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 : معرفیبخش اول

 معرفی جمعیت امام علی )ع( -1-1

و  یاسیرسینهاد، کاماًل مستقل، غسازمان مردم کی)ع( یامام عل یمردم - ییمستقل امداد دانشجو تیجمع
از وزارت  یخود را با مجوز رسم تیو فعال دیبه ثبت رس 19061با شماره  یصورت رسمبه 1378که در سال  است یردولتیغ

 تیتحد و عضودر سازمان ملل م یبا ثبت مقام مشورت 1389در سال  نی)ع( همچن یامام عل تی. جمعکندیکشور دنبال م
معضالت  کاهشۀنیفعال درزم یهااز سازمان یکیعنوان به ،یالمللنیسازمان ب نیا یاجتماع-یامور اقتصاد یدر شورا
 است. دهیگرد یمعرف یالمللنیدر سطح ب یاجتماع

صوص در خ یو امداد یداوطلبانه اجتماع یهاتیو مردم، به فعال انی)ع(، شامل دانشجو یامام عل تیجمع یاعضا
 دارای هرانتو  فیشر یصنعت یها)ع( در دانشگاه یامام عل تی. جمعپردازندیدر جامعه م ازمندیکمک به کودکان و زنان ن

 1384ال در س تیجمع یعضو فعال دارد. اعضا 10000به  کینزد هاتهران و شهرستان یهادانشگاه ریو در سا یدفتر رسم
ا بر آن نهادند ر یرانیکردند و نام خانه ا ییبازگشا یمولو ۀجنوب شهر تهران و در محلخود را در  یمردم یدفتر رسم نینخست

خانه  33ر ( در حال حاضع) یامام عل تی. جمعیرانیا انیتوسط دانشجو رانیا یآبادان یبزرگ برا یباشد از قدم یتا نماد
 ،یشهرر ن،یرامودروازه غار، لب خط و فرحزاد(،  د،یخاک سف ،یمولو یهافعال در شهر تهران )محله یندگینما 10و  یرانیا

، یزدکرمانشاه، البرز،  کرمان، ی،رضوی، آذربایجان شرقخراسان هایو در استان یاحمدآباد مستوف پاکدشت، شهریار،
 دارد.فارس، قم، بوشهر و اصفهان  سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران،

کودکان  ژهیوبه ریپذبیبه افراد آس ژهیعدالت و صلح با نگاه و یۀپا استوار بر یبه جهان دنیرس تیجمع تیمأمور
کودک  3500کشورمان، در حدود  زیو تالش مستمر جوانان و مردم عز تیسال فعال 16راستا و پس از  نی. در همباشدیم

انند چهره بتو یتا فردا روز قرار دارند یامام عل تیجمع دماتتحت پوشش خ یرانیا یهامعصوم در سراسر کشور در خانه
 دهند. رییو نام محله خود را تغ

 یو بازخوان یاجتماع یهااستیدر س ختگانیحضور فره ژهیوبه یمشارکت عموم تیبه تقو یامام عل تیجمع
افراد دچار  ی. تمامدر جامعه معتقد است یو انسان یاجتماع تیدر جهت ارتقاء وضع یمذهب -یمل یهاو مناسبت هانییآ
خاص،  یهایماریسرپرست خانوار، کودکان دچار ب نانز ابان،یکودکان کار و خ اد،یاعم از فقر و اعت یعضالت اجتماعم

از  یبرخ یلک یشما کی در هستند. تیجمع یهاتحت پوشش برنامه دهیدو کودکان معارض قانون و بزه دهیدبیدختران آس
 خالصه کرد: ریدر موارد ز توانیگذشته را م یهادر سال یامام عل تیمهم جمع یهاتیفعال

 «یرانیا یهانهخا»بانام  هیحاش یهاخدمات به کودکان در محله ۀجهت ارائ یمرکز امداد 30از  شیب یاندازراه -1

 ونیلیم ستیها گاه تا دوآن یۀد نیسنگ یهانهیهز نیبه قصاص و تأمنوجوان محکوم 26 یو بخشش گرفتن برا یآزاد -2
 طفالن مسلم نییدر قالب آ یمردم یهاکمک قیاز طر یهر زندان یتومان برا
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 ریسال اخ کیمادران سرپرست خانواده در  یخانه اشتغال در سراسر کشور برا 7 یاندازراه -3

 تیودکان تحت حماکبه  گانیرا یو پزشک یخدمات دندانپزشک ۀارائ یدرمان در شهر تهران برا یرانیخانه ا یاندازراه -4

 لیحصتهزار کودک افغان محروم از  کیاز  شیقراردادن ب تیو تحت حما سفیونی یمشترک با سازمان جهان یهمکار -5
 95-94و  94-93 یلیتحص یهادر سال – گانیرا یآموزش ۀپروژ کیدر کشور در 

و  نیتردهیدبیدر آس ازمندیخانواده ن 7000از  شیدر ماه رمضان به ب ییمواد غذا حتاجیما یهاسهیک یاهدا -6
 1394 ابستانت–یمردم یهاتومان از محل کمک اردیلیم کیبر بالغ یانهیمناطق کشور با هز نیتردورافتاده

و  دهیدبیآس یهااز محله میت 18در کشور با حضور  نیفوتبال پرش گیفوتبال کودکان کار بانام ل گیل نینخست یبرگزار -7
 1394 وریشهر –از سراسر کشور در تهران  یامام عل تیتحت پوشش جمع هیحاش

 دهیدبیآس یهالهاز مح میت 37در کشور با حضور  نیفوتبال پرش گیفوتبال کودکان کار با نام ل گیدوره ل نیدوم یبرگزار -8
 1395 وریشهر –از سراسر کشور در تهران  یامام عل تیتحت پوشش جمع هیو حاش

 1394تابستان  –پناهندگان در کردستان عراق  یهااز جنگ داعش در اردوگاه دهیدبیبه آوارگان آس ینامدادرسا -9

 1396تابستان  – هیسور یبه جنگ زده ها یامداد رسان -10

 :ریدر سراسر کشور در طول سال به شرح ز یاو منطقه یمل ۀطرح و برنام نیچند یبرگزار -11

به محکوم ِی ز کودکان و نوجوانان زنداناپس از خروج  تیو حما یبخشش و آزادساز یریگیپ –طفالن مسلم  نییآ .1
 محرم( امیاند. )در اهجده سال مرتکب جرم شده ریقصاص که در سن ز

 در ماه رمضان ازمندیبه هزاران خانواده ن یغذارسان –گردان عاشق کوچه نییآ .2

 یحضرت عل الدیکان کار و کودکان محروم در مکود یبرآورده ساختن آرزوها – مانیکر ۀکعب نییآ .3

 حج امیاز مادران سرپرست خانواده با دعوت از حجاج در ا تیحما – یسع یصفا نییآ .4

 ادیاعت دگانیدبیاز آس تیر در کنار حمادر کشو ریفراگ ادیاز اعت رانیا انیدانشجو یزاریاعالم ب - ارانیشام ع نییآ .5
 آنان یهاو خانواده

 هاو فرزندان آن هیحاش یهادر محله ادیاعت ریاز مادران باردار درگ تیحما –مادرانه طرح  .6

 اسر کشوردر سر هیحاش یهاسال در کنار کودکان محله لیتحو –برکت  نیسهفت نییآ .7
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 محروم در سراسر کشور در کنار کودکان کار و گرگونهید ییلدایشب  –فقر  یهادر کوچه لدای نییآ .8

 ریاخ یهادر سال یاجتماع یهابیآسۀنیدرزم یتخصص ینارهایسم یبرگزار .9

  1392سفند ا –نخستین سمینار تخصصی کودکان کار ایران 
  1393ذر آ –نخستین سمینار اعتیاد و بارداری 
 1393اسفند  –های حاشیه نخستین سمینار اعتیاد کودکان و نوجوانان در محله 
  1395ر ذآ –اولین سمینار ازدواج کودکان 

 لحگسترش ص یدر راستا انهیسازمان ملل متحد و در منطقه خاورم یدر فضا یالمللنیب یهاتیفعال -12

 معرفی خانه ایرانی پاکدشت -1-2

 یالهاطراف آن مسئ یدر شهرستان پاکدشت و نواح 1393ماه سال  ریگردان عاشق در تکوچه نییآ یپس از برگزار
 ،اکدشتدر شهرستان پ لیکرد. حضور گسترده کودکان محروم از تحص ریرا به خود درگ ی)ع(امام عل تیجمع یاذهان اعضا

داشتند و شناسنامه ن یبودند که گاه حت یانیرانیا ،کودکان نیاز ا یداده شد. تعداد صیتشخ یو مهم یجد یمعضل اجتماع
 یتر در منطقه، اعضاگسترده یهاییشناسامشاهدات و  جیبودند. نتا یرقانونیو غ یاز اتباع مهاجر قانون گر،ید یتعداد
 هیولاسبب طرح  نیحرکت کنند. بد ایپا یبه سمت راه حل یخدمات به صورت مقطع یرا بر آن داشت تا از ارائه تیجمع

 پاکدشت شکل گرفت. یرانیخانه ا اندازیراه

آبادخانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ فرون
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 زیو ن یساختار یراهکار جادیاز معضالت شهرستان و ا حیشناخت صح یدر راستا ی)ع(امام عل تیجمع یاعضا
وشش کودک تحت پ 40در فرون آباد با 1393ماه سال  یمرکز خود را در شهرستان پاکدشت در د نیارائه خدمات، نخست

مسئول  یهاو ارتباط با سازمان  لیاز تحص مآموزش کودکان محرو یمرکز بر رو نیاعضا در ا یکردند. تمرکز اصل سیتاس
 ،یاسروان شن ،یحقوق ،یخدمات درمان نظیر یو خدمات یورزش ،یهنر یآموزش ها ،یدرس یبود. در کنار آموزش کتاب ها

 شد.  یو... به کودکان تحت پوشش ارائه م یمددکار

آبادخانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ فرون

 

 

 هاینآیی و هااز طرح ی، تعدادفعالیت مستمر داشته در پاکدشت )ع(یامام عل تیجمع هایی کهسال طول در
گردان عاشق و دو کوچه نییفقر، پنج بار آ یهادر کوچه لدایتاکنون چهار بار طرح شده است.  ییدر پاکدشت اجرا تیجمع
 .شده استدر پاکدشت برگزار برکت  نیهفت س نییبار آ
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پیش از  قوهه شهرستان پاکدشت منتقل شد. تا یتازه در محله یپاکدشت به مکان یرانیخانه ا 1395سال  لیاوا در
ظرفیت و و افزایش  مکان  رییبود که با تغ دهینفر رس 150به  خانۀ ایرانی پاکدشت سال تعداد کودکان تحت پوششاین 

ت پاکدشکه با آموزش و پرورش شهرستان  ییهایزنیرا ی. در پافزایش یافت ودکان تحت پوشش نیزک تعدادامکانات، 
هرستان به اتباع ش یموقت موجبات اطالع رسان یستاد یپاکدشت با برگزار یرانیشد که خانه ا نبر آ میصورت گرفت تصم

ثبت نام  روند لیدر تسه تیکار جمع نیکشور را فراهم سازد. با ا یاطالع از زمان ثبت نام در مدارس رسم یپاکدشت برا
خانه  یامصرانه اعض یهایریگیبا پ 95همان سال  رباز نمانند. د خود لیکودکان اتباع تالش کرد تا کودکان از حق تحص

ت نام شهرستان پاکدشت ثبت نام شدند. با ثب یدر مدارس رسم یرانیکودکان تحت پوشش خانه ا تیپاکدشت اکثر یرانیا
 یروانشناس و یرا به مسائل مددکار یشتریقادر شدند تا تمرکز و وقت ب یرانیخانه ا یکودکان در مدارس، اعضا تیشدن اکثر

مددکارانه  یکردیبا رو یو ورزش یهنر یهاآموزشو  افتیمحسوس  یکاهش یکتب درس یهااختصاص دهند. آموزش
 در دستور کار قرار گرفت. زیبه نوجوانان و بزرگساالن ن ی. سوادآموزافتی شیافزا

به ساختمان جدید خانۀ ایرانی پاکدشت در محلۀ قوههانتقال 
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گذشته  یهاخود را آغاز کرد، هرچند در سال تیبه طور مستمر فعال 97پاکدشت از سال  یرانیخانه ا ینیکارآفر میت
 یبراوسک و دوخت عر یآموزش پته دوز یدو برنامه تایاما نها وجود داشت نهیزم نیدر ا یدارینا موفق و ناپا اتیتجرب

کودکان و  کار ،مختلف یدر بازارچه ها زیو قبل و پس از آن ن 97 یدیع یکه در بازارچه بو دیرس یخوب جیدختران به نتا
 .افتی صیتخص شانیفروش به ا نینوجوانان به فروش گذاشته شد و دستمزد کودکان از ا

 آوردهای کارآفرینی خانۀ ایرانی پاکدشتدستای از گوشه

           

  

 اوطلبد یاعضاتعداد  95از سال  یعنیپاکدشت به محله قوهه  یرانیخانه ا ییالزم به ذکر است از زمان جابه جا
 شهیمسئول شکل گرفت. هرچند هم یهاها و دستگاهسمن ریبا سا زین یو ارتباطات موثر افزایش یافتپاکدشت ساکن 

گفت موفق  توانیم یو شهردار یو پرورش و فرماندار وزشاما در ارتباط با آم ،وجود داشته است یستیمشکل ارتباط با بهز
 عضو داوطلب 68و  ت خانۀ ایرانی پاکدشت قرار دارندکودک تحت پوشش خدما 200 بیش از در حال حاضر .شدهعمل 

 د. هستن ل ارائۀ خدمات داوطلبانهمشغوپاکدشت از جوانان شهرستان پاکدشت و تهران  یرانیدر خانه ا

در  یومدر جلب مشارکت عم یسعقشر دانشجو   به ویژهو  یمردم هایلیبا استفاده از پتانسپاکدشت  یرانیا خانه
دن پاکدشت به وجود آور یرانیخانه ا یحول محور کودکان و زنان دارد. کوشش اعضا یکاهش معضالت اجتماع یراستا

ر قشر و مذهب ها و به خصوص تمام کودکان از هحقوق تمام انسان نکه در آ یاست. خانه ا یرانیا یآرمان یبه معنا یخانه ا
 یرانیه اجامعه از جمله اصول خان ۀشد دهیو بودن در کنار کودکان کم تر د یشناخته شود. دگرخواه تیبه رسم ینییو آ

اه ردر  را دارند که شب و روزش یانسان ِی عمل یرهیکردن س یدر جار یسع )ع(یامام عل تیجمع یپاکدشت است. اعضا
 کودکان کرد. را نثار انیپایب یاش گذاشت و عشقاصالح و بهبود جامعه
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 بخش دوم: عملکرد تیم شناسایی 

های تیم شناسایی نقطۀ آغاز فرآیندی است که بسیاری از خدمات خانۀ شاید بتوان این طور عنوان کرد که فعالیت
 های صورت گرفته توسط تیم شناسایی، اقدام به در واقع تیم مددکاری براساس شناساییشود. ایرانی براساس آن ارائه می

زوم بخشی از لهمچنین در صورت  کند.نیازسنجی از مددجویان کرده و طیفی از خدمات موردنیاز را برای آنان تعریف می
ت تیم شناسایی، پایۀ اصلی در اجرای شود. فعالیها در پاکدشت ارجاع داده مینهای صورت گرفته به سایر سمشناسایی

ها پرداخته گردان عاشق و کعبۀ کریمان که در بخشی جداگانه به آنهای جمعیت امام علی)ع( است. به ویژه آئین کوچهآئین
 خواهد شد.

