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 مردمی امام علی )ع( -امداد دانشجویی  مستقل معرفی جمعیت

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

شدمی غیردولتی سمی صورتبه 1378 سال در که با سید ثبت به 19061 شماره با ر  با را خود لیتفعا و ر

ت مقام با ثب 1389جمعیت امام علی )ع( همچنین در سممال  .کندمی دنبال کشممور وزارت از رسمممی مجوز

عنوان المللی، بهبینجتماعی این سازمان ا-مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی

 المللی معرفی گردیده است.الت اجتماعی در سطح بینهای فعال درزمینۀکاهش معضیکی از سازمان

دادی در های داوطلبانه اجتماعی و اماعضممای جمعیت امام علی )ع(، شممامل دانشممجویان و مردم، به فعالیت

های صنعتی معیت امام علی )ع( در دانشگاهپردازند. جخصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در جامعه می

سمی می سایر دشریف و تهران دفتر ر شد و در  شگاهبا ستانان شهر ضو ع 10000ها نزدیک به های تهران و 

سال  ضای جمعیت در  شهر تهران و 1384فعال دارد. اع سمی مردمی خود را در جنوب  ستین دفتر ر در  نخ

رگ برای آبادانی یرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشممد از قدمی بزمحلۀ مولوی بازگشممایی کردند و نام خانه ا

ندگی فعال در نمای 10خانه ایرانی و  33ایران توسط دانشجویان ایرانی. جمعیت امام علی )ع( در حال حاضر 

های مولوی، خاک سممم،ید، دروازه غار، لط خط و فرحزاد(، ورامین، شمممهرری، احمدآباد شمممهر تهران )محله

شاه، ساری، گ مستوفی، ص،هان، کرمان، قوچان، بوشهر، بندرعباس، کرمان رگان، کرج و شیراز، مشهد، تبریز، ا

 ... دارد.

 ویژهبه پذیرآسممیط افراد به ویژه نگاه با صمملح و عدالت پایۀ بر اسممتوار جهانی به رسممیدن جمعیت مأموریت

شدمی کودکان ستا و پس از  .با ستمر جوانان و مردم ع 16در همین را شورمان، سال فعالیت و تالش م زیز ک

سر کشور در خانه 3500در حدود  های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی کودک معصوم در سرا

 .دهند غییرت را خود محله نام و باشند تا فردا روزی بتوانند چهرهمی

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

 تمامی. است ه معتقدجامع در انسانی و اجتماعی وضعیت ارتقاء جهت در مذهبی -ملی هایمناسبت و هاآیین

 دچار کودکان ر،خانوا سرپرست زنان خیابان، و کار کودکان اعتیاد، و فقر از اعم اجتماعی معضالت دچار افراد

 جمعیت هایرنامهب پوشممش تحت دیدهبزه و قانون معارض کودکان و دیدهآسممیط دختران خاص، هایبیماری

 .هستند

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

 کرد: خالصه

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

 «ایرانی
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شش و آزادی -2  صاص بهمحکوم نوجوان 26 برای گرفتن بخ  تا گاه هانآ دیۀ سنگین هایهزینه تأمین و ق

 مسلم ط،الن آیین قالط مردمی در هایکمک طریق از زندانی هر برای تومان میلیون دویست

 خیرا سال یک در خانواده سرپرست مادران برای کشور سراسر در اشتغال خانه 7 اندازیراه -3

ش و دندانپزشکی خدمات ارائۀ برای تهران شهر در درمان خانه ایرانی اندازیراه  -4  کودکان به رایگان کیپز

 حمایت تحت

 نافغا کودک هزار یک از بیش قراردادن حمایت تحت و یونیسممف جهانی سممازمان با مشممترک همکاری  -5

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

هدای  -6 غذایی درکیسمممه ا تاج مواد  مایح ند خانواده 7000 از بیش به رمضمممان ماه های  یازم  در ن

 هایکمک محل از تومان میلیارد یک بربالغ ایهزینه با کشممور مناطق تریندورافتاده و تریندیدهآسممیط

