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 جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی )ع(عرفی م

 و غیرسیاسی ستقل،م کامالً نهاد،مردم سازمان یک( ع)علی امام مردمی - دانشجویی امداد مستقل جمعیت

 مجوز با را خود فعالیت و رسید ثبت به 19061 شماره با رسمی صورتبه 1378 سال در که باشدمی غیردولتی

ورتی در مقام مشبا ثبت  1389جمعیت امام علی )ع( همچنین در سال  .کندمی دنبال کشور وزارت از رسمی

از  عنوان یکیالمللی، بهجتماعی این سازمان بینا-سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی

 المللی معرفی گردیده است.ی در سطح بینهای فعال درزمینۀکاهش معضالت اجتماعسازمان

ادی در های داوطلبانه اجتماعی و امداعضای جمعیت امام علی )ع(، شامل دانشجویان و مردم، به فعالیت

های صنعتی شگاهپردازند. جمعیت امام علی )ع( در دانخصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در جامعه می

عال فعضو  10000ها نزدیک به های تهران و شهرستانگاهباشد و در سایر دانششریف و تهران دفتر رسمی می

مولوی  نخستین دفتر رسمی مردمی خود را در جنوب شهر تهران و در محلۀ 1384دارد. اعضای جمعیت در سال 

ی ایران توسط دانشجویان نمادی باشد از قدمی بزرگ برای آبادان را بر آن نهادند تا خانه ایرانیبازگشایی کردند و نام 

های مولوی، محلهنمایندگی فعال در شهر تهران ) 10خانه ایرانی و  33ایرانی. جمعیت امام علی )ع( در حال حاضر 

هان، یز، اصفورامین، شهرری، احمدآباد مستوفی، شیراز، مشهد، تبرخاک سفید، دروازه غار، لب خط و فرحزاد(، 

 کرج و ... دارد.، ساری، گرگان، کرمان، قوچان، بوشهر، بندرعباس، کرمانشاه

 کودکان ویژهبه پذیرآسیب افراد به ویژه نگاه با صلح و عدالت پایۀ بر استوار جهانی به رسیدن جمعیت مأموریت

 3500، در حدود شورمانسال فعالیت و تالش مستمر جوانان و مردم عزیز ک 16در همین راستا و پس از  .باشدمی

باشند تا فردا روزی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی می های ایرانیخانهدر  کودک معصوم در سراسر کشور

 .دهند تغییر را خود محله نام و بتوانند چهره

 بازخوانی و اجتماعی هایسیاست در فرهیختگان حضور ویژهبه عمومی مشارکت تقویت به جمعیت امام علی

 افراد تمامی. است عتقدجامعه م در انسانی و اجتماعی وضعیت ارتقاء جهت در مذهبی -ملی هایمناسبت و هاآیین

 هایبیماری دچار کودکان خانوار، سرپرست زنان خیابان، و کار کودکان اعتیاد، و فقر از اعم اجتماعی معضالت دچار

 .هستند جمعیت هایبرنامه پوشش تحت دیدهبزه و قانون معارض کودکان و دیدهآسیب دختران خاص،

 زیر موارد در توانمی را گذشته هایسال در علی امام جمعیت مهم هایفعالیت از برخی کلی شمای یک در

 کرد: خالصه

 هایخانه» بانام حاشیه هایمحله در کودکان خدمات به ارائۀ امدادی جهت مرکز 30 از بیش اندازیراه -1

 «ایرانی

 دویست تا گاه هاآن دیۀ سنگین هایهزینه تأمین و قصاص بهمحکوم نوجوان 26 برای گرفتن بخشش و آزادی -2

 مسلم طفالن آیین قالب مردمی در هایکمک طریق از زندانی هر برای تومان میلیون
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 اخیر سال یک در خانواده سرپرست مادران برای کشور سراسر در اشتغال خانه 7 اندازیراه -3

 تحت کودکان به ایگانر پزشکی و دندانپزشکی خدمات ارائۀ برای تهران شهر در درمان خانه ایرانی اندازیراه  -4

 حمایت

 حرومم افغان کودک هزار یک از بیش قراردادن حمایت تحت و یونیسف جهانی سازمان با مشترک همکاری  -5

 95-94 و 94-93 تحصیلی هایسال در – رایگان آموزشی پروژۀ یک در کشور در تحصیل از

 و تریندیدهآسیب در نیازمند انوادهخ 7000 از بیش به رمضان ماه در های مایحتاج مواد غذاییکیسه ایاهد  -6

 1394 تابستان–مردمی هایکمک محل از تومان میلیارد یک بربالغ ایهزینه با کشور مناطق تریندورافتاده

های محله زا تیم 18 حضور با کشور در پرشین فوتبال لیگ بانام کار کودکان فوتبال لیگ نخستین برگزاری  -7

