده 

آمادگی جسمانی 

 و دو ومیدانی
8 6 5 2 128.5 1 2.350.000 

 

 دستاوردها •

امام میدانی لیگ پرشین جمعیت  و  دو مسابقات از دستاوردهای مهم در این فصل کسب نتایج مناسب در 

 علی )ع( بود. 
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 : رتبه سوم رده نوجوانان های تیمیعنوان

در رده   یک مقام دوم یک مقام سوم انفرادی در رده نونهاالن و  انفرادی  :  دو مقام دوم های انفرادیعنوان

 نوجوانان

 اردو ❖

در خانه علم و یا شوورکت دادن   ها و سووایر مراسوومریزی و برگزاری اردوها، جشوونتیم اردو مسووئولیت برنامه

در فصول زمسوتان این تیم سوه برنامه جشون های جمعیت امام علی )ع( را بر عهده دارد.  و آیین  کودکان در مراسوم

یلدا و دو مراسوم جشون موفقیت تیم ورزش در مسوابقات دو و میدانی لیگ پرشوین  شوبدر خانه علم به مناسوبت  

ز مادران در جشون مادران به مناسوب جشون روز تولد حضورت زهرا)س( و تن ا  13برای دختران و پسوران و حضوور  

 روز زن را فراهم نمود.

 

 های برگزار شده از سوی تیم اردو برنامه

 رنج سنی تعداد کودکان تاریخ اردو تیم سفارش دهنده مکان
تعداد 

 همراهان

   12-18   02/10/1398 مددکاری و اردو  خانه علم 

 9 10-16 19 21/11/1398 ورزش  خانه علم 

 7 11-17 11 28/11/1398 ورزش  خانه علم 

 7 22-40 13 25/11/1398 کمیته زنان  تاالر مروارید تهرانپارس
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 مددکاری ❖

جلسه تشکیل   5 که بوده است  رابط مددکاری  10مددکار و  10تیم مددکاری متشکل از  زمستاندر فصل 

.  اند را پیگیری کرده حمایتتحت  ، نوجوان و بانوانکودک 133منظم و مستمر امور مربوط به اند و به طور داده

ی که کودکان  معضالت  مهمترین  .مورد بوده است  124  برای پیگیری امور افراد تحت حمایت  تعداد مراجعات این تیم

  خودزنی،خودکشی،  دزدی،  مخدر،   مواد   به  اعتیاد  خشونت،  بزه، و نوجوانان تحت حمایت را در این فصل درگیر کرد؛  

. از اهم اقدامات تیم مددکاری در طول این فصل می  بوده است جنسی و ...  های بحران تجاوز، کودک، کار فرار،

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 

  مددکاری اهداف برد  پیش  راستای در  خانواده  و  کودکان  با  مددکاران ارتباطات) ای دوره  های پیگیری •

 ( گرفت نظر  در  شود  ارتباط  این بهبود  موجب  که   را ای  برنامه نوع هر  توانمی  که است

 افراد تحت حمایت  راونپزشکی و  پزشکی  های پیگیری •

 درمانی  تئاتر  های  کالس  برگزاری  پیگیری  •

 آنها  تحصیل ترک  و  افراد تحت حمایت مدرسه و  درسی  های  پیگیری  •

   افراد تحت حمایت رباتیک  کالس   پیگیری  •

 افراد تحت حمایت برای شغل کردن  پیدا پیگیری •

 افراد تحت حمایت جنسی  پرخطر رفتارهای و  بلوغ مسائل  پیگیری  •

 افراد تحت حمایت خودکشی پیگیری •
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 افراد تحت حمایت در   کودک  ازدواج پیگیری موضوع  •

 اه آرایشگ  در  کار  نظیر افراد تحت حمایت اشتغال پیگیری •

 حمایتافراد تحت   بارداری  پیگیری  •

 ها  در خانواده  خانگی خشونت پیگیری •

 افراد تحت حمایت ورزشی  روند  پیگیری •

 شناسنامه  گرفتن   و افراد تحت حمایت حقوقی  موارد   پیگیری  •

 پزشکی  مربوطه  مسائل و  قانونی پزشکی آگاهی  و شکایت بحث  و افراد تحت حمایت تجاوز   پیگیری  •

 علی  امام  جمعیت های برنامه اجرایی  روند  بحث  در جوانان و   ها نوجوان از گرفتن   کمک  •