 فرآیند شناسایی -1-2

  ها شاملز این شناساییبرخی ا ،ردیگیانجام م یها به صورت هفتگییشناسافرآیند کلی شناسایی این گونه است که 
 ربرگیرندۀدبرخی نیز  ،انداست که از طرق مختلف و خارج از مجموعه به خانۀ ایرانی پاکدشت معرفی شده ییهاخانواده

یگری ددارند. ضمن اینکه بخش  درخواست کمک کرده و  مراجعه به خانۀ ایرانی پاکدشت که خودشان است ییخانواده ها
کودکان گیرد. به عنوان مثال مشاهدات اعضای داوطلب جمعیت در محالت مورد نظر صورت میها به واسطۀ از شناسایی

د از مراجعه بع .، از سوی تیم شناسایی مورد توجه قرار میگیرندندارند یمطلوب تیشوند و وضعیم دهید ابانیکه در خ یکار
 .گیردصورت میدر مورد خانواده انجام  یریگ میتصم یمددکار میبا مشورت ت ییفرم شناسا نکردبه منزل فرد و پر

، ریک از خ، لباس، لوازم منزل، درخواست کمری، لوازم تحرییمواد غذا سهی، کیشامل ارائه خدمات پزشک گیریتصمیم
فرد یا که  یر صورتد.  های دیگر استسمنبه  یمعرف ای، ثبت نام مدرسه و در انتها حضور در خانه علم یحقوقخدمات 

  .شودیم یگانیپرونده او با ردیقرار نگ ذکرشدهکدام از موارد  چیجزء ه شدهساییۀ شناخانواد

 هااز روند شناسایی تصاویری
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 98ماهۀ نخست  6های شناسایی -2-2 

 .98شده در نیمۀ نخست سال ائهگرفته و برخی خدمات ارهای صورتجدول زیر گزارشی است از شناسایی

 98ماهۀ نخست سال  6گرفته در های صورتبه شناسایی اطالعات مربوط – 1 جدول شمارۀ
 توضیحات های صورت گرفتهتعداد کل شناسایی

 مورد کودک کار 2شامل  مورد 13
 شدههای شناساییشده برای خانوادهخدمات ارائه

شده نزد خانۀ های شناساییاطالعات مربوط به خانواده
 محفوظ است ایرانی پاکدشت

 انوادهخ 1التحریر برای بستۀ لوازم 1
 خانواده 2بستۀ مواد غذایی برای  2

 پیگیری حقوقی 1
 مورد معرفی به خیریۀ "مانوسان" 1

 هاپیگیری مدرسۀ برخی از خانواده
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 98های سال تصاویری از شناسایی

     

 مددکاری تیم عملکرد : سومبخش 

مددکاری خانه است که تصمیمات اصلی های فعال در خانۀ ایرانی پاکدشت، تیمترین گروهمحوریترین و از مهم
را  تانی پاکدشدر مورد نوع و نحوۀ ارائۀ خدمت به مددجویان را بر عهده دارد. به طور عمده وظایف تیم مددکاری خانۀ ایر

 توان در محورهای زیر خالصه کرد:می

 مسائل گریوتسهیلتباط با کودك وخانواده ار 
 و..( یانتظام ی؛نیرو ی؛ فرماندار ی)بهزیست یگرومطالبه یدولت یتعامل با نهادها 
 هافعالیت مستندسازی 
 مددکار یپرورش نیرو 
 و...( ی)اعتیاد ؛خودمراقبت یو پیشگیر یموزشآ یارتباط یهاکارگاه یبرگزار 
 جلسه با مادرو پدرها  یبرگزار 
 سطح خانواده ومحله )وشهرستان ( یهاسیبآرفع معضالت و  و تالش در جهت کاهش 
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 مددجویان  -1-3

 ،یموزشآ ،یحقوق ،یدرمان ،یخدمات اقتصاد از،یمختلف متناسب با ن یهاتی  واحد، از اقوام و مل نیا انیمددجو
 .باشدیم 2. آمار نفرات به شرح جدول کنندیم افتیو مشاوره در یروانشناس

 تیقوم/تی  مل کیپسران مددجو به تفک و دخترانتعداد  - 2شمارۀجدول 

 خانواده کل پسر دختر ملّیت/قومیت ردیف

 30 41 25 16 ایرانی 1

 60 150 68 82 افعانستانی 2

 4 11 4 7 دو ملیتی 3

 94 202 97 105 تعداد کل 

 خدمات حقوقی -2-3
 لیاسفانه به دل. متباشندیها تبعه افغانستان مآن نیوالد یهستند، ول رانیکودک، متولد ا اِن یاز مددجو یریتعداد کث

دون مدرک بو افغانستان، کودکان،  رانیدر ا بیبر اساس خون و خاک به ترت تیو تفاوت قانون تابع یقانون یهایدگیچیپ
 افتیرد یحقوق یریگیپ یمددکار میت یاز خدمات حقوق یکیاست.  یتیهو کنقص مدار یخانواده دارا ایهستند و  ییشناسا

ها انوادهمشاوره به خ ای( در مدارس یکارت آببرگۀ حمایت از تحصیل یا اصطالحا جهت ثبت نام کودکان ) ییمدارک شناسا
. هستند تیاز دو تابع هاآن نیوالد ی است کهمختص کودکان ،یتیاز مشکالت هو گرید یکی باشد.یم زایو دیتمد یبرا

 یآورو جمع یریگی. پندینما افتیدر یتیمدرک هو دیجد نیتحت قوان توانندیهستند م یرانیمادر ا ایپدر   یکه دارا یکودکان
 .است یمددکار میخدمات ت گریکودکان از د نیکمک به ا یمدارک برا

و  یفرهنگ طیاز قانون و شرا یها است. عدم اطالع کافخانواده نیاز عوامل طالق در ب ادیو اعت یفقر مال مهاجرت،
 ِب لوطدا یبه کمک وکال یمددکار میکرده است. ت دهیچیو پ یطالق را طوالن یهازنان مهاجر، پرونده نیبخصوص ب یمال

اری گزارشی از خدمات حقوقی تیم مددک زیر. جدول کندیم یریگیها را پپرونده نیا تیشده از واحد کل جمع یمعرف
 .است

 یدر بخش حقوق یخدمات مددکار - 3جدول
 تعداد نوع حمایت خدمات

 

 حقوقی

 0 پیگیری تمدید ویزا/مسائل اقامتی
 0 دریافت مدرک شناسایی کودک با والد/والده ایرانی

 1 پیگیری پرونده طالق

 3 پیگیری پرونده حضانت کودک برای رفتن به بهزیستی

 1 جمع کل
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 اعتیادمعضل  -3-3

نطقه پاکدشت غالب به مواد مخدر در م ادیآوردن به مواد مخدر است. از جمله اعت یاز عوامل رو یو فرهنگ یفقر مال
فرستادن  طیشرا ،ازیو درمان در صورت ن ییشناسا میبه کمک ت یمددکار میاشاره کرد. مجموعه ت یبه مواد صنعت توانیم

د که به صورت وجود دار زیکودک ن ادیاعت ۀمسال ن،یوالد ادیبر اعت عالوه. کندفرآهم میرا  ادیترک اعت یهاافراد به کمپ
ز او در محل ا تیدرمان اقدام به ترک کودک و حما میبه کمک ت یمددکار می. تکندیم ریکودک را درگ میمستق ریغ ای میمستق
 ایو   یستیکودک به بهز ستادنفر یبحران طیکودک و در شرا یشامل رصد مستمر محل زندگ هاتیحما نیا کند.یم یزندگ

های تیم مددکاری در شامل پیگیری 4است. جدول  ادیاعت یهاخانواده به دور از پاتوق یکردن مسکن بهتر برا دایکمک به پ
 .این زمینه است

 ادیمرتبط با اعت یخدمات مددکار - 4جدول
 تعداد نوع حمایت خدمات ردیف

 5 ای/ پیگیری کمپخدمات مشاوره اعتیاد خانواده 1

 0 حمایت درمانی و روانی اعتیاد کودک 2
 5 جمع کل

 

 معضالت شناسیو آسیب ها، خانوادهبا مددجو گیریارتباط -4-3

است.  معضالت پنهان ِی شناس بیمددجو و آس ۀبا خانواد یریگپاکدشت، ارتباط یرانیاز خدمات خانه ا گرید یکی
از  یرایکار کودک و بس ،یمسائل حقوق ،یکودک آزار اد،ی. اعتدیآیبه دست نم یاطالعات کاف ییمعموال در فاز شناسا

د کند مشکالت اعتما شتری. هرچه خانواده به رابط مددکار بشودیها آشکار ممستمر با خانواده یریبا ارتباط گ گریمسائل د
م نجاا و ...عقد  ،شرکت در مراسم ختم ،یدنیددیمثل ع یالب مراسم عادقدر  هادی. بازدشوندیم ییتر شناساراحت

 . شوندیم

 97ماهۀ اول سال  6در  شده دیبازدهای تعداد خانوادهآمار   -5جدول 
 مجموع مرداد خرداد فروردین 

 69 21 14 34 تعداد گزارش
 47 15 10 22 تعداد خانواده
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جلسه با حضور مادران مددجویان

 

 

  شاهده است.مزیر قابل  جداولهای مددکاری در و گزارش تری از بازدیدهاشرح دقیق

 بر اساس ماه یکار/صحبت با اهداف مددکار/دیبازد )ساعت(مدت زمان -6جدول 
 جمع)ساعت( شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

26 0 19.5 0 21 0 66 
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 ها توسط مددکارداده شده به خانوادهمدت زمان تخصیص – 7جدول
 تعداد خانواده درگیر با مددکار کمترین ساعت بیشترین ساعت تعداد  روز درگیر بازدید کننده

 28 0.5 8 50 1مددکار 

 3 1 1 3 2مددکار 

 9 0 1 1 3مددکار 

 1 0 1 1 4مددکار 

 4 0 1 1 5مددکار 

 1 0 2 1 6مددکار 

 2 0 2 2 7مددکار 

 2 0 1 1 8مددکار 

 

 بازدید مددکاری براساس موضوع گزارش شده – 8 جدول
 تعداد  موضوع تعداد  موضوع تعداد  موضوع

 روابط ناسالم بهزیستی احتمال رفتار خطرناک
 زباله گردی کودک پخش کیسه غذایی اشتغال
 شرکت در کوچه گردان آدرس کودک آموزش
 ضرب و شتم توسط همسر پیگیری اخراج ازمدرسه درمان
 عید دیدنی انجام نشده بازدید از کار کودک انبار

 فقر فرهنگی تکدی گری کودک ورزش
 کارکودک به طور کلی خشونت باالی کودک ازدواج کودک

 کتک زدن فرزند طالق اعتیاد
 مشکالت بلوغ رفتار نامناسب فقرمالی

 هویتی رفتار نامناسب والدین ارتباط گیری
   روانشناسی فقر بهداشت
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 بخش چهارم: عملکرد تیم روانشناسی

 خدمات روانشناسی، مشاوره و روانپزشکی -1-4

ودکان، متعدد به ک یشناسخدمات روان یپاکدشت موفق به ارائه یرانیخانه ا 1398نخست سال  یدر شش ماهه
که به صورت داوطلبانه با  یشناسانخدمات به همت چهار تن از روان نیشد. ا یرانیداوطلب خانه ا یها و اعضاخانواده
دمات خمخصوص دختران، پسران و  یهاکارگاه یبرگزار ،یفرد یدارند در غالب خدمات مشاوره یهمکار یرانیخانه ا

 صورت گرفته است. یپزشکروان

 
 یفرد یخدمات مشاوره -1-1-4

روند  شبردیلزوم پ یشناسآموزش و روان ،ییشناسا ،یمددکار یهامیانجام شده در ت یهایسنج ازیتوجه به ن با
اند. شده یریگیمشخص شده پ یزمان یبازه یط ی. موارد مشخص شده در دو گروه اصلشودیاحساس م یفرد یمشاوره

 یهامهارت شیافزا ،یمشاوره، آموزش فرد ،یاندرمروان ندیشدن فرآ یاست که لزوم ط یگروه نخست شامل موراد
در مورد  یو نگران یرانیانه اآموزش خ می. گروه دوم شامل موارد ارجاع داده شده از تشدیها حس مو ... در آن یشناختروان

 دومها وجود داشت. خدمت ارائه شده به گروه در مورد آن یعصب-یاختالالت رشد یو به صورت کل یریادگی یهااختالل
 .شودیگزارش هر دو دسته ارائه م کیبود. در ادامه به تفک یفرد یالب مشاورهدر ق یصیي تشخمصاحبه