 1394 شهریور – رانته در کشور سراسر از علی امام عیتدیده و حاشیه تحت پوشش جمآسیب

 تابستان – عراق انکردست در پناهندگان هایاردوگاه در داعش جنگ از دیدهآسیب آوارگان به امدادرسانی  -8

1394 

 زیر: شرح به سال طول در کشور سراسر در ایمنطقه و ملی برنامۀ و طرح چندین برگزاری -9

 دانی  زن نوجوانان و کودکان از خروج از پس حمایت و آزادسازی و بخشش پیگیری – مسلم طفالن آیین .1

 محرم( ایام )در. اندشده جرم مرتکب سال هجده زیر سن در که قصاص بهمحکوم

 رمضان ماه در نیازمند خانواده هزاران به غذارسانی – عاشق گردانکوچه آیین .2

 یعل حضرت میالد در محروم کودکان و کار کودکان آرزوهای ساختن برآورده – کریمان کعبۀ آیین .3

 حج ایام در حجاج از دعوت با خانواده سرپرست مادران از حمایت – سعی صفای آیین .4

 از حمایت ارکن در کشور در فراگیر اعتیاد از ایران دانشجویان بیزاری اعالم - عیاران شام آیین .5

 آنان هایخانواده و اعتیاد دیدگانآسیب

 هاآن فرزندان و حاشیه هایمحله در اعتیاد درگیر باردار مادران از حمایت – مادرانه طرح .6

 کشور سراسر در حاشیه هایمحله کودکان کنار در سال تحویل – برکت سینهفت آیین .7

 کشور سرسرا در محروم و کار کودکان کنار در دیگرگونه یلدایی شب – فقر هایکوچه در یلدا آیین .8

 اخیر هایسال در اجتماعی هایدرزمینۀآسیب تخصصی سمینارهای برگزاری .9

 1392 اسفند – ایران کار کودکان تخصصی سمینار نخستین 

 1393 آذر – بارداری و اعتیاد سمینار نخستین 

 1393 اسفند – حاشیه هایمحله در نوجوانان و کودکان اعتیاد سمینار نخستین 

  1395آذر  –اولین سمینار ازدواج کودکان 
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گزارش صلح گسترش راستای در خاورمیانه منطقه در و متحد ملل سازمان فضای در المللیبین هایفعالیت -10

 فعالیت های تیم آموزش

 آموزشی، مختلف ابعاد در و کرده فظح را خود ستمرم فعالیت ابستانت فصل رد موارهه غاردروازه آموزش

 هابخش ینا از کدام هر وفقم پیشیرد جهت .کندمی رسانیخدمت کودکان به آموزی مهارت و هنری فرهنگی،

 هایگذاریهدف با و شده تعریف پروژه عدودیم تعداد به خشب هر رد غار،دروازه ایرانی انهخ معمول روال طبق

 زبان، حصیلی،ت آموزش بر موزشآ واحد مرکزت یعمده ،1398 ابستانت در .شودمی پیگیری آنها روال معقول

 آنها وردهایدستا و هافعالیت این توضیح به اندکی گزارش این در هک بود قاشین و امپیوترک با ارک کتابخوانی،

 تهران هرش در غاردروازه ایرانی انهخ آموزاندانش از تعدادی تابستان الس هر که ستا ذکر شایان .پردازیممی

 از فرن 9 دارند، شرکت آموزشی هایکالس در که غاردروازه ایرانیخانه موزآانشد 42از نتیجه در و ندارند حضور

 .شدمی برگزار آموزدانش 33 برای ایرانی خانه هایکالس و نداشتند شرکت هاکالس در و نبوده تهران در آنها

 :تحصیلی آموزش

 آموزاندانش عملکرد تابستان به ورود با و تحصیلی سال اتمام از پس سال هر تحصیلی، آموزش بخش در

 به نیاز که آموزانیدانش .شودمی تعیین تابستانی هایکالس شدهانجام هاینیازسنجی اساس بر و شده سنجیده

 هایآموزش به نیازمند آموزاندانش اول یدسته گنجند؛می دسته چند در دارند تابستان طی در درسی هایکالس

 کشور رسمی آموزش سیستم به بازگشت و آزاد داوطلب امتحانات در شرکت برای آمادگی جهت سوادآموزی

 کالس ساعت 30 که داشتیم غاردروازه ایرانیخانه در دوره این نیازمند زآمودانش یک 98 تابستان در .هستند

 آموزانیدانش دوم یدسته .استشده آماده سوادآموزی پاییز امتحانات جهت و شده برگزار او برای مرتبط آموزی

 بعدی پایه قبولی تحاناتام در جهشی صورت به تا دارند پایه تدریس هایکالس به نیاز کبرسن علت به که هستند

 ایرانیخانه آموزاندانش از نفر دو  .کنند مترک را کشور آموزشی استاندارد با خود سنی یفاصله و کرده شرکت