  در  ها آن غیبت  و حضور  عدم پیگیری  و افراد تحت حمایت..( و  تئاتر  موسیقی،)هنری هایبرنامه پیگیری •

 شده تعریف های  کالس   و کارها

 علی  امام جمعیت میدانی دو پرشین لیگ اجرایی  های در برنامه جوانان و  نوجوانان حضور پیگیری  •

 افراد تحت حمایت از چندی دزدی  و  بزه پیگیری  •

 99 سال مددکاری در   تیم  سالیانه برنامه   ارائه  •

  شدن فراگیر  شرایط  در  ها خانواده  به  ارزاق کیسه   توزیع  و  مراقبتی و  بهداشتی اقالم  توزیع  و  پیگیری •

 کرونا   ویروس 

  پیگیری   افزایش   و  بحرانی   و  مهم   بسیار  مسائل  به  محدود  و   مددکاری  حضوری   های  فعالیت   حداقلی  کاهش •

  توسط  مهم آن گرفتن جدی و کرونا مسائل کردن زدگوش  و کودکان و ها خانواده  تلفنی و  غیرحضوری

 هفتگی صورت  به مددکاران توسط   کودکان  و  ها خانواده

 وضعیت کلی تیم مددکاری خانه ایرانی خاک سفید 

 تعداد

 مددکار

 تعداد

 جلسات

 شده برگزار

 تعداد

 و کودکان

 تحت زنان

 حمایت

 تعداد

 کودکان

 شده اضافه

 این در

 فصل

 تعداد

 کودکان

 شده حذف

 این در

 فصل

 تعداد

 مراجعات
 مواجهه  مورد معضالت

11 5 133 15 0 124 

 مواد و اعتیاد خشونت، بزه،

 دزدی، مخدر،

 کار فرار، خودزنی،خودکشی،

 های بحران و تجاوز کودک،

 جنسی 
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 شناسایی ❖

متقاضی به خانه علم مراجعه نمودند که مراجعه اولیه به محل سکونت تمامی   11تعداد در فصل زمستان 

موارد انجام شد، اما با توجه به ارزیابی ها و بررسی های اولیه لزومی به ارجاع هیچکدام از موارد به تیم های موجود  

 نبود. 

الزم به ذکر است که به دلیل شیوع بیماری کرونا در اواسط فصل  و برخی مشکالت فردی، انجام شناسایی   

 ها متوقف گردید. 
 

 وضعیت کلی تیم شناسایی خاک سفید

  مراجعات 

  تیم  به

 شناسایی

  به  مراجعه اولیه

  سکونت محل

 متقاضیان 

  به  ثانویه مراجعه

  سکونت محل

 متقاضیان 

جهت   ارجاع

  خانه جذب به

 علم 

  تیم به  ارجاع

  و  بهداشت

 درمان 

  به  ارجاع

  تیم

 حقوقی

  تیم به  ارجاع

  جهت) آموزش

  نام  ثبت

 ( مدرسه

  تیم به  ارجاع

  روانشناسی

 ( مشاوره جهت)

11 7 0 0 0 0 0 0 

 

 حقوقی ❖

پرونده جدید را آغاز کرد و به پرونده های   6تیم حقوقی خانه ایرانی خاک سفید در فصل زمستان پیگیری 

 سال قبل نیز پرداخت. 

 عملکرد تیم حقوقی 

پرونده های در 

 حال پیگیری
 پرونده جدید

پرونده به نتیجه 

 نهایی رسیده

پرونده هایی که 

 کارشان گیر کرده
 مراجع سایر مراجع شناسنامه 

15 6 - 6 3 - 

 

 بهداشت و درمان  ❖

های انجام شده در مورد ویزیت انجام شده است. اطالعات مربوط به تعداد ویزیت  14تعداد   زمسوتاندر فصول  

 فصل پاییز، در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 تعداد غربالگری و ویزیت 
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 ویزیت )نفر(  غربالگری )نفر( 

0 14 
 

مورد ارجاعات   6مورد ارجاعات تخصوصوی،    11، تعداد  زمسوتانمورد ارجاع انجام شوده در فصول    22از مجموع  