 1394 تابستان–مردمی

 از یمت 18 حضممور با کشممور در پرشممین فوتبال لیگ نام با کار کودکان فوتبال لیگ نخسممتین برگزاری  -7

سیطمحله شش جمعیتهای آ شیه تحت پو سر از علی امام دیده و حا شور سرا  شهریور – تهران در ک

1394 

 از تیم 37 حضممور با کشممور در پرشممین فوتبال لیگ نام با کار کودکان فوتبال لیگ دومین دوره برگزاری -8

سیطمحله شش جمعیتهای آ شیه تحت پو سر از علی امام دیده و حا شور سرا  شهریور – تهران در ک

1395 

 – عراق دسممتانکر در پناهندگان هایاردوگاه در داعش جنگ از دیدهآسممیط آوارگان به امدادرسممانی  -9

 1394 تابستان

 1396تابستان  –امداد رسانی به جنگ زده های سوریه  -10

 زیر: شرح به سال طول در کشور سراسر در ایمنطقه و ملی برنامۀ و طرح چندین برگزاری -11

 نوجوانان و کودکان از خروج از پس حمایت و آزادسممازی و بخشممش پیگیری – مسمملم ط،الن آیین .1

 م(محر ایام )در. اندشده جرم مرتکط سال هجده زیر سن در که قصاص بهمحکوم زندانیِ

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

 علی 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 ص،ای آیین .4

 از حمایت کنار در کشمممور در فراگیر اعتیاد از ایران دانشمممجویان بیزاری اعالم - عیاران شمممام آیین .5

 آنان هایخانواده و اعتیاد دیدگانآسیط

 هاآن فرزندان و حاشیه هایمحله در اعتیاد درگیر باردار مادران از حمایت – مادرانه طرح .6
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 کشور سراسر در حاشیه هایمحله کودکان کنار در سال تحویل – برکت سینه،ت آیین .7 

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

 اخیر هایسال در اجتماعی هایدرزمینۀآسیط تخصصی سمینارهای برگزاری .9

 1392 اس،ند – ایران کار کودکان تخصصی سمینار نخستین 

 1393 آذر – بارداری و اعتیاد سمینار نخستین 

 1393 اس،ند – حاشیه هایمحله در نوجوانان و کودکان اعتیاد سمینار نخستین 

  1395آذر  –اولین سمینار ازدواج کودکان 

 صلح گسترش تایراس در خاورمیانه منطقه در و متحد ملل سازمان فضای در المللیبین هایفعالیت -12
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 دروازه غار خانه ایرانیمعرفی 

جمعیت  NGOهای  فعالیت خود را آغاز نمود و یکی از خانه 1390مجموعه خانه علم)ایرانی( دروازه غار از سال 

غال و توانمند امام علی می باشد که با هدف آموزش و فرهنگ سازی به کودکان  محله دروازه غار و ایجاد اشت

 :ئه می کندتیم زیر خدمات ارا 12قالط سازی  برای مادران سرپرست خانوار تشکیل شد که در حال حاضر در 

 آموزش -1

 کتابخوانی -2

 هنر -3

 ورزش دختران -4

 ورزش پسران -5

 پزشکی -6

 سرمایه های انسانی -7

 روابط عمومی -8

 کار آفرینی -9

 مددکاری -10

 مالی -11

 خانه اشتغال -12
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 های تیم آموزشگزارش فعالیت

ه به طور های ساختار است کترین بخش، از محوری(ع)جمعیت امام علیهای ایرانی واحد آموزش در خانه    

له به نام های ایرانی، فضایی در محاغلط خانه. کندرسانی میمستقیم در محالت حاشیه حضور داشته و خدمت

جو ودکان مددکاند، در این محیط به دیده های اولیهخانه علم در اختیار دارند که اعضای داوطلبی که آموزش

ر محالت دهای علم، سوادآموزی های خانههدف اصلی تمامی فعالیت. کنندخدمات تحصیلی و آموزشی ارائه می

مامی تگرچه متدلوژی آموزش در . ی آموزشی استاندارد کشور استحاشیه و بازگرداندن کودکان به چرخه

های خود روش منحصری حله و ظرفیتهای مای به فراخون نیازمندیهای ایرانی یکپارچه نیست و هر خانهخانه