 و داشته تابستان فصل در کالس ساعت 50 مجموعا تقریبی طور به و داشته شرکت هاکالس این در غاردروازه

 انصراف امتحانات در شرکت زا مدرسه دخالت و مقاومت با دیگری و شده قبول جهشی امتحانات در آنها از یکی

 .داد
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 در و داشته درسی ضعف خود تحصیلی یپایه در که است کسانی به مربوط درسی هایکالس سوم گروه

 غاردروازه ایرانی خانه در آموزاندانش این تعداد که شودمی تثبیت و مرور آنها با ایپایه مفاهیم تابستانی، هایکالس

 هایکالس در که چهارمی گروه .شد برگزار درسی کالس ساعت 24 کدام هر برای میانگین طور به و بود نفر 14

 جهت و خانوادگی ثباتکم شرایط دلیل به اما ندارند هپای ضعف که هستند آموزانیدانش کنند،می شرکت درسی

 عقب سبب احتمالی مددکاری مسایل بروز تا کنندمی شرکت بعدی یپایه انیخوپیش هایکالس در کاری،محکم

 کدام هر برای تقریبی طور به  و بوده نفر 8 آموزاندانش این ادتعد .نشود وی تحصیلی آموزش از آموزدانش افتادن

 بندیگروه چهار مطابق شرایطی که غاردروازه ایرانی خانه آموزاندانش سایر .کردیم برگزار درسی کالس ساعت 24

 آموزاندانش این تعداد .پردازیممی آنها توضیح به که داشتند شرکت برنامهفوق هایکالس در تنها ندارند، شده ذکر

 .باشدمی نفر 9
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     :آموزش فوق برنامه

 
 

کامپیوتر

زبان

انیمیشننقاشی

کتابخوانی

تئاتر

98کالس های فوق برنامه تابستان 

1
2

14

8

9

98تعداد و گروه های دانش آموزی تابستان 

ی دانش آموزانی که نیازمند به آموزش های سوادآموزی جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات داوطلب آزاد و بازگشت به سیستم آموزش رسم

ننددانش آموزانی که به علت کبرسن نیاز به کالس های تدریس پایه دارند تا به صورت جهشی در امتحانات قبولی پایه بعدی شرکت ک

دانش آموزانی که در پایه ی تحصیلی خود ضعف درسی داشته اند

دانش آموزانی که در کالس های پیش خوانی پایه ی بعدی شرکت کردند

دانش آموزانی که تنها در کالس های فوق برنامه شرکت کردند
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 کامپیوتر کالس 

 هایکاربری و مختلف شاغلم ساز زمینه مروزها کامپیوتر با کار  جمله از الکترونیک هایمهارت که آنجا از

 آموزاندانش به کامپیوتر با کار آموزش متقنی ریزیبرنامه با و مدون صورت هب امسال گرفتیم صمیمت است، مفید

 برای و کارگاه چند صورت هب کامپیوتر موزشآ هایکالس این بر ابقس گرچه . بگیریم راپی غاردروازه ایرانی خانه

 ما مدنظر انتابست فصل در که یزیچ با هاکالس ینا کماکان بود، شده رگزارب نیازمندی راخورف به اموزدانش هر

 آموزش به شروع امپیوتریک سایت تدریجی تجهیز و کامپیوتر زشآمو احدو اندازیراه با نتیجه در . داشت فاصله بود

 . کردیم

 حضور دختر فته و پسر شش آنها بین رد که شده زاربرگ دوم و اول متوسطه آموزاندانش برای کالسها

 سخت کلی شناخت و کامپیوتر بانیم ابتدا . شدمی یگیریپ همسو و یکدیگر شابهم هاکالس درسی مفاد و داشتند

 تابستان فصل رد که شودمی تدریس آفیس افزارهاینرم مجموعه و ویندوز با کار پسس و شده ادهد آموزش افزار

 . دش موکول پاییز فصل به خرآ بخش و دهش انجام خوبی به اول بخش دو

  انیمیشن کالس 

 تکنیک اب مختلف جلسات عدادت در وتاهیک هایانیمیشن هابچه همراه که است ینا بر قرار نیمیشنا کالس در

 و پردازیایده قدرت هابچه هم که شودمی انتخاب طوری هامیشنانی این موضوعات و ودش ساخته موشن استاپ

 را هستند رزشمندا فرهنگی نظر از هک مفاهیمی هابچه هاانیمیشن این در نوعی هب هم و ابدی افزایش شانخالقیت

 بحث به هک شود انتخاب معیتج هایایونت به وجهت با موضوعات شودمی دموار از خیلی در .بکشند تصویر به

 این و بوده محصل ابتدایی قطعم در کنندمی تشرک کالس این در هک اموزانیدانش .کند کمک نیز محتوا تولید