 مورد ارجاعات دندانپزشکی وجود داشته است. 4و  ، یک مورد ارجاع رادیولوژیآزمایشگاهی
 

 درمانی  ارجاعات

 رادیولوژی  آزمایشگاهی  تخصصی 
 دندانپزشکی 

 ارجاعات  غربالگری 

11 6 1 0 4 

 
در فصل   زمستانآید که در فصل  گونه برمیها اینبرگزاری کارگاهآوری شده در حوزه  براساس اطالعات جمع

 .علت کمبود نیروی متخصص هیچ کارگاهی برگزار نشد به  زمستان

جهت سوی تی اسوکن از سور یکی از کودکان تحت حمایت که جدیداا به خانه علم اضوافه شوده اسوت در ارجاع  

 شود. روانپزشک پیگیری میاین فصل انجام شد و پیگیری درمانی وی از طریق 

 سایر موارد 

تعداد کودکان واکسن  

 شده

جذب  نکیتعداد ل

 شده

  یخدمات بهداشت ریسا

 ی درمان

  ینقاط مثبت و منف

 فصل 
 تعداد موارد خاص 

0 0 0 - 1 
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 روانشناسی ❖

تیم شود، این شوناختی در خانه ایرانی احسواس میبر مبنای نیازهای مبرمی که در خصووص مداخالت روان

شوناسوی در برای تیم روان  98هایی که در سوال های خود را شوروع کرد. مجموعه اهداف و برنامهفعالیت  97سوال 

 باشد:نظر گرفته شد به شرح زیر می

 در سطح خانه ایرانی ت مد بلند اهداف ➢

 فعالیت ثمربخش تیم در سه سطح پیشگیری، مداخله و درمان -1

 درمان اختالالت روانی حاد مراجعین  -2

 های اجتماعیپیشگیری از آسیب  -3

 هاهای روانشناسی در خصوص رفتار اعضا با یکدیگر و ارتقای تیم آموزش  -4

 های روانشناسی در خصوص رفتار اعضا با کودکان، نوجوانان و مادران آموزش  -5

خانه، بالیای طبیعی، انواع   های الزم به اعضا در خصوص مدیریت بحران )خودکشی، فرار از آموزش  -6

 های درون تیمی و ...( های حاد، اعتیاد، چالشآزاریکودک 

 استعدادیابی -7

 های تحقیقاتی روانشناسی در خانه ایرانی انجام پروژه  -8

 در سطح خانه ایرانی  مدتاهداف کوتاه ➢

 شناسایی مراجعان حاد -1

 های روانشناسی تمامی مراجعینتکمیل پرونده -2

 بارطور مداوم و حداقل دوماه یکهای خانه ایرانی بههای موردنیاز تیمکارگاهبرگزاری  -3

 هاهای روانشناختی در طرح درس ها در خصوص ورود آموزش تیممسئولین برگزاری جلسات با  -4

 محلهدر سطح ت مد بلند اهداف ➢

 های اجتماعی در محلهفعالیت ثمربخش تیم در سطح پیشگیری از آسیب -1

 آموزان و معلمین دیگرروانشناسی در خصوص رفتار معلمین با دانشهای آموزش  -2

 ترهای ثمربخشارتباط با سرای محله خاکسفید جهت آموزش  -3

 های غربت و مهاجردار از فرهنگشناسایی کودکان آسیب -4

 های الزممتوجه کردن متخصصین روانشناسی به محله جهت انجام همکاری -5

 محلهدر سطح  مدتاهداف کوتاه ➢

 گیری بیشترآموزان خانه ایرانی جهت ارتباطت با معلمان مدارس دانشصحب -1
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های صوحبت با متخصوصوین روانشوناسوی سورای محله جهت حضوور در خانه ایرانی و نیز همکاری -2

 دوطرفه

 1398طول سال اقدامات  اجرایی در   ➢
 های فردیمشاوره

 بحرانی موارد

 شده شناسایی

 به ارجاع جهت

 صمتخص

تعداد کودک و 

نوجوان 

ی کنندهدریافت

 مشاوره

تعداد جلسات 

 مشاوره فردی

خارج از خانه 

 ایرانی

هزینه مجموع 

 مشاوره

مجموع زمان 

 جلسات مشاوره

تعداد جلسات 

 مشاوره فردی

داخل خانه 

 ایرانی

هزینه مجموع 

 مشاوره

مجموع زمان 

جلسات 

 مشاوره

 مورد 20
 کودک 7

 نوجوان 1
 ساعت 84 رایگان 42 ساعت 13 رایگان 7

 
ی فردی کننده مشاورهشده به علت کمبود نیروی متخصص و نیروی داوطلب پیگیری متاسفانه بسیاری از موارد بحرانی شناسایی