صورت گرفته  یفرد ید مشاورهمور ۳۲شناسان داوطلب و با حضور روان 98نخست سال  یشش ماهه یدر ط
 نیشاوره از ام ۵و مراجع  یرانیي اانجام شده کودکان و نوجوانان خانه یفرد یهامشاوره از مشاوره ۲۷است. مراجع 

تعداد  ۴و  یرانیاز کودکان و نوجوانان خانه ا تعداد ۱۶ یصورت کل هبوده است. ب یرانیا یخانه یها  ها مادران خانوادهمشاوره
 اند.مند شدهبهره یفرد یاز خدمات مشاوره یرانیا از مادران خانه

خدمات ارائه شده-1نمودار

مشاوره فردی کارگاه  های آموزشی
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ودکان ک لیو مدارس محل تحص یرانیخانه ا یهاکالس یهاآموزش مطابق با مشاهده میت یهایبا توجه به نگران
احساس  یریادگی یبه خصوص اختالالت حوزه یعصب یدر مورد اختالالت رشد یصیتشخ ۀلزوم مصاحب یرانیخانه ا

فر از کودکان ن 11از  ازیمورد ن یهاتست زیعز اسانشندو تن از روان یراستان و با حضور داوطلبانه نی. در همشدیم
 گرفته شد. یرانیاخانه

 هاکارگاه -2-1-4

کودکان و  مشترک اعضا، یازهاین نیبه جهت تام یمتعدد یهاکارگاه 1398سال  وریتا شهر نیفرورد یهاماهطی 
 نیگزار شده است. اکارگاه بر ۲۲ یزمان یبازه نیدر ا یبرگزار شده است. به صورت کل یرانیخانه ا یهانوجوانان و خانواده

 .شوندیم میتقس ریز یتهها به سه دسها با توجه به مخاطب آنکارگاه

 

برگزار  ینرایمدت نه کارگاه مخصوص پسران خانه ا نیا یدر ط :یرانیپسران خانه ا یبرگزار شده برا یهاکارگاه
پرسش  ،یجنس یکنجکاو ،یشناس داوطلب آقا موضوعات بلوغ، خودمراقبتها و با حضور روانکارگاه نیا یشده است. ط

 و پاسخ، اعتماد به نفس و عزت نفس مطرح شده است.

مشاوره ی فردی-2نمودار

کودکان  مادران

کارگاه های برگزار شده-4نمودار

دختران پسران اعضا
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ان خانه مشخص شده شش کارگاه مخصوص دختر یزمانۀ در باز :یرانیدختران خانه ا یبرگزار شده برا یهاکارگاه
نفر  ۴۴ها   کارگاه نیا یشناس داوطلب خانم برگزار شده است. در طبا حضور روان یضوع خودمراقبتپاکدشت و با مو یرانیا

 را گذراندند. یخودمراقبت یدوره اوتمتف یسن یهادر گروه یرانیاز دختران خانه ا
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و  انیبه مرب یشناختخدمات روان یارائه تیبا توجه به اهم :یرانیداوطلبان خانه ا یبرگزار شده برا یهاکارگاه
برگزار  یرانیداوطلب خانه ا یمشخص هفت کارگاه مخصوص اعضا یزمان یي کار با کودک در بازهفعال در حوزه یاعضا

مورد  یشناختروان یهاهارتم شیبهتر و افزا یتعامل بهتر و اثرگذار یراالزم ب یهاها آموزشکارگاه نیشده است. محور ا
برگزار  یریادگیکودکان و  یسئله، خودمراقبتمو بروز خود، حل  جانیه ،یها با موضوعات رفتار سازمانکارگاه نیبود. ا ازین

 اند.شده

 خدمات روانپزشکی -3-1-4

از خدمات  یرانیا یانهخاز کودکان و مادران  یپزشک، برخروان صیتشخ نیو همچن یدرمانبا توجه به روند روان
و  ازین زانیاسب مشده و به تن هیداروها ته نیشده ا زیتجو یموجود دارو صیستند. با توجه به تشخبرخوردار ه یپزشکروان

 .ردیگیمکودکان و مادران قرار  اریدر اخت یبه صورت هفتگ
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 آموزش  تیم : عملکردپنجمبخش 

 یاف و نقشهگذرا به اهد یپاکدشت، در ابتدا الزم است نگاه یرانیا یآموزش خانه میعملکرد ت یبه منظور بررس
 .میداشته باش شودیم فیپاکدشت تعر یرانیا یخانه یاهداف کل لیآموزش که ذ میراه ت

 تیم آموزشهدف کلی  -1-5

؛ به تمام کودکان است یبرا یفرصت برابر آموزش جادیپاکدشت، ا یرانیا یآموزش در خانه میت یوجود یفلسفه
 ،یکه شامل آموزش عموم یآموزش یهامنطقه از نظر فرصت بیدر معرض آس ای دهید بیکه کودکان محروم، آس یاگونه
 ییوفاها فرصت شناخت و شکآن یو به اندازه رندیبگقرار  یبرابر طیکودکان در شرا ریبا سا شودیم یورزش ای یهنر

 خود را داشته باشند. یاستعدادها

ودکان تحت پوشش کممکن  یتا جا شودیمنظور تالش م نیبه ا (:لی)تحص یاز آموزش عموم یمندبهره -الف
 یز برنامهاثبت نام شوند و  یدر مدارس دولت شوند،یم یمعرف یو مددکار ییشناسا میت قیپاکدشت که از طر یرانیخانه ا
از  یتیوفقدان مدارک ه ایچون کبر سن  یمشکالت لیدل هصورت اگر ب نیا ریکشور برخوردار شوند. در غ یلیتحص یهمگان

فراهم  شانیراب یآموزش عموم لیامکان تحص یرانیا یداوطلب در خانه  انیثبت نام در مدارس بازبمانند، با استفاده از مرب
 .شودیم

گاه یکه مسائل نیا یبرا :یمهارت یهااز آموزش یمندبهره -ب انع کشف و سرپرست م یناتوان ای یچون فقر، ناآ
 نیا یکند که دسترس یپاکدشت تالش م یرانیآموزش خانه ا میکودکان تحت پوشش نشود، ت یبروز عالقه و استعدادها

کالس  یرگزارب ،یابیبخش  شامل استعداد نیزبان و ... ( فراهم کند. ا وتر،یکامپ ،ی) هنر یمهارت یهاکودکان را به کالس
 است. جهینت یابیبه مراکز همکار و ارز یمعرف ایداوطلب  انیبا مرب
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فراهم  که به منظور داندیپاکدشت خود را ملزم م یرانیآموزش خانه ا میت :یورزش یهااز آموزش یمندبهره -ج
عدادش هر کودک متناسب با سن، عالقه و است  یکودکان تحت پوشش، برا یسالم برا حیو تفر یاخالق ،ینمودن رشد جسم

اوطلب د انیخود که توسط مرب یورزش یها میراه از ت نیا ررا فراهم کند. د یورزش یرشته کیدر حداقل  تیامکان فعال
 .کندیسطح شهرستان پاکدشت استفاده م یورزش یهاو کمک باشگاه یو همکار شودیم لیتشک
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و  یهنر می. تشودیدرآمدزا به کودکان ارائه م یهاآموزش حرفه کردیبا رو یو فن یهنر یهاآموزش مهارت
 کند. ایهکودک م یو فن یرشد روح یبرا یکودک بستر مناسب قیدارد با شناخت کودک و عال یسع یجانب یهاآموزش
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 جایگاه تیم آموزش -5-2

 ،یمددکار ،یروانشناس ،یانسان هیسرما میبا ت میآموزش الزم است در ارتباط مستق میشده، ت نییبا توجه به هدف تع
 .ردیمسئول خانه قرار بگ یرمجموعهیو ز ینیتدارکات و کارآفر ،یبهداشت و درمان، روابط عموم

 آموزش میت یساله 1 هدف -5-3

زش آمو میت گر،ید ی( است؛ از سویلی)تحص یمند کردن کودکان از آموزش عمومآموزش، بهره میاز اهداف ت یکی
 یمراکز آموزش عال یلیتحص یبندها به ترمحضور آن یکه عمدتَا دانشجو بوده و برنامه کندیاستفاده م یداوطلب انیاز مرب

مطابق با  یدبرخوردار خواهد بود که از نظر زمانبن یاز ثبات نسب یانتنها زم یآموزش یهابرنامه نیوابسته است. بنابرا
 یگذارگذشته، هدف یهاسال اتیموضوع و تجرب نیشود. با توجه به ا میو مدارس کشور تنظ یمراکز آموزش عال یبرنامه

 ینتهااتا  نیفرورد یکه گزارش حاضر مربوط به ابتدا نیا رغمیعل نیسال انجام شد. بنابرا کیمدت  یآموزش برا میت
 .میکن انیساله ب کیکه هدف را به صورت  میهست ریاست، ناگز 1398 وریشهر

در  1398 وریشهر 31تا  1397اول مهر  یزمان یپاکدشت در بازه یرانیآموزش خانه ا میت یساله کی هدف
 بوده است. ریبه صورت ز ی( و ورزشرهیو غ ی) هنری(، مهارتی)درس یآموزش عموم یهاحوزه

  یآموزش عموم یحوزه  -5-3-1

مند کردن و بهره یدر مدارس دولت لیتعداد ممکن کودکان محروم از تحص نیشتریهدف ثبت نام ب نینخست -الف
 یبعد یاند، مرحلهکه در مدرسه ثبت نام شده یکودکان کودکان است. در مورد ریمانند سا یعموم لیتحص یها از برنامهآن

دکان کو نیاست. در مورد ا ازیدر صورت ن یتیتقو یهاکالس یرو برگزا یریگیهاست که شامل پاز آن یلیتحص یبانیپشت
 کنند. یط تیمورد نظر را با موفق یلیتحص یهیسال، پا انیاست که در پا نیهدف ا

 کیعلم، هدف  یس در خانهکال یاند، با برگزارکبر سن در مدرسه ثبت نام نشده لیکه به دل یدر مورد کودکان -ب
 شوند. کینزد ایمتناسب با سن خود برسند  یهیکنند تا به پا یط تیرا با موفق یلیتحص یهیاست که حداقل دو پا نیساله ا

است که حداقل  نیساله ا کیاند، هدف م نشدهاز کبر سن در مدرسه ثبت نا ریغ یلیکه به دال یدر مورد کودکان -ج
متناسب با  یلیتحص یهیاز پا نده،یکنند تا در صورت رفع موانع در آ یط یرانیا یدر خانه تیرا با موفق یلیتحص یهیپا کی

 سن خود عقب نمانند.

 کودکان در نظر گرفته شود. یژهیو طیشرا ای یریفراگ تیموارد فوق الزم است که ظرف در
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 یهنر  یحوزه -5-3-2

تا سه مهارت  کیهر  است که نیساله ا کیهدف  شوند،یم یرانیا یکه تازه وارد خانه ییهادر مورد بچه  -الف
جود دارد، وکودک در آن  یکه احتمال وجود استعداد و عالقه ( را رهیو غ یدست یهنرها وتر،یزبان، کامپ ش،ینما ،ی)نقاش

 تر است.او مناسب یبرا نهیزم کداممشخص شود که  تیکند تا در نها یط ییدر سطح ابتدا

ساله هدف گذراندن آن مهارت به  کی ید، در بازهانخود را کشف کرده یکه استعداد و عالقه یدر مورد کودکان -ب
ک در کود شرفتیپ زانیم ،ییهایگذاشتن خروج شیهر ترم با به نما انیاست. در پا ترشرفتهیپ یمدت سه ترم تا سطح

 .شودیم یابیمهارت مورد نظر ارز
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 یورزش یحوزه -5-3-3

مسابقات  یهاکوتاه مدت با برنامه یکودک است. اما هدفگذار یو جسم یروح یرشد استعداد و قوا یاصل هدف
که  یا. به گونهشودیم میو مسابقات سطح شهرستان تنظ یدانیمسابقات دوم ن،یپرش گیل ری)ع( نظ یامام عل تیجمع

 . ابندیرا باز ودخ یتوانا تیمسابقات اعتماد به نفس و هو نیکودکان با شرکت در ا

 

ر را به طو یو ورزش یمهارت ،یآموزش عموم یپاکدشت در سه حوزه یرانیا یآموزش خانه یساله کی یگذارهدف
 .دینیبیم ریخالصه در جدول ز

 98تا پاییز  97خانه ایرانی پاکدشت در حد فاصل پاییز ی تیم آموزش گذاری یک سالههدف -9شمارۀ  جدول
 آموزش ورزشی آموزش مهارتی  آموزش عمومی ) درسی(

 عدم ثبت نام در مدرسه ثبت نام در مدرسه

کودکانی که استعداد و 

ها مشخص عالقه آن

 نشده است

کودکانی که استعداد 

ها و عالقه آن

 مشخص شده است
گذاری برای هدف

مسابقات ها و برنامه

جمعیت یا سطح 

شهرستان و کسب 

تجربه، اعتماد به نفس 

و توانایی با شرکت در 

 این مسابقات

پشتیبانی تحصیلی 

تا گذراندن یک پایه 

 با موفقیت

گذراندن حداکثر سه  سایر موارد کبر سن

کالس مهارتی در 

سطح ابتدایی برای 

 کشف عالقه و استعداد

گذراندن سه ترم از 

به مهارتی که کالس 

آن عالقه نشان 

اند تا سطح داده

پیشرفته و ارزیابی با 

 خروجی کالسی

گذراندن 

پایه  2حداقل 

 در خانه ایرانی

 1گذراندن 

پایه در خانه 

 ایرانی
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  98ماهۀ نخست سال  6عملکرد  -4-5

 98-97 یلیترم دوم سال تحص -1-4-5

ترم  نی. در اافتیادامه  1398خرداد  انیآغاز شده بود، تا پا 1397که از بهمن ماه  98-97 یلیترم دوم سال تحص
 ریز یهابرگزار شد که شامل کالس یو ورزش یمهارت ،یتیتقو ،یکالس آموزش درس 42که در باال ذکر شد،  یهدف یبرمبنا

 بودند.