 کالس این در .آیدمی حساب به آنها برای نیز عکاسی آموزش و کامپیوتر اب کار موزشآ بر ایمقدمه هاکالس

 .کردند شرکت پسر و دختر نفر 8 مجموعا

 ایانگیزه همان و بود شده ساخته موشن استاپ تکنیک با که داشتیم سینمایی انیمیشن پخش جلسه اولین در

 هرکدام پخش از بعد و داشتیم کوتاه انیمیشن پخش جلسه دو آن از بعد .انیمیشن کالس برگزاری برای شد

 رو پیش هایانیمیشن ساخت برای بهتری پردازی ایده هابچه تا داشتیم انیمیشن پیام و داستان درمورد صحبتی

 لیگ انیمیشن اول جلسه دو در که شد برگزار انیمیشن ساخت عملی کالس جلسه چهار سپس .باشند داشته
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 محیط حفظ موضوع با دست سبزین برای انیمیشن ساخت حال در بعدی جلسه دو و رسید نتیجه به پرشین

 .هستیم زیست

 

 زبان هایکالس 

 متوسطه آموزاندانش برای و دارند غاردروازه ایرانی انهخ در طوالنی ایابقهس انگلیسی زبان آموزش هایکالس

 ابزارهای همراه هب انگلیسی بانز آموزش ستانداردا هایکتاب هاکالس این در .شوندمی رگزارب دبستان دوم دوره و

 به آموزاندانش گرچه که شد دهمشاه هاکالس این آوردهایدست رزیابیا جریان در .رودمی کار به شده تایید

 با و وتاهک متن یا نندک صحبت وانر توانندنمی شناسند،می را کلمات از بسیاری عنیم و بخوانند توانندمی خوبی

 .کنیم اضافه هاکالس هب را زبان مکالمه هایکالس رفتیمگ تصمیم رو این زا و بنویسند کیفیتی

 رگزارب آموزیزبان مختلف سطوح آموزاندانش از ترپرجمعیت جلساتی بان،ز آموزش هایکالس کنار در درواقع

 رب عالوه ات کردندمی گوش انگلیسی زبان هب موسیقی یا دیدندمی کوتاه فیلم داده، نجاما مکالمه آن در که کردیم

 .کنند صحبت خوبی به بتوانند و شده شناآ مکالمه صدای اب آنها وشگ نفس، به اعتماد تمرین

 

 تئاتر هایکالس 

 تمام تقریبا که است .تئاتر آموزش غار،دروازه ایرانی خانه در هنرها آموزش هایبخش ترینمحوری از یکی

 چهار غاردروازه ایرانی خانه .دارند شرکت غاردروازه تئاتر مختلف هایگروه در شرایط و سن فراخور به آموزاندانش

 آموزاندانش از نفر 8 از متشکل هاگروه این از یکی .بودند فعال تابستان فصل در آنها گروه سه که دارد تئاتر گروه

 ابتدایی مقطع دختران از نفر 6 از متشکل دوم گروه .هستند خود پاییز اجرای برای تمرین حال در که هبود پسر

 از نفر 6 از متشکل سوم گروه و داشت خواهند اجرا زمستان آغاز یا پاییز فسل پایان در احتماال که است است
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 را خود هایاجرا 98 تابستان انتهای رد و کرده آغاز 97 آذر از را خود تمرینات که است متوسطه مقطع دختران

 .داشت خواهند تئاتر اجرای مهرماه انتهای تا و کرده آغاز

 

 نقاشی کالس 

 که است برگزاری الح در نوجوانان و ودکانک برای جزام بخش ود رد غارروازهد ایرانی خانه نقاشی هایکالس

 هنرآفرینی حساسیا هاینقاشی و امپرسیونیسم سبک به و هستند سرپ و دختر کدکان زا نفره 10 معیج اول گروه

 در که شد برگزار آنها برای تابستان صلف در متنوع موضوعات اب نقاشی السک ساعت 52 قریبیت ورط به .کنندمی

 .شد واهدخ اکران آنها آثار شگاهنمای پاییز فصل

 آنها ستقلم هایکالس 98 سال زآغا از و کنندمی کار پورتره و رئال بکس که هستند وجوانانین دوم گروه

 باآناتومی وآشنایی هرهچ طراحی بر کالس این اصلی تمرکز .اند اشتهد کالس جلسه 18 اکنونت و شده برگزار

 محقق کالس هایگذاریهدف زا نیمی تاکنون و بوده یگذار وسایه پرداخت و نوروسایه درک ها،کنتراست ،صورت

 .استشده

 
 

 



 مردمی امام علی )ع( ـ جمعیت امداد دانشجویی

 1398 تابستانگزارش خانه ایرانی دروازه غار 
 

 

 

9 

 10پالک  -وچه چاووشی ک -وچه عظیم زادگان ک  -کوچه قاسمی  -مولوی  راه به سمت چهار -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