شناختی داده های روان های فوق برنامه و فرایندهای مددکاری توصیه دریافت ننمودند و به مربیان و مددکاران آنان در قالب کالس

 شد.
 آموزش اعضا بخش  

 کنندگانتعداد شرکت  طول دوره  موضوعات  نام کارگاه 

های اساسی در  مهارت 

 ( ESFگری )تسهیل

 آگاهیخود 

 مدیریت هیجانات 

 تفکر خالق 

 تفکر نقاد 

 همدلی 

 ارتباط موثر 

 ارتباط بین فردی 

 اصالح رفتار 

 حل مسئله

 گیریتصمیم

 مدیریت استرس 

 آوری تاب

 نفر  20 جلسه(   3ساعت )  24

 

 انسانیسرمایه  ❖

اند که از تیم مختلف فعالیت داشته  16عضو فعال بوده که این اعضا در    88خانه علم در فصل زمستان دارای  

 57اسوت، همچنین بیشوتر اعضوا دارای مدرک کارشوناسوی )  نفر زن بوده  65نفر مرد و    23این تعداد جنسویت 

 باشد.سال می 30تا  20درصد( بوده و سن اغلب اعضا بین  40درصد( و کارشناسی ارشد )
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 اطالعات کلی

 تعداد تیم  تعداد وظیفه تعیین شده  تعداد عضو فعال

88 134 16 

 

 جنس 

 فراوانی  جنس

 23 مرد 

 65 زن 

 88 مجموع

 

 ای جنسیت دایرهنمودار 

 

 سطح تحصیالت 

 فراوانی درصدی  تحصیالت 

 2.2 تردیپلم و پایین

 56.9 کارشناسی 

 39.7 کارشناسی ارشد 

 1.1 دکترا 

 
 

23, مرد

65, زن
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 نمودار ستونی سطح تحصیالت

 
 

 وضعیت تحصیلی 

 درصدی   فراوانی وضعیت

 51.1 دانشجو

 48.9 التحصیل فارغ

 

 سن

 فراوانی درصدی  سن

 10 سال  20کمتر از  

 32 سال  25الی   20

 33 سال  30الی  25

 12 سال  35الی   30

 1 سال  40الی  35

 0 سال 45الی  40

 0 سال 50الی  45

 0 55الی  50

 0 60الی  55

 0 به باال  60
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 ای سننمودار میله

 
 

  به تفکیک تیم   اطالعات تعداد اعضا

 تعداد اعضا  عنوان تیم  ردیف 

 خانه علم 

 22 تعداد عضو تیم آموزش  1

 18 تعداد عضو تیم فوق برنامه  2
 8 تعداد عضو تیم مسئولین روز  3
 12 تعداد عضو تیم ورزش  4
 20 تعداد عضو تیم مددکاری  5
 4 تعداد عضو تیم پزشکی  6
 6 تعداد عضو تیم روانشناسی  7
 2 تعداد عضو تیم حقوقی  8
 2 تعداد عضو تیم شناسایی  9
 4 تبلیغات خانه علم  10
 1 تعداد عضو تیم مستندسازی  11
 3 تعداد عضو تیم سرمایه انسانی  12
 14 تعداد عضو تیم مالی  13
 1 تعداد عضو تیم روابط عمومی   14

0 5 10 15 20 25 30 35

سال20کمتر از 

سال25الی 20

سال30الی 25

سال35الی 30

سال40الی 35

سال45الی 40

سال50الی 45

55الی 50

60الی 55

به باال60
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 تبلیغات و رسانه ❖

 رسوانی بهآگاهی  برای  .دارد هاانسوان اجتماعی  زندگی  که ریشوه در  اسوت  رسوانیآگاهی ترین ابزار  مهمتبلیغات  

 مناسبی  ها به شکلآن  به  مربوط  اخبار است  نیاز  خانوار سرپرست  زنان  و  کودکان  بر اجتماعی  هایآسیب  از  جامعه

 امام جمعیت  کلی اهداف  ترینمهمرده از  گسوت سوطح  در  سوازیآگاه  و  رسوانیاطالع  .شوود  منتشور  جامعه سوطح  در