  98-97سال تحصیلی  بهارهای برگزار شده در ترم کالس -10جدول 
ی ایرانی پاکدشت به تفکیک موضوع در ترم دوم سال تحصیلی های آموزشی برگزار شده در خانهکالس

97-98 

های کالس

 درسی

 کالس علوم و 1کالس ششم و  1کالس چهارم،  2کالس سوم،  1کالس دوم،  5کالس اول،  2

 آزمایشگاه مقطع ابتدایی.

 1، کالس فارسی و ریاضی سوم 2فارسی و ریاضی دوم، کالس  1کالس فارسی و ریاضی اول،  2 تقویتی

 کالس ریاضی هفتم. 1کالس فارسی و ریاضی چهارم و 
ی، کالس زبان انگلیس 2کالس چاپ دستی،  1کالس نقاشی،  2کالس کامپیوتر،  4دوزی، کالس پته 2 مهارتی

 کالس مهارت زندگی. 2کالس تئاتر و  2کالس سماع،  1دوزی، کالس عروسک 1

کالس  1ی نونهاالن و نوجوانان، تیم فوتبال پسران در رده 2ی نوجوانان، تیم والیبال دختران در رده 1 رزشیو

ی کودکان و یک تیم دو و میدانی کالس شطرنج در رده 1ی خردساالن، ژیمناستیک پسران در رده

 م علی )ع(.ی ورزشی جمعیت امای نوجوانان با همکاری کمیتهدختران در رده

 لیازمانده بودند تشکبنام در مدارس  از ثبت لیهر دل که به یآموزاندانش یها براکالس نی: ایدرس یهاکالس -الف
 کیدر  یلیتحص یهیپا کیبود که  یابه گونه یشرویکبر سن بودند، سرعت پ یآموزان داراکه دانش ییهاکالس یشد. برا

شد.  دیو علوم تاک یفارس ،یاضیر رینظ یاهیبر دروس پا ترشیب رو،یو ن انکمبود زم لیها به دلکالس نیشود. در ا یترم ط
 کنند. یریگیدروس را هم به صورت خودخوان پ ریسا یممکن مطالعه یموظف بودند تا جا انیاما مرب

به هر  که در مدرسه یآموزاندانش یود، براکه از مدارس گرفته شده ب یها با توجه به اطالعاتکالس نی: ایتیتقو -ب
مدارس  انیبا مرب یزبود که موا نیها اکالس نیا انیبه مرب هیشد. توص لیبودند تشک ترفینسبت به همساالن خود ضع یلیدل

 کنند. دیو تاک رکزعمل نکنند و فقط بر رفع مشکالت کودکان تم

 یریادگیبه  ازیستعداد و هم نکه هم عالقه و ا یدختران نوجوان یبرا یدوزو عروسک یدوزپته یها: کالسیمهارت -ج
بسازند که هم  ییهایها دختران نوجوان توانستند کاردستکالس نیموقت داشتند، برگزار شد. در ا یمهارت درآمدزا کی

 محصول را داشته باشد. کیبه عنوان  رضهع تیداشته باشد و هم قابل یو سرگرم یهنر یجنبه
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ها شد و در آن لیسال تشک 15-10کودکان  یبرا یسال  و کالس چاپ دست 10 ریکودکان ز یبرا ینقاش کالس
 یمثبت توانمند یهیروح طورنیآشنا شدند و هم یورزو دست یشناسییبایز یهاسالم با مهارت یکودکان در کنار سرگرم

 .افتندیخود را باز

 

ان برگزار شد. دختران نوجو یو دختران نوجوان و سماع برا پسران نوجوان یتئاتر در دو گروه جداگانه برا یهاکالس
 تئاتر هم مورد نظر بود. یاثر درمان یهنر یهاها در کنار مهارتکالس نیدر ا

سران کودک و پسران در چهار گروه دختران نوجوان، دختران بزرگسال، پ یندهیآ یبه زندگ یاندازچشم وتریکامپ کالس
دنبال  5تا  1ا  از ترم ر یکسانی یبندترم یگروه جداگانه بودند که برنامه کی یدارا وتریکامپ یهانوجوان برگزار شد. کالس

 جادین و بزرگساالن اکودکان، نوجوانا نیا یبرا ندهیدر آ تواندیتوجه شده بود که م یبه مباحث یبندترم نی. در اکردندیم
 شغل و  درآمد کند.

امروز،  یایمهارت در دن کیبه عنوان  یسیبان انگلآموزش ز -1شد:  لیشکبا سه هدف ت یسیزبان انگل یهاکالس
بودند، حتما  وتریکامپ یهاکه در کالس یمنظور افراد نی. به هموتریمک به آموزش کامپک -3مدرسه  یکمک به برنامه -2

 هم حضور داشتند. یسیزبان انگل یهادر کالس

کالس  1نونهاالن و نوجوانان،  یفوتبال پسران در رده میت 2نوجوانان،  یدختران در رده بالیوال میت 1: یورزش -د
نوجوانان  یهدختران در رد یدانیدو و م میت کیکودکان و  یکالس شطرنج در رده 1خردساالن،  یپسران در رده کیمناستیژ

 (.ع) یامام عل تیجمع یورزش یتهیکم یبا همکار
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در  یآموزش یهااز گروه کیبرگزار شده در هر  یهاموزان و تعداد کالسآتعداد دانش تیوضع ریز یدر نمودارها
 .دیکنیترم را مشاهده م نیا

 

 

 

 یروین 43برنامه  نیا یشنبه و جمعه برگزار شد. در اجرا، پنجدوشنبه، چهارشنبه کشنبه،ی یها در روزهاکالس نیا
آموزش، به صورت روزانه  میت یاعضا یکردند. در طول ترم با همکار یدفتردار و ناظم همکار ،یداوطلب در نقش مرب

آموزش انجام  میتوسط ت ریها اقدامات زگزارش نیاطالعات ا از. با استفاده شدیم یآورجمع انیاز مرب یگزارش کالس
 . گرفتیم

6; کالس ورزشی

7; کالس تقویتی

12; کالس درسی

17; کالس مهارتی

در خانه ایرانی پاکدشت98-97کالس های برگزار شده در ترم دوم سال تحصیلی -5نمودار 

به تفکیک تعداد کالس

کالس ورزشی کالس تقویتی کالس درسی کالس مهارتی

0

10

20

30

40

50

60

70

80

درسی مهارتی تقویتی ورزشی

98-97تعداد کودکانی که در گروه های آموزشی مختلف در ترم دوم سال تحصیلی  -6نمودار 

.مشغول آموزش بوده اند
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ارجاع داده  یمددکار میمساله به ت ینطوال بتیشده و در صورت غ یکودکان بررس ابیروند حضور و غ -1
 .شدیم

آموزش  میو ت ینبودن روند با مشورت مرب شده و در صورت مثبت یها در کالس بررسبچه شرفتیروند پ -2
 .شدیو اجرا م نییراهکار مناسب تع

 .گرفتیقرار م نیریسا اریدر اخت دیجد یهابه همراه داشت به عنوان راه حل یمثبت جیکه نتا انیمرب یراهکارها -3

 .گرفتیقرار م یابیمورد ارز شرفتیاز نظر حضور منظم، ارتباط موثر، تسلط و پ انیرد مربعملک -4

 98ترم تابستان   -2-4-5

ترم گذشته،  یابیارز ان،یها و مرباستراحت بچه یو هفته براد، به مدت 98-97 یلیترم دوم سال تحص انیپس از پا
 میزمان ت نیشد. در ا لیها تعطترم تابستان، کالس یمجدد برا یزیرکودکان در مدارس و برنامه یلیتحص تیوضع یابیارز

را  دیترم جد یزیرتک تک کودکان، برنامه طیو شرا یروند کل یجلسات و بررس لیپاکدشت با تشک یرانیآموزش خانه ا
 مشخص شد: ریجلسات موارد ز نیا درانجام داد.

  کودکان بدرفتاری انجام شده است.در برخی مدارس از طرف سایر کودکان و بعضا مربیان با 
 بودند، دچار مشکالت زیادی در  هایی که با کبرسن چند ساله در مدارس ثبت نام شدهبرخی بچه

 مدارس شده بودند.
 ها در مدارس جدید دوباره با مشکل کبر سن و عدم ثبت نام مواجه خواهند شد. بعضی از بچه 
 ر مدارس به لحاظ درسی به شدت ضعیف هستند و بعضی از کودکان به دلیل مشکالت خانوادگی د

 های باالتر را دارند.امکان قبول نشدن در پایه
 ی همکاری ندارند، تعدادی نیاز به تغییر برنامه دارند و تعدادی مربی تعدادی از مربیان امکان ادامه

 توانند اضافه شوند.داوطلب جدید می
 ی مناسب پر شود.ست زمان فراغت کودکان با برنامهدر ترم تابستان به دلیل تعطیلی مدارس الزم ا 

 داده شد. یراتییترم تابستان نسبت به ترم قبل تغ یزیرمبنا در برنامه نیا بر

ی ها بتوانند تا حد امکان به پایههای درسی به صورت جهشی در نظر گرفته شد که بچهتعدادی کالس .1
 خود در سال آینده برسند.

 ویتی در نظر گرفته شد.تر بودند یا نیاز به امتحان مجدد داشتند کالس تقهایی که ضعیفبرای بچه .2
 ها افزایش یافت.کن حفظ شده و زمان آنهای مهارتی تا جای ممکالس .3
 مه داده شد.ها برطرف شده بود، خاتهایی که مشکل آنکالس تقویتی یا درسی بچه .4
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ن و یندی و نمایش حاصب تالش کودکامقرر شد که در پایان ترم تابستان یک گردهمایی برای جمع .5
برگزار  98ستان و ترم تاب 98-97ی ایرانی پاکدشت در ترم دوم سال تحصیلی اعضای داوطلب خانه

 شود.

برگزار  یهاس. کالافتیادامه  98 وریشهر انیآغاز شد و تا پا ریت 15از  یاهفته 2پس از استراحت  98ترم تابستان 
 هستند: ریترم به شرح ز نیشده در ا

  98-97سال تحصیلی  تابستانهای برگزار شده در ترم کالس -11جدول 
سال  تابستانه تفکیک موضوع در ترم بی ایرانی پاکدشت های آموزشی برگزار شده در خانهکالس

 98-97تحصیلی 

های کالس

 درسی

الس ک 1ششم، کالس  4کالس پنجم،  1کالس چهارم،  1کالس سوم،  3کالس دوم،  1کالس اول،  2

 کالس هشتم. 1هفتم و 

 1 سوم، یاضیو ر یکالس فارس 1دوم،  یاضیو ر یکالس فارس 1اول،  یاضیو ر یکالس فارس 2 تقویتی

 هشتم. یاضیکالس ر 1هفتم و  یاضیکالس ر
 1 سوم، یاضیو ر یکالس فارس 1دوم،  یاضیو ر یکالس فارس 1اول،  یاضیو ر یکالس فارس 2 مهارتی

 هشتم. یاضیکالس ر 1هفتم و  یاضیکالس ر

کالس  1نونهاالن و نوجوانان،  یفوتبال پسران در رده میت 2نوجوانان،  یدختران در رده بالیوال میت 1 ورزشی

 یورزش یتهیکم ینوجوانان با همکار یدختران در رده یدانیدو و م میت کیدختران نوجوان و  یرزم

 )ع(. یامام عل تیجمع

داوطلب به عنوان  یروین 38رگزار شد. شنبه و جمعه بدوشنبه، پنج کشنبه،ی یکالس در روزها 43ترم هم  نیدر ا
ترم  شرفتیو پ یدهها، گزارشکالس یکردند. روند برگزار یترم همکار نیا یدفتردار و ناظم در برنامه ،یمربکمک ،یمرب

 مانند ترم قبل بود که در صفحات قبل شرح داده شد. 

در  یآموزش یهااز گروه کیر هر دبرگزار شده  یهاآموزان و تعداد کالستعداد دانش تیوضع ریز ینمودارها در
 .دیکنیترم را مشاهده م نیا

 

4; کالس ورزشی

6; کالس تقویتی

15; کالس درسی

18; کالس مهارتی

به  در خانه ایرانی پاکدشت98کالس های برگزار شده در ترم تابستان -7نمودار 

تفکیک تعداد کالس

کالس ورزشی کالس تقویتی کالس درسی کالس مهارتی
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 نام مدارسثبت -5-5

های اصلی و همیشگی تیم مددکاری خانۀ پیگیری مسائل مربوط به مدرسۀ کودکان تحت پوشش، از جمله دغدغه
نام، تهیۀ روپوش، تهیۀ فرآیندهای مرتبط با مدرسۀ کودکان عمدتًا شامل مواردی نظیر ثبت بوده است.ایرانی پاکدشت 

یب ها  های مستمر و ارتباط دائم با خانوادهبا پیگیری 98شود. در نیمۀ اول سال سرویس و گاهًا کمک هزینه مدرسه می قر
مورد به  24مورد،  156نام در مدارس شدند. از مجموع این تپسر موفق به ثب 69دختر و  87نفر از کودکان شامل  156به 

نام و از ای که داشتند، مستقیمًا توسط اعضای خانۀ ایرانی پاکدشت برای اولین بار در مدارس ثبتدلیل شرایط خاص و ویژه
به مدرسه نبودند،  های مربوطچرخۀ محرومیت تحصیلی خارج شدند. در مواردی که خانوادۀ کودکان قادر به پرداخت هزینه

 ها توسط خانۀ ایرانی پاکدشت تامین شد.بخشی از هزینه

 98ماهۀ نخست سال  6آمار مربوط به پیگیری مدارس کودکان تحت پوشش در   -12جدول 
هزینه کتاب و  تعداد  خدمت

 )تومان(بیمه
 )تومان(هزینه روپوش  های اضافیهزینه هزینه ثبت نام

نام ثبت
 مدارس

به  کودکانی که
واسطۀ 

های تیم پیگیری
مددکاری در 

نام مدارس ثبت
 شدند

 دختر 87

2،078،000 477،000 362،000 5،026،000 

 پسر 69

 7،943،000 156  جمع کل
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درسی مهارتی تقویتی ورزشی

مشغول آموزش 98تعداد کودکانی که در گروه های آموزشی مختلف در ترم تابستان -7نمودار 

.بوده اند
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 گردهمایی پایان ترم -6-5