 کتابخوانی هایکالس 

 خوانی،جمع ورتص به هاییکالس کشور، آموزشی واحدهای رد متعارف صورت هب کتابخانه عالیتف بر عالوه

 و دختران برای متوسطه و ابتدایی سنی گروه ود در و شده زاربرگ 98 ابستانت در تابک ورخوانید ای کتابحلقه

 هب آموزاندانش آن در که دش برگزار خوانیکتاب تجربیات اشتراک و کتابخوانی یانگیزه یجادا  هدف با و پسران

 اب تطابق داستان، از اعم کتاب حتوایم درباره حثب بر عالوه و خوانندمی کتاب جمعی طور هب معلم دو همراه

 آموزاندانش نظر نهایت در و شده صحبت مه کتاب اهداف و هاتصویرسازی یدرباره …و هاشخصیت واقعیت،

  .شودیم گذاشته اشتراک به مدنظر محتوای یدرباره
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 گزارش فعالیت های تیم کار آفرینی
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18%

82%

آمار تولید و فروش سبزین دست

آمار تولید کیسه های دوستدار محیط زیست آمار فروش کیسه های دوستدار محیط زیست

348, تک فروشی 

194, میدانی

41, امانی

108, فروشگاهی

آمار فروش کیسه های سبزین دست براساس نوع فروش
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50, کوله ویژه 

500, کف پاکتی 

100, کیسه نان 

30, ساده 

100, جیبدار کوچک

,  کیسه با عطف بغل و کف

800

50, ساده بدون چاپ

200, پاکتی بدون چاپ 

سفارش های صنعتی 
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 گزارش فعالیت های خانه اشتغال
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50, 4%

90, 8% 40, 4%

500, 44%
100, 9%

200, 18%

100, 9% 50, 4%

آمار کارآفرینی و تولید خانه اشتغال

کوله سفارش باشگاه جهان آرا

کوله ویژه برای تیم پرشین بلوچستان

کیسه برای لیگ پرشین

کیسه سفارش شرکت فرانک

کیسه سفارش شرکت زبرا

کیسه به سفارش خانه اشتغال ساری

کیسه کوله سفارش باشگاه جهان آرا

کیسه سفارش دانشگاه اهواز

%20, 1, روانپزشک%60, 3, دندانپزشکی

,  آزمایشگاه و عکسبرداری

1 ,20%

پیگیری های پزشکی خانه اشتغال 
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 های تیم منابع انسانی فعالیت 

انسانی خانه ایرانی دروازه غار، مسئولیت پذیرش افرادی را که به عنوان داوطلب به خانه ایرانی  تیم سرمایه

 هایی نظیر تخصص، مهارت وعامل، بر عهده دارد. پس از پذیرش اولیه، داوطلبان بر اساس کنندمیمراجعه 

انسانی فعالیت  هایسرمایه . در مرحله بعد، تیمشوندمیفعال خانه ایرانی  هایتیمزمان جهت همکاری وارد 

اعضای فعال در خانه ایرانی دروازه  یهمه. از آنجایی که دهدمیاین افراد را به طور مستمر تحت ارزیابی قرار 

، حفظ انگیزه و روحیه داوطلبان برای به کارگیری کنندمیغار به عنوان داوطلب در این مجموعه همکاری 

انسانی  سرمایهد در جهت اهداف خانه ایرانی، از مواردی است که تیم حداکثر قدرت فکری، تجربه و دانش خو

فعال و دریافت اطالعات از  هایتیمبدان توجه دارد. به عنوان مثال؛ اعضای این تیم، با شرکت در جلسات 

و اعضای داوطلب  هاتیمدر جهت رسیدن به وضعیت مطلوب به  مسئلهو حل  یابیعارضهوضعیت موجود و با 

 .دهدمیه مشاور

 مددکاری

 پیگیری مشاوره یکی از زنان با روانشناس جمعیت 

اشتغال توسط  در محل خانه ایرانیدو نفر از دختران خانه  یجلسه مشاوره برا یو برگزار یریگپی  

 تیروانشناس جمع

 نفر از زنان کی یو پرداخت وام برا یماهنگه

 کالس های فوق برنامه

 نیزسب یها سهیکه ک یاز زنان ریدست و تقد نیسبز یها سهیک یجشنواره برا برگزاری 

 کنند یم دیدست را تول

 از زنان یکی یبرا یکالس سواد آموز برگزاری

 مهد کودک

 یبرا هیتغذ و یمنظم آموزش یشد برنامه ها یسع یول مینفر را داشت کیمهد فقط  مربی متاسفانه  

 شود یریگیکودکان در مهد پ
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فعال خانه  هایتیمانسانی اقدام به جذب هدفمند نیروهای مورد نیاز  سرمایههمچنین مسئولیت دیگر تیم 

 ایرانی است.
 