 هابیآسو شوهروندان از این   آگاهی  و اسوت  فقر و  اعتیاد  کودک،کار   مانند  اجتماعی  هایآسویب با  مقابله  در  ع()  یعل

 .دارد اجتماعی هایچالش این با مقابله برای جامعه نقش مهمی در همبستگی

 .کرد اشاره خیرین جذب و آمد ب نیروی انسانی کارجذ  به توانمی زمینه این در تبلیغات پیامدهایاز دیگر 

 به  مربوط اخبار  گسوترش  با  کند می  تالش   د یسوفخاک ایرانی  خانه سوانهتبلیغات و ربا چنین رویکردی، گروه  

 کلی  هایفعالیت  رو،ازاین.  بردارد اجتماعی  معضوووالت با  مبارزه  در را  مؤثر  گامی  ع() یعل  امام جمعیت  و  خانه این

 کرد: بندیدسته زیر اخبار انتشار به توانمی را گروه این

 خانه ایرانی؛ مددکاری تیم همکاری با د یسفخاک محله در اجتماعی هایآسیبانتشار اخبار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه در شدهانجام هایفعالیت انتشار اخبار  -

 ؛ هازمینه  این  در  هاآنورزشی و موفقیت  و    های هنریکالس   در  کودکان  هایفعالیت  به  مربوط  اخبار  انتشار  -

 ؛د یسفخاک ایرانی خانه اردوهای بهانتشار اخبار مربوط  -

 ؛د یسفخاک اشتغال خانهانتشار اخبار زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و شاغل در  -

 اجتماعی معضالت و مسائل مورد در داردنباله هایانتشار پست -

 موردیهای ها و برنامههای جمع آوری کمک برای طرحکمپین همکاری در -
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 زمستانتولید محتوا در فصل  ➢

 های اینستاگرام و صفحه تلگرام خانه ایرانی خاک سفید به شرح جدول زیر بوده استآمار محتوای تولید شده در فصل زمستان برای پیج

 سفید در فضای مجازی وضعیت صفحات خانه ایرانی خاک 

عنوان  

 تیم

 اینستاگرام  کانال تلگرام 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد پست 

تولیدی بجز  

 فورواردی ها 

مجموع 

 بازدید 

تعداد 

 مخاطب 

تعداد 

 پست

مجموع 

 الیک 
 تعداداستوری 

مجموع 

ویزیت  

 استوری 

تعداد 

نظرسنجی ها  

 در اینستاگرام 

تعداد 

پست های  

تولیدی 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

تعداد 

بازدید  

پست 

خاک 

سفید در  

پیج  

 جمعیت

 5581 4 1 30078 83 3091 19 1950 6666 42 نفر  373 صفحات 

های گرافیکی، کلیپ، فتو کلیپ، عکس، کپشون با موضووعات خاطره، تامین مالی، تحلیل ها در صوفحات مجازی محتواها  شوامل طرحبرای انتشوار پسوت

 هاست. به شرح زیر بوده است: های فورواردی از سایر پیجمسائل روز، اطالع رسانی و نیز پست 

 تولید محتوا وضعیت 

 عنوان 

تعداد طرح  

های  

 گرافیکی 

 عکاسی 

تعداد 

 کپشن

تعداد 

محتوای  

 تحلیلی 

تعداد 

محتوای  

تامین  

 مالی

تعداد 

 خاطرات 

تعداد 

 کلیپ 

تعداد 

 فتوکلیپ 

تعداد پست 

های  

فورواردی  

از بقیه پیج  

 ها

تعداد 

پست های  

اطالع  

رسانی و  

 گزارشی 

فعالیت  

های  

خانه  

علم  

 )تعداد(

رویدادها  

 )تعداد(

طرح ها و  

آیین  

 ها)تعداد(

 41 2 5 2  4 1 37 - - - 2 محتوای تولید شده 
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 روابط عمومی ❖

تشووکیل شوود. جهت ارتباط با سووازمان های محلی  نیاز بسوویار   رروابط عمومی خانه ایرانی خاک سووفید بنا ب

؛ که این گروه در خانه ایرانی خاک سوفید هسوتهای هر مجموعه و سوازمان ترین بخشروابط عمومی یکی از مهم