گزار پاکدشت بر یرانیا یداوطلب و کودکان خانه یبا حضور اعضا ییگردهما کی، 98ترم تابستان  انیپس از پا
 یپاکدشت در محل سرا یشهردار یمعاونت فرهنگ یبا همکار 1398مهرماه  12 خیکه در تار ییگردهما نیشد. در ا

اشتند. هدف عموم گذ شیخود را به نما یدو ترم قبل یادستاورده یرانیا یالبرز پاکدشت برگزار شد، کودکان خانه یمحله
 یبرا زهیانگ جادیبعد ا یاعتماد به نفس کودکان و در مرحله شیو افزا یحس توانمند یاول القا یدر درجه ییگردهما نیاز ا

شد شامل  زاررگب یبرنامه با شعار صلح جهان نیآموزش بود. ا یدر حوزه یرانیا یخانه یهاتیفعال یابیترم بعد و ارز
 بود: ریز یهاشگاهینما

 زندگیهای مهارت هایی با موضوع صلح از کالسپرفورمنس .1
 نمایشگاه نقاشی کودکان .2
 نمایش سایت طراحی شده توسط نوجوانان کالس کامپیوتر .3
 دوزی نمایش عروسک و پته .4
 شور افغانستان توسط نوجوانان کالس کامپیوترکای با موضوع نمایش روزنامه .5
 های کالس هشتممجموعه داستان نوشته شده توسط بچه .6
 هایی با موضوع محیط زیستکاردستی .7
 اجرای سماع  .8
 اجرای سرود انگلیسی با موضوع صلح .9

ترم انیپا یاز گردهما یریتصاو
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 : عملکرد تیم بهداشت و درمانششمبخش 

 ساختار و شرح وظایف تیم بهداشت و درمان -1-6

 سالمت کودکان تحت پوشش و نیازسنجیتیم بهداشت و درمان خانۀ ایرانی پاکدشت به طور کلی وظیفۀ پایش 
 ت:ها در حوزۀ سالمت را برعهده دارد. در این راستا ساختار این تیم در حال حاضر به شکل زیر طراحی و اجرایی شده اسآن

 

 

شود که به طور خالصه شرح وظایف های این تیم، بخش بهداشت و بخش درمان را شامل میترین بخشاصلی
 ند:زیر را بر عهده دار

 .بهداشت1

 واحد اموزش. 1-1

  برگزاری کارگاه های مختلف برای سنین متفاوت نظیر کارگاه اچ ای وی 
 اگاهی بخشیدن در زمینه ی سالمت جسم وروان 
  موزشیآنصب پوسترهای 
 موزشیآهای بروشور تهیه ی 
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 سالمت حد. وا2-1

 بررسی وضعیت بهداشت فردی و عمومی 
  اموزش بهداشتبرگزاری اردوهایی در حوزه ی 
 ی لوازم شخصی برای بچه هابررسی وتهیه 
 ی مکمل های داروییموزش وتهیهآ 

 .درمان2

 یروابط عموم. 1-2

 جذب پزشکان 
 شناسایی پزشکان 
 برنامه ریزی حضور پزشکان 
 شکانزادرس وشماره تماس پ 

 یگانیبا. 2-2

 رسیدگی به گزارشات روزانه 
 گزارش عملکرد ماهیانه 
 تهیه گزارشات مالی 
  ثبت گزارشات 
 بررسی داده های اماری ونمودارها 

 یامورادار. 3-2

 نوبت گیری 
 هماهنگی برای همراه بیمار 
 هماهنگی باخانواده ها 
 هماهنگی با تیمهای پشتیبان 
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 هاشگاهیارجاعات به پزشکان متخصص وآزما -1-2-6

 هاآزمایشگاهارجاعات به پزشکان و  -13جدول 
 حاتیتوض تعداد ارجاعات نوع تخصص

یست  نکیعددع5 هیساعت زمان صرف شده+ته8 اپتومتر

 ساعت زمان صرف شده32 دندانپزشکی

 ساعت زمان صرف شده8 زنان وزایمان

 ساعت زمان صرف شده3 سونوگرافی

 ساعت زمان صرف شده3 عکسبرداری

MRI 2ساعت زمان صرف شده 

 ساعت زمان صرف شده7 ازمایشگاه

 ساعت زمان صرف شده22 عمومی

 (نایساعت زمان صرف شده)ابن س5 ارتوپد

 ساعت8 یا قهیدق45 یجلسه 10 فیزیوتراپی

 ساعت زمان صرف شده2 سی تی اسکن

 ساعت زمان صرف شده2 گوش حلق بینی

 درمان کودکان خانه علم پاکدشت یشده برا هیساعت زمان هد155102 جمع کل موارد

 درمان فرآیند یمال یهانهیهز  نیتام ینحوه -2-2-6

 

خیرین
۶0%

رایگان
۳0%

بیمار
۱0%

هزینه های مالی ارجاعات و دارو-۸نمودار 
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 )تومان( هزینۀ ارجاعات و دارو – 14جدول 
ین موضوع  خانواده بیمار رایگان خیر

  درصد80 7،376،000 ارجاعات
   1،119،900 دارو

 دندانپزشکی -3-2-6

 دندانپزشکی – 15جدول 
 پدر مادر کودک دندانپزشکینوع درمان 

  * * عصب کشی دندان
  * * پرکردن دندان
  * * کشیدن دندان

  * * امالگام فیلینگ

 پزشکان داوطلب در فصل بهار -4-2-6

 پزشکان داوطلب – 16جدول 
 نوع همکاری تخصص نام پزشک

 ویزیت رایگان دندانپزشک مهدی هداوند میرزایی
 ویزیت رایگان پزشک عمومی اقای شعبانی
 ویزیت رایگان دندانپزشک مزده حبیبی

 ویزیت رایگان زنان وزایمان شهال میالدی
 ویزیت رایگان دندانپزشک اقای جاللی
 ویزیت رایگان پزشک عمومی اقای قاسمی

 ویزیت رایگان عکسبرداری درمانگاه مرجان
 هزارتومان رایگان50تاسقف  ازمایشگاه اقای زمانی

 ویزیت رایگان دندانپزشک سیدپورسید مهدی 
 ویزیت رایگان اپتومتریست فاطمه شجری

 در فصل بهاری بهداشت یآموزش یهابرنامه -5-2-6

  نفر 42کارگاه اموزش خود مراقبتی برای 
  نفر دوجلسه7کارگاه بهداشت برای 
  نفر26برگذاری کارگاه اچ ای وی برای 
  از بچه ها نفر 20معاینه ی اولیه ی 
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  یو یکارگاه اچ ا یارزبرگ

 

 : عملکرد تیم سرمایۀ انسانیهفتمبخش 

 پاکدشت یرانیبرگزار شده در خانه ا یهااز جلسات و کارگاه یخشب -1-7

 شود.جلسات معارفه: جلساتی که برای جذب اعضای جدید در خانه ایرانی پاکدشت برگزار می 
 شود.ها برگزار میها و سرتیمتخب تیممنها: جلساتی که با حضور اعضای جلسات رابط تیم 
  .جلسات عمومی: جلساتی که حضور تمام اعضا خانه ایرانی پاکدشت در آن آزاد است 
 شود.های آموزشی که در خانه ایرانی پاکدشت برگزار میجلسات آموزشی: جلسات و کارگاه 

 شده است.ثبت  یمیکه در باال گفته شد، در جدول تقو یتمام جلسات لیتشک خیتار
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 ۹۸در شش ماه اول سال  یانسان هیسرما یدادهایرو  میتقو  -2-7

ات آورده شده است که شامل جلس میتقو نیپاکدشت در ا یرانیبرگزار شده در محل خانه ا یدادهایرو نیعناو
 یهااهکارگ. الزم به ذکر است، باشدیم یآموزش یهاجلسات و کارگاه ها،میجلسات سرت ،یمعارفه، جلسات عموم

امام  تیهنر جمع مختلف از جمله خانه یهاندر مکا یامام عل تیتوسط جمع یاریبس یهاشیها و همانشست ،یآموزش
 است. امدهین میتقو نیکه در ا شودیبرگزار م یعل

 تقویم جلسات – 17جدول 
 ۱۳۹۸اول سال یرانی پاکدشت در نیماهای برگزار شده در خانه جدول تقویمی جلسات و کارگاه

 فروردین
 ۲۵ هافروردین جلسه رابط تیم 
 ۳0  کارگاه آموزشییی فروردین 

 )روانشناس(دکتر سودمند

 

 اردیبهشت
 ۸ هااردبیهشت جلسه رابط تیم 
 ۱۵ هااردیبهشت جلسه رابط تیم 
 ۱۹ اردیبهشت جلسه معارفه 
 ۲0  گردان(اردیهبشت جلسه عمومی )کوچه 

 خرداد
 ۱۲ هاخرداد جلسه رابط تیم 
 ۱۹ هاخرداد جلسه رابط تیم 

 

 تیر
 ۹ هاتیر جلسه رابط تیم 
 ۱۶ هاتیر جلسه رابط تیم 
 ۲۸ تیر جلسه معارفه 
 ۳0 هاتیر جلسه رابط تیم 

 

 مرداد
 ۶ هامرداد جلسه رابط تیم 
 ۱۳ هامرداد جلسه رابط تیم 
 ۲0 هامرداد جلسه رابط تیم 
 ۲۷ هامرداد جلسه رابط تیم 

یور  شهر
 ۳  هاتیمشهریور جلسه رابط 
 ۱0 هاشهریور جلسه رابط تیم 
 ۱۷ هاشهریور جلسه رابط تیم 
 ۲۴ هاشهریور جلسه رابط تیم 
 ۲۸ شهریور جلسه معارفه 
 ۳۱ هاشهریور جلسه رابط تیم 

 9۸جلسات معارفه برگزار شده در سال  -3-7

 نیدر ا نفر ۱۶پاکدشت برگزار شد و در مجموع  یرانیجلسه معارفه در خانه ا ۳، ۱۳۹۸در شش ماه اول سال 
 جلسات شرکت کردند.
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 جلسات معارفه – 19جدول 

 98جلسات معارفه شش ماه اول سال 

 وضعیت تاهل وضعیت تحصیالت شهر سکونت جنسیت 

 متاهل مجرد التحصیلفارغ آموز(دانشجو )دانش پاکدشت تهران زن مرد کنندهتعداد شرکت جلسه معارفه شماره

 2 6 5 3 7 1 8 0 8 98اردیبهشت  1

 2 3 2 3 4 1 3 2 5 98تیر  2

 0 3 0 3 1 2 3 0 3 98شهریور  3

 4 12 7 9 12 4 14 2 16 جلسه معارفه3 مجموع

 

 

 

 کنندگان جلسات معارفهشرکت – 9 نمودار

 

 

8

5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

98اردیبهشت 

98تیر 

98شهریور 

98تعداد شرکت کننده جلسات معارفه شش ماه اول سال 
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 روابط عمومی : عملکرد تیمهشتمبخش 

 شرح وظایف تیم روابط عمومی -1-8

 وظایف فعلی تیم روابط عمومی خانۀ ایرانی پاکدشت به طور کلی شامل موارد زیر است:شرح 

 طرح قطره -1
  جمع آوری فیش ها 
 دسته بندی فیش ها 
 پیگیری واریزی اعضا 
 گزارش دهی به اعضا 
 مدیریت کانال تلگرام طرح قطره 
 گزراش دهی ماهیانه از واریزی ها و مشارکت اعضا 
  جدیدمعرفی طرح به اعضای 
 معرفی طرح در رویدادهای جمعیت 
 تبلیغات و محتواسازی برای طرح قطره 
 دعوت از اعضای طرح برای مشارکت در طرح های مختلف 
 )تولید محصول برای معرفی طرح )محصوالت سفالی 
 طراحی پوستر و کارت ویزیت طرح قطره 
 طراحی مناسبتی برای مشارکت بیشتر و دعوت همگانی 

 محتوا دیتول-2
 عکاسی و فیلم برداری از خانه علم، کالس ها، رویدادها و وقایع تیم ها 
 ادیت و لوگو گذاری فیلم ها و عکس ها 
 طراحی پوستر برای طرح های مختلف 
 پیگیری از اعضا برای گرفتن عکس، فیلم و نوشتن دلنوشته 
  و ...محتوا سازی و نویسندگی برای طرح ها، تیم ها، اطالع رسانی ها، جمع آوری پول 
 ادمینی کانال تلگرام برای انتشار محتوا 
 ادمینی اینستاگرام برای انتشار محتوا 
 عضویت در گروه خبرنگاران و محتواسازی برای کانال و اینستای جمعیت 
 اضافه کردن رویکرد تولید محتوا به مستند سازی تیم ها 
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 محتواسازی در جهت اخبار پاکدشت 
 قاالتمحتواسازی در جهت معرفی و ارائه م 

 یو معرف ییپاسخ گو-3
 پاسخ گویی به تلفن روابط عمومی 
 پاسخگویی در اینستاگرام 
 پاسخگویی در تلگرام 
 معرفی به اعضای جدید 
 معرفی جمعیت در رویدادهای کلی 
 معرفی خانه علم در رویدادهای خانه محور 

 غاتیتبل-4
 )تبلیغات داخلی  )شبکه درختی 
  یج های مجازی(پکانال ها و  -کارخانجات -سلبریتی ها –تبلیغات خارجی )ارتباط با نهادها 
  تبلیغات مجازی برای طرح های کلی و خانه محور 
 تبلیغات میدانی برای طرح های کلی و خانه محور 

 یمال نیتام-5

 جذب خیر 
 طرح قطره 
 اسپانسرینگ 
 شناسایی کارخانجات و شرکت ها یا پتانسیل همکاری 
  شرکت هاارتباط با کارخانجات ، نهادها و 
 تهیه بروشور برای معرفی 

 طرح ها -6

 طرح های کلی جمعیت به طور کلی بر اساس هر طرح کارها متفاوت است 
 ایجاد طرح های بومی 
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 طرح قطره -

 1397 افزایِی مشارکت ُخرد خیرین خانۀ ایرانی پاکدشت طراحی شد از شهریور ماه سالطرح قطره که با هدف هم
امام علی )ع( واریز کرده و از آغاز به کار کرد. در این طرح هر یک از اعضا به صورت ماهیانه مبلغی را به حساب جمعیت

 کنند.ارکت میهای جاری خانۀ ایرانی پاکدشت مشاین طریق در تأمین هزینه

خست سال نماهۀ  6نفر بود، در  159برابر با  97تعداد اعضای دارای شمارۀ عضویت در طرح قطره در پایان اسفند 
 126تعداد،  نفر رسید که از این 174نفر به اعضای طرح اضافه شدند و تعداد افراد دارای شمارۀ عضویت به  15تعداد  98

 های اعضا ثبت شد.مورد پیگیری بابت پرداختی 40ماهۀ مذکور  6نفر مشارکت فعاالنه در طرح دارند. در طول 

 طرهطرح قکلیات  -20جدول 
 تعداد 

 174 اعضای دارای شمارۀ عضویت

 126 اعضای فعال

 15 98ماۀ نخست سال  6افزایش اعضا در 

 40 هاپیگیری پرداخت
 

 

آوری شد. گزارش مالی ریال در قالب طرح قطره جمع 183،905،000مبلغ  98ماهۀ نخست سال  6در طول  
 طرح به صورت تفکیک ماهانه در جدول زیر قابل مشاهده است.