 پذیرش .1

 دروازه غار ایرانیولین بار به خانه که برای ا نفر از کسانی 22، مجموعاً 1398سال دوم  در سه ماهه

 نمودند. را تکمیلآمدند، فرم اعالم آمادگی جهت همکاری داوطلبانه با این خانه 
 است: نمودارهای زیر شرح هاز وضعیت آنان ب ایخالصه

 

 

 
 

%64, 9, زن

%36, 5, مرد

تعداد داوطلبان به تفکیک نسبت_1نمودار شماره 

جنسیت
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8, دانشجو

14, فارغ التحصیل

تحصیلتعداد داوطلبان به تفکیک وضعیت اشتغال به_2نمودار شماره 

1, دیپلم

4, لیسانس1, فوق دیپلم

7, فوق لیسانس

1, دکترا

طع نسبت داوطلبان فارغ التحصیل به تفکیک مق_3نمودار شماره 

تحصیلی
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0, فوق دیپلم

5, لیسانس

3, فوق لیسانس

0, دکترا

نسبت داوطلبان دانشجو به تفکیک مقطع_4نمودار شماره 

تحصیلی

دوستان

16

73%

اینترنت

3

13%

سایر روش ها

3

14%

نایی درصد تعداد داوطلبان به تفکیک نحوه آش_5نمودار شماره 

با خانه ایرانی
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 کارگاه ارتباط با کودک .2

ی، باشد که توسط خانم محیا واحدگزارش این بخش در خصوص برگزاری کارگاه ارتباط با کودک می

 شود.دروازه غار، ارائه می ایرانیمسئول خانه 

دروازه غار، داوطلبانی که قصد فعالیت  ایرانیهای انسانی خانه شده توسط واحد سرمایه بر طبق روند تعیین

ذیرش، پیش از پ ی معارفه و تکمیل فرمدروازه غار را دارند الزم است پس از حضور در جلسه ایرانیدر خانه 

 ها در کارگاه مذکور شرکت کنند.شروع همکاری و معرفی به سرگروه

 ایرانی بر های انجام شده با مسئولین خانه هنرطبق هماهنگی 94الزم به ذکر است از نیمسال دوم سال 

هنر  خانهآن شدیم تا برای حضور اعضای سایر مراکز جمعیت، کارگاه مذکور در باشگاه هواداران جمعیت )

تا ضمن  برگزار گردد 24 الکپ - مهدیزاده کوچه - جنوبی کارگر خیابان - انقالب میدان: به نشانیایرانی( 

 ها نیز اجرایی گردد.مندی سایر نیروهای داوطلب جمعیت از مطالب کارگاه، این روند برای سایر خانهبهره

معضالت و  امام علی )ع( با اکز جمعیتلزوم شرکت در این کارگاه نیز به این منظور است که کودکان مر

اند و الزم است رو هستند که اکثریت نیروهای داوطلب پیش از این با آن سروکار نداشتههایی روبهچالش

شغول آموزش و ها مهایی در این زمینه ببینند تا آمادگی الزم جهت رویارویی با کودکانی که در خانهآموزش

 فعالیت هستند را داشته باشند.

 ایرانیخانه  ی کارگاه حداقل در سه مرحله به داوطلبانی پذیرش، جلسهاز این رو بعد از شرکت در جلسه

چه فرد اکانت رسانی به صورت پیام شخصی در تلگرام و چنانی اطالعشود. نحوهرسانی میدروازه غار اطالع

ظر تماس ارسال، با شخص مورد ن شود و در صورت عدم دریافت تأییدتلگرام نداشته باشد، پیامک زده می

 گرفته خواهد شد.

شود اده میرسانی، شخص در کارگاه حضور پیدا نکند، طی پیامی اطالع دچنانچه بعد از سه مرتبه اطالع

 ی خود شخص خواهد بود.ی همکاری به عهدههای بعدی جهت ادامهکه پیگیری

های یت در گروهعضای باشگاه هواداران جمعرسانی اهمچنین اعضای سایر مراکز جمعیت از طریق اطالع

 نام نمایند.توانند برای حضور در این کارگاه ثبتتلگرامی از تاریخ برگزاری کارگاه مطلع شده و می

نفر افرادی که قصد  30از حدود  98تابستان های انسانی دروازه غار در بر طبق این روند، تیم سرمایه

 اند، پذیرش به عمل آورده است.دروازه غار را داشته ایرانیریق خانه جمعیت از ط هایفعالیتآشنایی با 
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و  18/04/98 هایکارگاه ارتباط با کودک به ترتیب در تاریخ 2 ،تابستانشایان ذکر است در فصل 

ز نیروهای ا ،نفر 5 نیز  18/05/98و در کارگاه  نفر 4 _ 18/04/98برگزار گردید که در کارگاه  18/05/98

 دروازه غار حضور یافتند. ایرانیداوطلب خانه 

 