هوای موادی، معرفی هوای انسوووانی، جوذب خیرین و سووورموایوهینوه جوذب سووورموایوهزم دریزی مودونن ربرنواموهنیز بوا 

 .کند فعالیت می به نهادها و سازمان های مختلفهای این مرکز فعالیت

 های زیر ارتباط برقرار نمود:در فصل زمستان تیم روابط عمومی خاک سفید با سازمان

 های تیم روابط عمومی خانه ایرانی خاک سفیدفعالیت
 هدف از مراجعه  تاریخ مراجعه سازمان ردیف

 02/10/1398 خبرنگار 1
گزارش تصویری از نوجوانان پسر در مورد ازدواج 

 کودک

 درخواست گزارش از محله و فقر  03/10/1398 توانمندسازی جامعه و حاکمیتمرکز  2

 درخواست گزارش تهیه کلیپ 03/10/1398 همشهری آنالین 3

 19/11/1398 شرکت جاباما 4
کارآموزی یکی از کودکان و تامین رهن محل 

 خانه اشتغال

 

 مالی و تدارکات ❖

 مسوتقل  و  غیردولتی سوازمانی  کهسوت ا(  ع)  یعل امام  جمعیت  مراکز از  یکی  تهران،  سوفید ایرانی خاک  خانه

 همین در.  گرددمی توأمین مردمی هوایحموایوت طریق از تنهوا و نودارد دولتی پشوووتوانوه هیچ موالیلحوا   ازو  بوده

 نیازهای  تأمین  جهت تخصوویص مناسووب و  مالی  منابع  مدیریتهدف   با  سووفید ایرانی خاک خانه  مالی  تیم راسووتا

 است. فعالیت به مشغول حمایت، تحت کودکان و مادران سرپرست خانوار

 به  توجه با  نقدی  منابع.  گیردمی  صووورت  ینقد   ریغ  و  نقدی  منابع  مدیریت  بخش  دو  در  تیم این  هایفعالیت

 مواننود هوا  آن  جواری  هوایهزینوه  صووورف  کوهقرارگرفتوه    هواتیم این خودموت  در  دیگر  هوایتیم  نیوازهوای  و هوادرخواسوووت

 هزینه  همچون  یجار  ریغ  هایهزینه  شود ومی...    و  ورزش   التحریر،لوازم  بهداشت و درمان، پوشاک، کتب و  تغذیه،

ی نیز پس از دریافت از خیرین، نقد  ریغگردد. منابع  می...   و  ایرانی  خانه در سواختمان  ضوروری  تعمیرات  و  درمانی

بعدی  شووود و یا در انبار خانه علم جهت اسووتفادهتوزیع می های تحت حمایت میان ایشووانبسووته به نیاز خانواده

 شود.ها در خانه ایرانی نگهداری میها و نیازمندی تیمخانواده

 راسوتا، همین  در.  کند می اسوتقبال  ینقد   ریغ  و  نقدی  هایکمک  هرگونه  از سوفید علم خاک خانه  همچنین،

 انجام خیرین محترم جهت  شووودمی  توصوویه  منظور بدین ،سووتا هماهنگی  مسووتلزم( کاال)  ینقد   ریغ  هایکمک

 خانه  ازیموردن کاالهای  از  و  نموده حاصوول تماس (  غفاری خانم  سوورکار)  مربوطه  با مسووئول  الزم، هایهماهنگی

 شود: انجام تواند می صورت دو به نیز نقدی هایکمک. شوند  بیشتر مطلع سفید ایرانی خاک

 علی امام جمعیت نقدی رسید  دریافت و مالی مسئول به تحویل و ایرانی خانه در حضور طریق از .3

 .است د یسفخاکایرانی  خانه مخصوص که علی امام جمعیتحساب شماره به واریز طریق از .4
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 های نقدی:سفید جهت واریز کمکخانه علم خاک حسابشماره

5022-2919-0001-0180 

سوفید، خانه اشوتغال و شوامل مخارج خانه علم خاکسوفید  الزم به توضویح اسوت که مخارج خانه ایرانی خاک

 .استسفید خانه ایرانی خاک

 خالصوه  صوورتبه   98سوال   زمسوتان  سوفید درخاک  علم خانه  های خیرین درمخارج و کمک  گزارش   ادامه  در

 :رسد می استحضار به

 98 زمستانگزارش منابع و مصارف 

 مبالغ )ریال(   عنوان

 منابع:

 3,720,000 )برمبنای رسید نقدی(  نقدیهای  دریافتی  

4,043,98426 )برمبنای رسید غیرنقدی(  های غیر نقدیدریافتی    

 774,085,984 (اجرای طرح ها) نقدی از خیرین برمبنای فیش وایزی  هایدریافتی

 921,849,968 جمع منابع

 مخارج:

 515,414,468 سفیدمخارج خانه علم خاک

 

 :استبندی زیر به تفکیک دسته 98 زمستانی دریافتی در نقد  ریغهای کمک
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 ؛ درکنود هوایی میخوانوه ایرانی خواک سوووفیود بوه منظور توامین نیوازهوای خود و خوانواده هوا اقودام بوه برگزاری طرح

 های مردمی به شرح زیر بوده است: این طرح ها و مبالغ جمع آوری شده به صورت کمک 1398 زمستان

شووند، برخی موردی هسوتند در صوورت برخورد با شورایط خاص برگزار ها هر فصول تکرار می)برخی از این طرح

عید و ماگ و   شووود.(. در فصوول زمسووتان مبالغی که برای خرید لباس شوووند و برخی سووالی یکبار انجام میمی

 به همان منظور هزینه خواهند شد. 99پیکسل)برای جشنواره بوی عیدی( جمع آوری شد در فصل بهار 

 سفید ناشی از طرح های خانه علم خاک  دریافتی 

تعداد افراد که کمک نقدی  های نقدیکمک عنوان طرح 

 اندکرده

کمترین مبلغ 

 واریزی 

بیشترین مبلغ 

 واریزی 

 2,000,000 100,000 42 36,400,000 ماهیانههمیاری 

 707,000 707,000 1 707,000 قلک

 5,500,000 700,000 15 61,700,000 حامیان کودکان

 27,000,000 50,000 132 199,015,000 جشن روز مادر

 8,600,000 400,000 9 25,350,000 تجهیزات ورزشی)لیگ دو و میدانی(

 20,000,000 50,000 67 127,550,000 لباس عید

 35,000,000 35,000,000 1 35,000,000 دوربین عکاسی یکی از هنرجویان

 2,200,000 1,000,000 3 5,200,000 ماگ و پیکسل

 17,000,000 3,000,000 3 25,000,000 عیدی

 21,000,000 3,000,000 3 34,000,000 نیازهای هفتگی

درآمدهای غیرنقدی

,  (آموزش)

41,660,000
درآمدهای غیرنقدی

57,200,000, (ورزش)

درآمدهای غیرنقدی

,  (پوشاک)

31,800,000

درآمدهای غیرنقدی

, (تغذیه)

173,913,000

درآمدهای غیرنقدی

93,075,000, (سایر)
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 11,000,000 1,000,000 11 59,900,000 کیسه آذوقه

 10,000,000 500,000 5 16,500,000 پک بهداشتی کرونا

     292 626,322,000 جمع کل
 

 سفید مخارج خانه علم خاک 

 مبالغ )میلیون ریال(  نام سرفصل 

 15,094,000 تغذیه

 17,505,468 بهداشت و درمان 

 0 اردو و تفریحات 

 4,500,000 ورزشی های اداره تیم 

 0 برگزاری جشن و خرید هدیه 

 0 پذیرایی مراسم ها 

 5,120,000 حمل و نقل 

 0 هزینه پست 

 6,955,000 ایاب و ذهاب 

 4,709,000 قبوض

 4,200,000 التحریر کتاب و لوازم 

 0 پوشاک

 14,955,000 آموزش 

 1,706,000 چاپ و تکثیر 

 0 تبلیغات 

 1,160,000 اقالم جزیی مصرفی 

 1,170,000 ابزار و لوازم مصرفی 

 0 تعمیر و نگهداری اثاثیه

 71,580,000 تعمیر، تجهیز و نگهداری ساختمان

 127,500,000 اجاره ساختمان 

 0 کمک هزینه مسکن 

 11,110,000 خرید وسایل منزل 

 0 کمک هزینه خانواده ها 

 328,000,000 دارایی ثابت 

 20,000,000 کارآفرینی 

 0 دستمزد کارآفرینی 

 150,000 هاسایر هزینه 
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 635,414,468 جمع کل مخارج 
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