 شده در طرح قطرهآوریمبالغ جمع -21جدول 

 مجموع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 25.405.000 30.950.000 23.500.000 45.550.000 28.800.000 29.700.000 مبلغ)ریال(

تعداد مشارکت  183،905،000

 اعضا
84 78 76 66 62 59 

 
 تولید محتوا -

ات، تیم یکی از وظایف روابط عمومی تولید محتوا و تهیه گزارش از فعالیت های خانه علم اعم از کالس ها، جلس
 ها، جشن ها، طرح ها و رویدادهای خانه علم و همچنین رویدادهای کلی جمعیت است. 

ه خیرین و غیر مالی بتولید محتوا به جهت مستند سازی، گزارش دهی عملکرد و همچنین  اعالم نیازمندیهای مالی 
 ه انجام میشود.و مخاطبین شبکه های اجتماعی اعم از توئیتر، اینستاگرام و تلگرام ، فیس بوک به صورت عکس ، فیلم و نوشت
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 آمار مربوط به صفحۀ اینستاگرام -22جدول 

نام شبکه 

 اجتماعی

آدرس شبکه 

 اجتماعی

تعداد دنبال 

 کننده

شهر محل سکونت 

 دنبال کنندگان

تعداد 

 استوری

تعداد 

 پست

بیشترین تعداد 

 پسند

Instagram @Paakdasht 986 
 مشهد، تهران

 تبریز، کرج
53 71 203 

 

 کنندگان اینستاگرامدرصد میانگین سنی دنبال -10نمودار 

 
 

 کنندگان اینستاگرام بر حسب شهرمحل سکونت دنبال -11نمودار 

 
 

عضای خانه علم پاکدشت دارای یک کانال تلگرام و یک سوپر گروه تلگرامی و یک کانال تلگرامی خصوصی برای ا
 طرح قطره می باشد. 

 آمار شبکۀ اجتماعی تلگرام -23جدول 

 فورواردیتعداد پست های  هاکل تعداد ویوی پست هاتعدادپست کنندهتعداد دنبال آدرس شبکه اجتماعی نام شبکه اجتماعی

Telegram @Paakdasht 209 35 19279 112 
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 طرح دعوت از نیروی داوطلب ماشین دار  -

 

  طراحی پوستر 
  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
 تبلیغ پست های مرتبط توسط اعضای شبکه درختی 
 انتقال اطالعات نیروهای داوطلب به سرمایه انسانی 

 دعوت از نیروی داوطلب برای شرکت در جلسات معارفه -

  تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام و سوپرگروه خانه ایرانی پاکدشت 
 یم سرمایه پاسخ دهی به نیروهای داوطلب و معرفی خانه ایرانی به آنها و دریافت اطالعات و ارجاع آن به ت

 انسانی

 سیل سراسری -

  مربوط به سیل از طریق شبکه های اجتماعی پاکدشتاطالع رسانی گزارشات و اخبار 

 طرح کوچه گردان  -

  98تشکیل گروه ویژه جهت تولید محتوای کوچه گردان سال 
  گزارش از وضعیت معیشتی خانوارهای شناسایی شده تهیه و به همراه عکس برای گروه کلی  9در این گروه

 .جمعیت ارسال شد
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 لیگ پرشین -

  اخبار مربوط به لیگ از طریق شبکه های اجتماعی پاکدشتاطالع رسانی گزارشات و 
  ساعت  6حضور در غرفه روابط عمومی لیگ دو روز و به مدت 

 طرح جمع آوری هزینه کتاب مدارس کودکان نیازمند -

 تهیه پست مربوطه و تبلیغ در فضای مجازی و جمع آوری فیش های واریزی برای این طرح 

 طرح از مهر بگو -

 جمع آوری کمک های مردمی برای هزینه های روپوش، لوازم التحریر و سرویس  این طرح جهت
 هزار تومان برآورد شد. 500مدارس ایجاد شد که این هزینه برای هر دانش آموز مبلغ 

 تهیه پست مربوطه و تبلیغ در فضای مجازی و جمع آوری فیش های واریزی برای این طرح 

 کارآفرینی -

  کارآفرینی عکاسی از محصوالت گروه 
  تهیه محتوا و تبلیغ در شبکه های اجتماعی برای فروش محصوالت 
 اطالع رسانی و پوشش دهی بازارچه های فروش محصوالت از جمله بازارچه از مهر بگو 

 طرح تامین مالی هزینه رهن خانه یکی از کودکان -

 برای این طرح تهیه محتوای مربوطه و تبلیغ در فضای مجازی و جمع آوری فیش های واریزی 

 اردوی شمال  -

  محتواسازی و گزارش دهی از اردوی شمال دختران و پسران 

 پاسخ گویی -

 به سواالت مخاطبین خانه ایرانی توسط تلفن روابط عمومی و شبکه های اجتماعی پاسخگویی 

 نقدیجمع آوری کمک های  -
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  خیرین و هماهنگ کردن آن باجمع آوری و ساماندهی فیش های واریزی اعم از فیش های طرح ها و 

 تیم مالی

 تبلیغات -

 گزارش شبکه درختی 

  پست در تلگرام  26پخش 
  هماهنگی طوفان توئیتری با هشتک فریاد علیه فقر 

 

 فقر هیعل ادیبا هشتک فر یتریطوفان توئگزارش  -24جدول 
 در بین خانه ها  4رتبه  12 تعداد اکانت های فعال

 در بین خانه ها  2رتبه  78 مجموع توئیت ها 

 در بین خانه ها  3رتبه  572 مجموع ریتوئیت

 

  هماهنگی توئیتری با هشتک جمعیت امام علی 
  موضوع 3هماهنگی فعالیت های تبلیغاتی در اینستاگرام درمورد 

 عضویت در گروه خبرنگاران جمعیت  -

  ایرانی پاکدشت برای شبکه های ارسال پست های درخواستی با محتوای مشخص و مرتبط با خانه
یت استوری برای اینستاگرام جمع 7محتوا برای تلگرام جمعیت و  7ماه  6اجتماعی جمعیت در این 

 ارسال شد.

 مسئولیت عکس ها و فیلم ها -

 جمع آوری و دسته بندی عکس ها و فیلم های خانه علم 
 نظارت بر انتشار فیلم و عکس توسط اعضا با فرمت مربوطه 
  ادیت عکس ها و فیلم ها و لوگو زدن آنها 
  ساخت کلیپ برای انتشار در فضای مجازی 
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 کارآفرینی: عملکرد تیم نهمبخش 

وه بر عالدوزی است که در این راستا سازی و پتهدر حال حاضر تمرکز تیم کارآفرینی روی دو موضوع عروسک
اقدام به فروش محصوالت ساخت دست نوجوانان  کدشت،ی پاهای آموزشی برای نوجوانان تحت پوشش خانۀ ایرانکالس

 کند.می

 دوزیپته -1-9

 دوزی به شرح زیر است:روژۀ کارآفرینِی مربوط به پتهگرفته در خصوص پهای صورتفعالیت

 یکالس پته دوز یبرگزار -

  : نفر 13تعداد دختران شرکت کننده 
  ساعته 3تعداد جلسات در هفته : یک روز / دو کالس 

    

 8/02/98:  خیدر تار لیو تحو یعدد پته از مشتر 5گرفتن سفارش  -

  : نفر  5تعداد دختران درگیر 
  : تومان  900000مبلغ فروش 

 شده یدستبند پته دوز یو استارت طراح یعنوان طراح به کالس پته دوز مربی جدیداضافه شدن  -
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 از کرمان  یپته دوز هیمواد اول هیته -

 فروش  یقاب شده برا یپته ها دیشروع تول -

 دوخته شده  یاز پته ها یکردن،  قاب کردن  و عکاس شهیشستشو، ر -

  یپته دوز یها نهیهز یبرا ریکردن خ دایپ  -
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 سازیعروسک -2-9

 ه کرد:توان به اقدامات زیر اشارسازی میدر خصوص پروژۀ کارآفرینِی مربوط به عروسک

  یکالس عروسک ساز یبرگزار -

  : نفر 10تعداد دختران شرکت کننده 
  ساعته 5/2تعداد جلسات در هفته : یک روز /یک کالس 
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 لوفریاز بازار تهران توسط ن یعروسک ساز هیمواد اول هیته -

 لوفریعروسک ها توسط ن یکردن و بسته بند لیتکم -

 07/03/1398 خیتار در لیکانادا و تحو یعروسک از مشتر 90 دیگرفتن سفارش تول -

  : نفر 6تعداد دختران درگیر 
  : تومان 3300000مبلغ فروش 

 بازارچه باغ کتاب -3-9

تا  9ز ساعت اماه  وریشهر 29تا   27تیم کارآفرینی با حضور در این بازارچه که تحت عنوان از "مهر بگو" در تاریخ 
رد که در محل باغ کتاب تهران برگزار شد، اقدام به فروش محصوالت ساختۀ دست نوجوانان خانۀ ایرانی پاکدشت ک 23

 عملکرد آن به شرح زیر است:

  تومان 2470000عدد پته به مبلغ  12فروش 
  تومان 760000عدد عروسک روسی به مبلغ  11فروش 
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 : عملکرد تیم مالیدهمبخش 

 تیری. مدشودیم هیته کوکاریمردم ن یاری)ع( با هم یامام عل تیجمع یرانیا یهامربوط به خانه یهانهیهز یتمام
 نیریخ یهادر رفتن کمکاز ه یریو جلوگ یرانیخانه ا یهابرنامه شبردیپ یبرا ازیاقالم مورد ن یۀو ته نهیتأمبن هز ،یمنابع مال

 یانه به دفتر مرکزبه صورت ماه یافتیدر یهاو کمک هانهیهز یتماماست. فاکتور  دهو تدارکات گذاشته ش یمال میت ۀبر عهد
 .شودیارائه م 98اول  سالنیم  یمال تیاز وضع ی. در ادامه گزارش کوتاهشودیگزارش داده م تیجمع

 )ریال( 98ماهۀ نخست سال  6خانه در نهیو هز یزی،تنخواه وار ینقد یآورده ها یصورت کل -25جدول 
یزی جمعیت به حساب خانه خانه به حساب جمعیتآورده نقدی  ماه  هزینه خانه تنخواه وار

 82،930،000 0 32،650،000 فروردین
 102،043،000 156،365،000 88،100،000 اردیبهشت

 90،168،880 0 64،970،000 خرداد
 56،581،000 194،362،840 74،505،000 تیر

 93،899،000 79،995،000 180،850،000 مرداد
یور  369،405،0003،300،000 33،795،500 شهر
810،480،000685،899،840425،621،880 مجموع

135،080،00072،337،14076،569،563 هرماه متوسط 

98ماهۀ نخست سال  6 در تیخانه به حساب جمع یآورده نقد - 12نمودار 
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98ماهۀ نخست سال  6 درخانه  نهیهز - 13نمودار 

 
98ماهۀ نخست سال  6 در یزیوار تنخواهو  یآورده نقد یا سهینمودار مقا - 14نمودار 
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98 ماهۀ نخست سال 6 خانه در یها نهیهز یا رهینمودار دا - 15نمودار 
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 عملکرد تیم تدارکات: یازدهمبخش 

علم دنبال  ۀنخا ِی ضرور راتیتعم زیو ن ازیاقالم و ملزومات موردن یۀخود را در قالب ته یهاتیتدارکات فعال میت
که در صورت فراهم تدارکات است، چرا میت یهاتیاعضا به طور کامل وابسته به فعال ۀداوطلبان یهاتی. تداوم فعالکندیم

انجام شده  از اقدامات یبازخواهند ماند. بخش یتیعلم، عماًل اعضا از انجام هرگونه فعال ۀخان کینشدن ملزومات و لجست
 در جدول زیر قابل مشاهده است. 98ات در نیم سال اول کتدار میتوسط ت

 98ماهۀ نخست سال  6در تدارکات میاقدامات انجام شده توسط ت -26جدول 
 )تومان(تنخواه )تومان(نیر یخ هزینه محل  خیتار  روز عنوان کار فیرد

 28000  تنخواه یکشنبه تعویض علمک شیرآب ظرفشویی 1
  0 0 یکشنبه حیاطتعمیر قفل درب  2
 0 25000 خیر جمعه تعویض پمپ آب کولر دفتر 3
 0 15000 خیر یکشنبه تعمیر و سرویس کل کولر ها 4
 0 15000 خیر چهارشنبه تعویض قفل های کمد کارگاه خیاطی 5
 0 5000 خیر چهارشنبه تعویض خرطومی سینک ظرفشویی 6
 0 10000 خیر چهارشنبه تعویض شیرآب کولر حیاط 7
  0 0 جمعه راه اندازی آبگرمکن کارگاه خیاطی 8