 دروازه غار ایرانیاعضای فعال در خانه   .3

 

نند را بر کتیم سرمایه انسانی مسئولیت پذیرش افرادی که به عنوان داوطلب به خانه ایرانی مراجعه می

در کارگاه ارتباط  آن، داوطلبان باید عهده دارند. پس از پذیرش اولیه و دادن اطالعاتی در مورد جمعیت و اهداف

ساس ، بر ارتباط با کودک ساکن در محالت حاشیهبا کودک شرکت کنند. در آنجا پس از آموزش چگونگی ا

ین اعضا شوند. سپس اهای فعال خانه ایرانی تخصیص داده میتخصص، مهارت، عالیق و زمان همکاری به تیم

بر اساس نیاز،  وکنند ارتباط برقرار می اعضای تخصیص داده شدهطین با گردند. رابها معرفی میبه رابطین تیم

کند. آغاز می نمایند. داوطلب پس از تعیین حوزه همکاری، فعالیت خود رافعالیت هر یک از اعضا را مشخص می

 تمام مدت هفته فعالیت داشته باشند. الییک ساعت در هفته از توانند اعضای فعال می

های ه در تیمنفر هستند ک 67حدود فعالیت داشتند،  ایرانیدر خانه  98تابستان عالی که در تعداد اعضای ف

و شتغال اورزش پسران، مالی، هنر، ورزش دختران، پزشکی، سرمایه انسانی، مددکاری، آموزش، کارآفرینی، 

 روابط عمومی فعالیت داشتند. 

 

 
 

 

11

56

اعضای فعال تابستان

آقا خانم
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 فعالیت های تیم روابط عمومی
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 مددکاریفعالیت های تیم  

آموزشی،  تیم مددکاری خانه ایرانی دروازه غار شامل رابطین کودکان می باشد که مسئول رصد کردن مسائل

ده بودند، به خانوا 13رابط مددکاری مسئول پیگیری مسائل  6در فصل تابستان . درمانی، ورزشی و ... می باشند

مودار زیر ناز ارائه مشروح گزارش تیم مددکاری معذور می باشیم و در  علت حفظ حریم خصوصی این خانواده ها

 به ذکر تعداد پیگیری ها به تفکیک نوع آنها بسنده میکنیم.

 

16, پزشکی

15, هنر

17, ورزش

7, اشتغال زایی

0, حقوقی

11, تعداد بازدید

تعداد پیگیری های مددکاری
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(دختران)آهار 

ساری 

(دختران)

شیراز 

(پسران)

برغان 

(پسران)

اردوهای تابستانی
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 اردوی آهار                                           

 

 
 

 ساری                                                        
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 شیراز                                                        
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 گزارش مالی 

 
 

 

1847000 4171368

50000

440000

26470000

7395000

2250000

13120000

1823000

90000

2000000

10018000

(ریال)سرفصل هزینه های تنخواه  

69،674،368: مجموع

تغذیه بهداشت و درمان اداره تیم های ورزشی حمل و نقل

ایاب و ذهاب قبوض خرید پوشاک آموزش

چاپ و تکثیر اقالم جزیی مصرفی تعمیر و نگهداری اثاثیه کارآفرینی

,  1,000,000, هزینه آتل پا

24%

,  خرید دارو

1,922,368 ,46%

هزینه ویزیت پزشک 

%15, 639,000, عمومی

,  هزینه سرم و تزریق

80,000 ,2%

,  530,000, رادیوگرافی

13%

(ریال)هزینه های درمانی
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9%

91%

دریافتی از خیرین

دریافت های نقدی از خیرین

دریافت های غیرنقدی از خیرین

, هزینه رفت و آمد 

34,000,000

, صبحانه، ناهار، شام 

32,770,000

14,350,000, تفریحات

ریال81120000: هزینه اردوهای تابستانی، مجموع 

هزینه رفت و آمد  صبحانه، ناهار، شام  تفریحات
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 فعالیت های تیم ورزش دختران

سال  ستان  به فعالیت خود ادامه داد.  با رویکردی متفاوت 98تیم ورزش دختران خانه ایرانی دروازه غار در تاب

شی  ستعدادیابی همه دختران پرداخت و با ایجاد پروفایل ورز سعه ورزش قهرمانی، به ا ستا به منظور تو در این را

شددد،  مقرربرای هریک از دختران، برنامه ریزی های آتی انجام شددد. به منظور جلوگیری از اتالف زمان و هزینه 

همچنین با توجه به نقش حائز اهمیت ورزش،  فعالیت داشته باشند. ورزشی تنها در یک رشته  هریک از دختران

فعالیت ورزشددی حتی برای کودکان با اسددتعداد ورزشددی پایین تر نیز پیگیری می شددود و هیح کودکی حتی با 

 استعداد کم از این فعالیت بی بهره نخواهد بود.