9 
تعویض المپ سرویس بهداشتی کارگاه 

 خیاطی
 0 20000 خیر جمعه

  0 0 یکشنبه وصل مجدد برق کالس کامپیوتر 10
 113600 0 خیر و تنخواه پنجشنبه منبع های آبنصب  11
 46800 0 تنخواه یکشنبه راه اندازی آبیاری قطره ای 12
 0 18000 خیر یکشنبه بست فلزی 13

14 
برق کشی کارگاه خیاطی )چسب دوطرفه 

 یک بسته(
 10000 10000 خیر و تنخواه یکشنبه

 97000 0 تنخواه یکشنبه متر( 15کشی کارگاه خیاطی )کابل برق  15
 30000 0 تنخواه یکشنبه شاخه( 6برق کشی کارگاه خیاطی )داکت  16

17 
 10برق کشی کارگاه خیاطی )پریز روکار 

 عدد(
 100000 0 تنخواه یکشنبه

18 
برق کشی کارگاه خیاطی )دوشاخه کلید 

 دار(
 0 10000 خیر یکشنبه

  0 0 شنبه بازدید و سرویس کولر ها 19
 0 20000 خیر یکشنبه تعویض پمپ آب کولر دفتر)کوچک( 20
 130000 0 تنخواه چهارشنبه تعویض پمپ آب کولر آشپزخانه و خیاطی 21

22 
و تعویض مغزی قفل های کالس خورشید 

 3.1ورودی 
 66000 0 تنخواه چهارشنبه

 35000 0 تنخواه چهارشنبه تعویض علمک شیر ظرفشویی 23
 20000 20000 خیر و تنخواه چهارشنبه تعویض شیر ابسردکن 24
 60000 0 تنخواه پنجشنبه شارژ کارتریج 25



 

59 

 

 1398سال ماهۀ نخست  6های خانه ایرانی پاکدشت در فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

 50000 0 تنخواه جمعه لوازم تحریرخرید نایلون برای پک کردن  26
 110000 0 تنخواه جمعه باز کردن لوله های فاضالب 27

28 
انداختن شیشه های کالس های دریا و 

 تئاتر
 44000 0 تنخواه شنبه

به مناسب آغاز سال تحصیلی در  98التحریر در شهریور ماه سال از دیگر اقدامات تیم تدارکات، تهیه و توزیع لوازم
افزار و آموزان خانۀ ایرانی پاکدشت به نوشتنفر از دانش 200قالب طرح "ازمهر بگو" بود. در این طرح نیازهای بیش از 

 لوازم مدرسه تأمین شد.
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 : عملکرد تیم مستندسازیدوازدهمبخش 

و  هی، ته ندهایو فرآ هاتیفعال یو مستندساز ییها، شناساو ثبت داده یآورجمع ۀفیوظ یبه طور کل یمستندساز میت
 عهده دارد.  ها برا کمک سایر تیمرا ب ها و قوانیننامه، تدوین و تهیۀ آئینپاکدشت یرانیمکتوب کردن گزارش عملکرد خانه ا

 98ماهۀ اول سال  6عملکرد  -1-11

خانه  تهیه و تدوین گزارش عملکرد 98ماهۀ نخست سال  6اولین اقدام تیم مستندسازی خانۀ ایرانی پاکدشت در 
صورت پذیرفت تا عملکرد ها سازی آنهای مختلف و یکپارچهکرد تیمآوری گزارش عملبود. این مهم با جمع 97در سال 

 شود. ارزیابیشده قابل یابی به اهداف تعیینو دستخانه 

خه تالش شد دومین اقدام تیم مستندسازی، طراحی نسخۀ اولیه از پایگاه دادۀ خانۀ ایرانی پاکدشت بود. در این نس
یم آوری شود. پروژۀ بلندمدت تگیری و بهبود روند ارائۀ خدمات ثبت و جمعهای موردنیاز برای گزارشترین دادهتا مهم

ترین سطح دسترسی را به اطالعات ضروری است که بهینهنای طراحیمستندسازی، بسط و گسترش این پایگاه داده بر مب
 خانه فراهم کند. 

های خانۀ ایرانی های حاصل از فعالیتها و مستند کردن دادهآوری گزارشاقدامات فوق عالوه بر فرآیند مستمر جمع
 شود.توسط تیم مستندسازی انجام می معمولپاکدشت است که به صورت 

 هانها و آییحطر: سیزدهمبخش 

کاهش معضالت  یرابرا  یمختلف یهاتیفعال س،ی)ع( از بدو تأس یامام عل یمردم – ییامداد دانشجو تیجمع
 یاجتماع یهاتیدر انجام فعال تیجمع کردیگذشته همواره رو انیسال یو اجرا نموده است. در ط یطراح یاجتماع

آنها با  یردهاموجود در جامعه و انطباق دستاو یو مذهب یمل یهاو سنت هانییبه آ قیعم ینگرش جیترو یخود،تالش برا
مقدسات  در کنار حفظ نیرید یهاسنت ریبوده است؛ تا بتوان از مس یکاهش معضالت اجتماع یروز جامعه، برا یازهاین
 .اش نمود دهید بیاجتماع و بخصوص قشر آس بیره آورد را نص نیتریعال ،یو احترام به اصالت مل یو مذهب ینید

)ع(  یعل ابن نیحاکم در سپاه حس یو آزادگ یهمنوع دوست ،یسرشار از فداکار یتفکر در مش یعنوان مثال با کم به
و  شهیاند یهاگام توانی)ع( م یحضرت عل انیمتق یموال ینواز میتیعدالت و  ،یبخشندگ یادآوریکربال و  یدر واقعه

از  یریه با دستگبر آن بود ک توانیم عتینو شدن طب یدر موسم نوروز و هنگامه ایهاد. فراتر از عادات مرسوم ن یعمل را کم
 شیاز پ شیها پوشاند؛ باشد که باز نور بر دل یانو بر تن که بافته یاکهن، نه فقط جامه ارید نیبه رسم پهلوانان ا ازمندان،ین

گاه و عامل گرد یگرخواهیو د یامدادرسان یفهیبه وظ  .میدر جامعه آ

طرح اجرا  نی. نخستشناسندیم اشیاجتماع یهانییها و آرا با طرح یامام عل تیاز مردم، جمع یاریاکنون بس هم
 یعاشقانه تیدهه فعال کیکه بعد از  یطرح باشد؛یم« کوچه گردان عاشق»موسوم به  یگروه یتالش ت،یشده توسط جمع
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در سراسر  مانهنیبدل شده است و  اکنون به صورت داوطلبانه توسط مردم مهرپرور م نییآ کیحال به  ت،یجمع یاعضا
 .دیآیکشور به اجرا در م

 سین برکتهفت-1-13

و  کندیحفظ م ماننیسرزم یما را باگذشت وندیست که پ یرانیا لیاز فرهنگ اص ریناپذکیتفک یعنصر نیسهفت
امام  یمردم–ییامداد دانشجو تیجمع تیکه از فعال ییهاسال یاما متأسفانه ط .سازدیم میمان را ترس ۀندیفرهنگ آ ریمس
چه رسد به  دانستند،ینم نوروز را دیسال و ع لیتحو یمعنا یاند که حتشده دهید یبارها و بارها کودکان گذرد،ی)ع( میعل

 کوکار،یمردم ن یاریبا  ۱۳۸۹)ع( از سال یامام عل یمردم-ییامداد دانشجو تیجمع. دیع یهاسفره نیسبا هفت ییآشنا
 پناهیحروم و بمو کودکان  ابانیسال نو را در کنار کودکان کار و خ ،یماندن ادی به یدر مراسم” برکت نیسهفت“ نییدر آ

رانی ل خانۀ ایسا 14سال و پسران زیر  16نفر از دختران زیر  100در همین راستا تعداد  .کندیم لیتحو ران،یا نمانیسرزم
 نفر از مربیان خود در جشن هفت سین برکت جمعیت امام علی )ع( شرکت کردند. 25پاکدشت همراه با 

 گردان عاشقطرح کوچه -2-13

 )ع( فرمود:  یموال عل

 «.گردد عیو گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضا ریمبادا گاه س مان؛یتیخدا را ! خدا را ! درباره  »

 

)ع( است که  یم علاما یمردم – ییمستقل امداد دانشجو تیطرح جمع نیتر یمیو قد نیگردان عاشق، نخست کوچه
در کنار عبادات  –را  یاجتماع یدارد عبادت یسال سع ۱۹از  شیو با گذشت ب دهیوقفه برگزار گرد یتا کنون ب ۱۳۷۸از سال 

 کند. جی)ع( ترویشهادت موال عل امیقدر و به خصوص ا یدر شب ها – یفرد



 

62 

 

 1398سال ماهۀ نخست  6های خانه ایرانی پاکدشت در فعالیت گزارش

 

 .73، پالک 5 لوفریقوهه، کوچه ن دانیآدرس: شهرستان پاکدشت، م
 09012728119: یعموم روابط

و  انیوقدر توسط دانشج یماهه هزاران خانواده محروم در شب ها کی ازیمورد ن حتاجیما یها سهیطرح، ک نیا در
اشقانه موال ع یها یاز کوچه گرد یحرکت در واقع به تأس نیشود؛ و ا یبرده م زانیعز نیا یو به دِر خانه ها هیمردم ، ته

خانواده  یمطرح را تما نیهدف ا جامعهشود. یه همنوع، انجام مو مهر ب ینواز میتیدر  شانیا یزندگ یعمل رهی)ع( و سیعل
 هند.د یم لیباشند، تشک یخود از جمله غذا نم یزندگ هیاول یازهاین نیفقر، قادر به تأم لیکه به دل ازمندین یها

 یامام عل تیداوطلب جمع یدر سطح شهرستان پاکدشت توسط اعضا نییآ نیا یاپیسال پ ششمین یبرا زین امسال
ای خانواده 97 به عنوان سهمیه در اختیار خانۀ ایرانی پاکدشت قرار گرفت که از میانکیسه  150 در مجموع. رگزار شد)ع( ب

 یهاهچب یهاخانواده ها بهارائه و مابقی کیسه ماه خانوار کیآذوقه  سهیک خانواده 81، به ندشد ییشناسا در این طرح که
 .داده شد  لیگذشته تحوسال  یهاییشناسا ایرانی وخانه 

 98گردان های کوچهتصاویری از شناسایی
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 ماه کی حتاجیما نیجهت تام سهیاقالم موجوددر هر ک زیر -27جدول 
 مقدار در هر کیسه واحد شرح کاال ردیف  مقدار در هر کیسه واحد شرح کاال ردیف

 نیم کیلوگرم چای 11  10 کیلوگرم برنج 1

 1 کیلوگرم قند 12  2 قوطی رب گوجه 2
 1 بسته خرما 13  2 بسته ماکارونی 3
 1 بسته پنیر 14  1 کیلوگرم عدس 4
 2 قوطی تن ماهی 15  1 کیلوگرم لوبیا /نخود 5
 2 عدد روغن 16  1 کیلوگرم گوشت 6
      1 عدد مرغ 7
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 شیاهم یبرگزار ، تدارکات ،یمستندساز  ،یدانیو م یمجاز  غاتیتبل ،ییشناسا یها میت نییآ نیا یبرگزار یبرا
 شکل گرفت. ها سهیپخش کو 

سات پاکدشت انجام شد. جل یرانیداوطلب و به کمک نوجوانان خانه ا یمذکور توسط اعضا یهاخانواده ییشناسا
 نیز ااداوطلب و نوجوانان برگزار شد و پس  یاعضا یفرم ها برا لیو تکم ییشناسا یهاروش یبا چگونگ ییآشنا یعموم

شدند یحله منفره وارد م 4حداقل  یهاگروه یقبل یقرارها یکه ط یاانجام شد. به گونهنطقۀ موردنظردر م ییجلسات، شناسا
رفت . ار گقر شناساییمورد  ریحصار ام ۀمحل98در کوچه گردان سال پرداختند. یها مخانواده ییو خانه به خانه به شناسا

نداشتند  یخوب یوضع مال هکیافراد در حال بسیاری ازبودند،  (زبان ترکو ) یرانیمحله ا نیم ساکن ادمر تی، اکثرهاطبق داده
 شدیم دهیها دانوادهخاز  یادیدر تعداد ز ادی. اعتبود ارانهیها منبع درآمدشان از خانواده یادیصاحب خانه بودند . تعداد زاما 

 .قرار گرفتند ادیکردند جزو آمار اعت دییکه خود افراد تا یاما در فرم ها فقط موارد

 98گردان های کوچهشناسایی -28جدول 
 گردانکوچه

 خانواده 97 یها ییتعداد کل شناسا
 خانواده 10 کودک کار یدارا خانواده

 خانواده 32 باشند یافراد معتاد م ایفرد  یدارا ادیاعت
 خانواده 14 یگرد زباله

 باشد یم عاتیکودک شغلشان ضا 11کودک که  16 کار کودک
 خانواده 21 بار کیدو ماه  ای انهیماه ییمواد غذا سهیبه ک ازین

 (لیخانواده )کودکان محروم از تحص 14 "مانوسانخیریۀ "به  یمعرف
 خانواده 4 دانش ادیبه بن یمعرف

 عدد 81 شده ییشناسا یپخش شده به خانواده ها یها سهیک
 خانواده 2 ریتحر لوازم
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یمان -3-13  طرح کعبۀ کر

دکان و معطوف به کو هیاول اهداف .گرددیدنبال م یطور موازچند سلسله هدف به مان،یطرح کعبه کر در
 دیام یماریب ای یمهریفقر، ب لیبه دل یکه به نحو یبه کودکان یدبخشیام یبرا ییفضا جادیااست، نظیر  شانیا یهاخواسته

 یو آرزوها اهایدادن به رؤ ارزش، شانیبه ا دیو ام زهینگاند و دادن ادادهازدست شانیو برآورده شدن آرزوها یخود را به زندگ
رنگ  پر، دهدیم لیآن را کودکان تشک تیحس محبت و مهر از سمت جامعه به دردمندان که محور انتقالکودکان دردمند.