 
 

5, رزمی

2, شنا

5, منتخب والیبال

تعداد اعضای تیم های ورزشی 

,  خرید میوه 

3,750,000

هزینه تقدیر نامه و 

,  چاپ عکس 

4,100,000

,  هزینه پیک کیک

200,000

(ریال)هزینه های برگزاری جشن کارنامه 
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صل بود که کمیته ورزش از دیگر رویدادهای این ف برگزاری اردوی تیم منتخب والیبال در شهر مشهد از سوی

در  حمدآباد و سدداریا، در کنار دختران خانه های ایرانی مولوی،ملک آباد، نفر از دختران خانه ایرانی دروازه غار 4

 روز چندین مسابقه والیبال با تیم های مختلف برگزار شد.  4این اردو شرکت کردند. در طی 
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 پسرانم ورزش فعالیت های تی

بال و ورزش فوت یخود را رو یتمرکز اصددل 98دروازه غار در تابسددتان سددال  یرانیورزش پسددران خانه ا میت

 میت یبرا نیپرشدد گیقبل از مسددابقات ل یمنظور دو اردو آمادگ نیهم یقرار داد. برا نیپرشدد گیمسددابقات ل

ساعت  24به مدت  خود انیبه همراه مرب کنانیاردو باز نیدروازه غار برگزار شد. در اول نینوجوانان و جوانان پرش

 ناتیتمر ،یتئور یهاهمچون شنا، کالس ییهااردو برنامه نیباهنر تهران اقامت داشتند که در ا دیدر اردوگاه شه

ساز شد. در ر یفوتبال برا ناتیو انجام تمر یبدن سابقه زیوز آخر نآنها درنظر گرفته  ستانه یم  یهامیت نیب یادو

شهرر ارجوانان دروازه غ شق یو  شد و اردو با ع ست یازهیو انگ زدیبچه ها موج م نیکه ب یبرگزار  باهم  یکه از دو

 . دیرس انیگرفته بودند به پا

اردو  نید. اشبرگزار  یو شهرر اریدروازه غار، شهر نیپرش یهامیت نیمشترک ب یروزه کی یدوم اردو یاردو

متنوع،  یعمل و یتئور یورزشددد یهابرگزار شدددد، در کنار برنامه کنانیباز یزهیو انگ هیروح تیکه به منظور تقو

آماده کردند.  نیپرشدد گیلآغاز  یخود را برا همپرجنب و جوش پرداختند و در کنار  یهایو باز حیها به تفربچه

ستند که دست در دست هم و مانیصلح، پ یه در کنار هم با زدن حلق کنانیاردو باز نیا انیدر پا در کنار هم  ب

 شرکت کنند.   نیپرش گیدر ل زهیو انگ هیو با روح ستندیمختلف با یها تیو مل تیبا قوم

 نیا ییصعود کردند. در مرحله نها ینوجوانان و جوانان دروازه غار از مرحله مقدمات میهر دو ت نیپرش گیل در

رده جوانان موفق به در  ینشددد ول یدروازه غار در رده نوجوانان موفق به صددعود از مرحله گروه میمسددابقات ت

دروازه غار حضور پسران سن باالتر و  میتامسال در  نیپرش گی. از نکات مثبت لب مدال برنز مسابقات شدکس

به عنوان هم به  نار ت اریبا تجر تاث میدر ک که  هد و مسدددئول یادیز ریبود  به عنوان الگو  یریپذتی در تع ها  آن

 داشت. یورزشکار
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 از جوانان خانه ایرانی دروازه غار به عنوان همیار تیم فوتبالجواد آهنگر حضور 
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 تیم پزشکیهای  تیفعال

شکی خانه  شت فردی و جسمی کودکان و خان ایرانیتیم پز سطح بهدا های وادهدروازه غار که با هدف ارتقای 

شددکی و در این راسددتا فعالیت های، غربالگری، ارجاعات پز فعالیت اسددت.به تحت پوشددش در این محله مشددغول 

ا مشدداهده می ر 98وع مراجعات پزشددکی تابسددتان پیگیری آنها در دسددتور کار قرار دارد. در نمودار زیر تعداد و ن

 نمایید.
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1

تعداد مراجعات پزشکی 

دندان درد تشنج زنان مشکوک به هپاتیت غدد کمردرد شنوایی اعصاب دست
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 آدرس پایگاه های اینترنتی رسمی

 sosapoverty.orgوبسایت رسمی جمعیت امام علی )ع( : 

 darvazegharhouseجمعیت امام علی )ع( : آدرس اینستاگرام خانه ایرانی دروازه غار 

 darvazeghar@جمعیت امام علی )ع( : خانه ایرانی دروازه غار کانال تلگرام 

 تماس با ما

وچه ک -وچه عظیم زادگان ک - ی کوچه قاسم -اه مولوی ه سمت چهار رب -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 10پالک  -چاووشی 
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