 .دهدیالشعاع قرار مجامعه را تحت تیکه کل ییخانواده با برآورده ساختن آرزوها کردن نقش کودکان در

از  یشناختو جامعه یدانش اجتماع کسباست، اهدافی نظیر  معطوف به جامعه این طرح  اهدافسطح دیگری از 
ها در آن یهاکودکان و خواسته تینقش و اهم یساز پررنگ، هاآن یبندکودکان و طبقه یآرزوها یمحتوا لیتحل

کوچک  یآرزوها وبه مطالبات  شوندیکه در مراسم اعتکاف حاضر م نیافراد متد ژهیودادن اقشار مرفه جامعه به توجه،جامعه
 یعه برامشارکت در جام هیروح جادیادر جامعه دارد. یکودکان محروم و دردمند که نشان از شکاف طبقات یافتنیو دست

 .کودکان یآرزوها یزبرآورده سا

 یسوبه نیمعتکف اعتکاف و سوق دادن امیبه عبادت ا یروح عمل افزودنی این طرح را نیز میتوان، نییو آ ینید هدف
 جامعه و افراد در رنج مانده آن مغفول نمانند. ،که در آن دانست ییهاعبادت
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 یه هاکودکان شاغل در کارگا ،جامعه هدف کودک شناسایی شد. 14تعداد  98در طرح کعبۀ کریمان مربوط به سال 
 اریاه ها بسکارگ نیبه کودکان در ا ی. متاسفانه دسترسشدطرح انتخاب  نیا یاجرا یبرافرون آباد  یروستا بودند . یصنعت

 هابچه نیا یآرزوهاکردند.  ینبوده و کودکان را پنهان م یوجه حاضر به همکار چیدشوار بود چراکه صاحبان کارگاه به ه
نفر  14 نیا یکالس فوتبال بود . براو  بالیتوپ وال –وچرخه د – دیلباس ع –کالس شنا  –اسباب خانه  –رفتن شامل مدرسه

 بالیتوپ وال  کیدوچرخه و  3 نیهمچن ،شد یداریکفش خر و، شلوار  شرتیت ای راهنیشامل  پ دیلباس ع ین،ریتوسط خ
 ا هم انجام شد.کالس شن ینفر برا 2فرش داده شد و  ثبت نام  زین ازمندین یااز خانواده ه یکیبچه ها داده شد . به  لیتحو
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 بخش چهاردهم: اردوها

های خانۀ ایرانی پاکدشت، برگزاری طیف متنوعی از اردوها با اهداف آموزشی، مددکاری و از جمله فعالیت
 آید.که گزارش از آن در ادامه مینیز تعدادی اردو برگزار شد  98ماهۀ نخست سال  6در تفریحی است. 

 هااردوی دخترانه -1-14

یرا ز بود.برای دختران نوجوان خانۀ ایرانی پاکدشت  برکت  نیجشن هفت س ی براینیگزیاردو در واقع جا نیا
ردو عالوه بر این ا کلی هدفکان بودند و دختران نوجوان در این جشن حضور نداشتند. کوسین برکت مخاطب جشن هفت

کر است که ی نوجواِن حاضر در اردو بود. الزم به ذدخترها نیببیشتر   تیمیصم ایجاد فضای ریح و استراحت یک روزه،تف
ستان فدک در در بو 98در هفتۀ سوم فروردین سال  نفر از دختران نوجوان  4این اردو توسط دو نفر از مربیان خانم برای 

 برگزار شد.هزار تومان، شامل هزینۀ کرایۀ دوچرخه، رفت و آمد و نهار  200ای قریب به خیابان ایران زمین با هزینه

 دکتر کرمانیموزۀ  -2-14

القۀ شخصی، های دانشگاهِی شهرستان پاکدشت است که به سبب ذوق و عجناب آقای دکتر کرمانی از شخصیت
ًا شامل اشیا و اسناد تاریخی شهرستان پاکدشت است که دکتر تاندازی کرده. این موزه عمدای را در این شهرستان راهموزه

نفر از  8کند. اردوی مورد اشاره برای آوری کرده و در محل موزۀ شخصی خود نگهداری میها را جمعکرمانی به مرور آن
 برگزار شد. 98به همراهی سه تن از مربیان خانه در تابستان دختران خانۀ ایرانی پاکدشت 
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 اردوی شمال -3-14 

های در درس مناسبیآموزانی بود که عملکرد دانشتشویقِی اردوی  98یکی از اردوهای جذاب و به یادماندنی سال 
 7الی  5ی مدرسه داشتند، . این اردو در منطقۀ سوادکوه در دو نوبت به صورت جداگانه برای پسران و دختران در روزها

مربی  8ن همراه با نفر از دخترا 17مربی و  4نفر از پسرهای خانۀ ایرانی پاکدشت همراه با  13تعداد شهریور ماه برگزار شد. 
ریا همراه با صرف بازی، رفتن به دو  استقرار در جنگل برای صرف نهار ، رفتن به امام زاده هاشمد. در این اردو شرکت داشتن

ها، منزل یکی از مربیان خانۀ ایرانی پاکدشت های این اردو بود. الزم به ذکر است که محل اقامت بچهنهار از جمله برنامه
 .میلیون تومان برای این اردو صرف شد 4ای بالغ بر در منطقۀ سواد کود بود. در مجموع هزینه
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 کتابخانه اعضای فعالاردوی  -4-14

هایی بود که در بحث کتابخوانی و نیز فعالیت در کتابخانه به عنوان کتابداِر روز مشارکت هدف از این اردو تشویق بچه
ه مرکز تبادل کتاب باز پل طبیعت و صرف نهار و رفتن اردو شامل بازدید از باغ موزۀ دفاع مقدس، بازدید باالتری داشتند. این 

ها با استفاده از اعتباری که حساب یکی از اعضا در مرکز تبادل کتاب داشت، تا میشد. در مرکز تبادل نیز هر یک از بچه
 این اردو شدند.مربی عازم  4همراه با  نفر از بچه 6هزار تومان کتاب خریداری کردند. الزم به ذکر است که تعدا  30سقف 
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 های کالس کامپیوتراردوی بچه -5-14

حصار همراه با صرف نهار این اردوی یک روزه با هدف ایجاد فضایی مفرح برای شاگردان کالس در پارک سرخ
 توسط مربی کالس کامپیوتر برگزار شد.
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 های کالس تئاتربچهاردوی  -6-14

های کالس تئاتر به مقصد خیابان ورزنده و تماشای تئاتر "کاشف گیج"، نفر از بچه 4اردوی یک روزۀ جذاب برای 
 یک تئاتر موزیکال برای مخاطبان کودک و نوجوان.
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یافت -7-14  اردوی پارک باز

سران خانۀ با همکاری چندتن از فعاالن محیط زیست، یک اردوی یک روزه در پارک بازیافت تهران برای تعدادی از پ
 ها یک نهال درخت را در پارک بازیافت با دستان خود کاشتند.انی پاکدشت برگزار شد. در این اردو هرکدام از بچهایر
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 هابخش پانزدهم: خاطرات و دلنوشته

ها مواجهۀ آن که روایِت خوانیم را می یرانی پاکدشت های اعضای داوطلب خانۀ ادر این قسمت برخی از دلنوشته
 ها را شکل داده است.متفاوتی است که تجربۀ زیستۀ آنو دنیای  خانهبا کودکان 

 دلنوشتۀ اول:

 مدرسه نرفته و اومده خونه علم که خوندن و نوشتن یاد بگیره

   کرد که تورو خدا چندروز در هفته برام کالس بزارین من درسمو زود تموم کنم.معلمش نیومده بود و خواهش می

 هام باهاش درس فارسی کالس اول کار کنم.کالسقرار شد امروز بین 

 یه دختر زیبا و خوش خنده همراه من وارد کالس شد.

 طبق عادت همیشه خودم رو معرفی می کنم. 

 زهرا هستم سی و پنج سالمه و کامپیوتر خوندم.

 سالمه و خیلی دوست دارم درس بخونم. ۱۶مینا)مستعار( هستم  :مثل من خودش رو معرفی می کنه

 شمش به انگشت های دستمه میگه یعنی همسن مامان من هستین؟ ازدواج کردین؟چ

 سوالی که همه شاگردهای افغانستانی همون اول آشنایی از من می پرسن. 

 گفتم: نه 

 چرا خاله؟ -

 گفتم: پیش نیومده مردی بهم بگه دوستم داره اما پای دوست داشتنش وایسه. 

 ازدواج کسی دربیاره؟ یعنی باباتون نخواسته شما رو به -

 ه انتخابم احترام میذاره.گیری کنه اما درنهایت بگفتم: نه عزیزم پدرم شاید سخت

 بام بدهمیلیون به با ۲00سرشو پایین انداخت و گفت پدرم می خواست منو به یه پیرمرد پنجاه ساله شوهر بده و اون 

 مد منو گرفت.د  تا پسر داییم که دوسال باهاش دوست بودم اواما من کلی گریه کردم و مامانم با پدرم یه عالمه دعوا کر
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 گفتم: دوسش داری؟

 ساله خب خیلی بهتر از یه پیرمرِد پنجاه ساله است که... ۱8مجبورم خاله، پسر  -

 اما می ترسم -

 میگم از چی؟ -

 نم برم افغانستان زندگی کنم. از اینکه شناسنامه نداره و یه روز ببرنش و از مرز ردش کنن  و بفرستنش افغانستان، م-

 میگم ایران رو دوست داری یا افغانستان رو ؟

 میگه خب من ایران به دنیا اومدم، درسته خانوادم از افغانستان اومدن اما ایرانیم مگه نه خاله؟

 میگم آره عزیز دلم ایرانی هستی و من چقدر خوشبختم که هموطن توام.

ا دقت به حرفام گوش میده و مرتب میگه: خاله تو دفترم هم برام سرمشق بنویس که خونه قراره حرف "ز" رو بهش یاد بدم و ب
 هم تمرین کنم.

 این همه ذوق به درس خوندش من رو هم ذوق زده می کنه.

 اونقدر که ریاضی هم باهاش کار می کنم.

 گفت: میدونی چرا دوست دارم درس بخونم؟

 میگم چرا؟

باهاش عروسی کنم منو برای بچه می خواد دیگه نمی خوام بچه مون پدر و مادرش بی سواد چون نامزدم سواد نداره و اگه 
 باشن و اونم درس نخونه.

گفتم: چه مادر عاقلی هستی تو. منم البته پدر و مادرم سواد نداشتن و من خیلی درس خوندن برام سخت بود و هیچکس 
 رسه رفتِن من، مامان بابام هم رفتن و درس خوندن.هم نبود برام درس بگه توی خونه،طوری شد که بعد از مد

 االن تا چقدر درس خوندی یعنی؟

 گفتم: فوق لیسانس

 یعنی چقدر خاله؟-
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 سال فوق لیسانس  ۲یعنی دوازده سال مدرسه رفتم بعد دوسال فوق دیپلم بعد چهارسال لیسانس یه رشته دیگه بعد  -

 درس بخونی؟ میگه: اهههه چقدر درس خوندی  بابات اجازه داد

 گفتم: اره 

خوشبحالت بابام نمی خواست ما از خونه بیرون بیایم االنم بهم گفته اگه تا عید کالس اول رو تموم  کردی حق داری بیای  -
 خونه علم وگرنه نمی خواد بری.

 مامانم هم بخاطر ما دخترا همش با پدرم دعوا می کنه و خودشو سوزوند بخاطر من.

 بخوام زود بچه نیاری؟ میگم مینا میشه ازت

 میگه: اره خاله خودمم نمی خوام زود بچه بیارم. 

 یادم افتاد جمله اخرش گفت مامانم بخاطر من خودشو سوزوند.

 پرسیدم مامانت بخاطر تو چکار کرد؟

 نکارو نکنه.گفت: وقتی پدرم اصرار داشت من زن اون مرد پنجاه ساله بشم و راضی نبودم مامانم خودشو اتیش زد که بابام ای

 گفتم االن بابات پشیمون نیست می خواست تو زن اون مرد بشی؟

 جواب داد نه پشیمون چرا؟ تازه خیلی ناراحته منو به مردی داده که بی پوله و پول بهش نداده. 

 گفتم مینا بابات االن ناراحت نیست که مامانت خودشو سوزوند؟ ازش عذرخواهی نکرد؟

 نه خاله ...

های ش بگم بسه ادامه درس دوست دارم حرف بزنه شاید آروم بشه و بی نهایت خوشحالم از اعتمادی که بچهدلم نمیاد به
 خانه علم براش بوجود اوردن که از زندگیش برام بگه.. 

دوباره برگشتیم به درس ریاضی جمع و منها رو بلده جدول ضرب یک تا پنج رو باهم کار می کنیم و پای تخته همه رو می 
 ه میگه: عاشق ریاضیم نویس

 گفتم معلومه عزیزم آخه هیچ دانش آموز کالس اولی رو ندیدم که جدول ضرب رو اینقدر خوب بلد باشه. 

 ساعت ناهاِر و باید بریم برای ناهار میگه خاله میشه دیرتر بریم و بیشتر باهام درس کار کنی؟
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 گفتم اره عزیزم حتما خودم هم خیلی گشنه ام نیست.

 تاب فارسی رو باز کردیم و ادامه درس فارسی دوباره ک

 و سرم پر از سواله که چرا مینا با این همه استعداد باید بیسواد باشه تاحاال

 چرا خودسوزی 

 چرا کودک همسری

 چرا مهاجرت 

 چرا .... 

درس بدم و با گفتِن هام بهش و خیلی چراهای دیگه کالس تموم میشه و مینا ازم قول میگیره هر وقت بیکار بودم بین کالس
 "حتما عزیزم" و کلی سوال ازش جدا میشم....

 دلنوشتۀ دوم:

 

درست  اشیلوب یخاک خوب برا هیغذا کمپوست درست کردن تا  یبا زباله ها اشیاز مرب یکیبه کمک  شیزه چندروز پتا
 هم مراقب رشد تو بودن. یپر مهر یهاتا رشد کنه دست یاتیکاش اونقدر که تو مراقب لوب ،مهربون )مستعار(محمِد  بشه.

 یایلوب" میاسمشو بذار دیبا زیسحرآم یایلوب یبه جا کنمیپر از مهر محمد کاشته شده و فکر م یهابا دست ایلوب نیا
 ."محمد زیمهرآم
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