 . ها یکپارچگی و هماهنگی داردرا پیش گرفته، اما کلیت اهداف و برنامه

. در دو شودیغار برگزار مدروازه یرانیکه همه ساله در خانه ا شودیآغاز م لدایترم زمستان خانه علم با جشن 

 یه به جاک طیترت نیبه نوجوانان بوده است. به ا یآموزش م،هوم دگرخواه لدا،یجشن  یمحور اصل ریسال اخ

 .کنندیحروم جشن برگزار مکودکان م یها براها برگزار شود، بچهبچه یجشن برا نکهیا

 

 شود،یم نییش تعدر واحد آموز زییپا یابتدا یلیهر سال تحص یهاتیفعال یعموما روال کل نکهیتوجه به ا با

شده برگزار  نییتع یها طبق برنامهوجود ندارد. کالس یخاص یو عملکرد یساختار راتییدر فصل زمستان تغ

 انی. با شروع امتحانات پاکنندیدا میها حضور پدر کالس یمشخص یهایبندآموزان با کالسو دانش شوندیم

 یتیتقو با ادغام چند کالس، کالس ی. گاهشودیبرگزار م یشتریب یجبران یهاتر شده و دورهترم کالسها فشرده

 .شودیتر برگزار مکارآزموده انیبا حضور مرب یمبحث خاص

 یشناور بود. اصول کل نیکمک کرد، است،اده از معلم اریفصل امتحانات بس تیریکه به مد یگریمهم د نکته

دروس مربوطه را پوشش  یدو معلم ثابت دارد که تمام ای کیآموز است که هر دانش نیغار ادر آموزش دروازه
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داده  صیتخص یدرس معلم مجرب ره یبرا کندیتر کمک م. است،اده از معلم شناور با ساعات کوتاهدهدیم 

آموزان متوسطه خانه دانش یروش خصوصا برا نی. اشودیها به اشتراک قرار داده مبچه نیمعلم ب نیشود و ا

 .کارآمد بود اریعلم بس

 

کودکان  یبرا وکتابخانه اضافه شد  ویکتاب نوجوان به آرش یخانه علم هم کماکان فعال بود. تعداد کتابخانه

و کتاب هم  شنامهینما یخوانهمراه بود. جمع شیو نما یکاردست ،یبا نقاش یکتابخوان یهاتر هم کالسسنکم

 اریها بسکتاب یهپس از مطالع یوگو،تبود که در کتابخانه انجام شد. بحث و گ یگرید یهاتیاز فعال یکی

 .شدیم یدهجهت یآموزان قرار گرفت و به خوبمورد استقبال دانش

 دی. فوامیها صحبت کردبا بچه اریبدن بس یازهایآنها و ن ییارزش غذا ها،یخوراک یدرباره 97زمستان  در

ر دسترس ساده و د یچند غذا نی. همچنمیکامل را آموزش داد یکرده و م،هوم غذا یمختلف را بررس یغذاها

 .میکرد یرا هم معرف دیم،
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 هنری و فوق برنامه -های تیم فرهنگی گزارش فعالیت   
 

امل شدن. و هنر آغازی است برای رهایی روح از وابستگی، برای جاودان شدن، برای جاودان ماندن و برای ک

ر را به خانه هنهنرمند روح جاودانه اش را باکمال هنری خود در اثری ماندگار بر تقویم تاریخ نقش میزند. 

اندن آوازی و ایرانی آوردیم تا کودکانمان تشویش ها، دغدغه ها و ناآرامی های درون را با کشیدن خطی، خو

ری، اعتماد مهمترین هدف از برگزاری این کالس ها افزایش خودباو .اجرای نمایشی در ژرفای هنر غرق کنند

ختن ضای امن شخصی است و هدف مهم دیگر آموبه ن،س، خالقیت، رسیدن به آرامش درونی و ساختن یک ف

ست،اده کرده و حرفه ای به این کودکان است تا با آموزش و یادگیری آن، در جهات مادی نیز بتوانند از آن ا

 .کسط درآمد کنند

قاشی با نکالس  .، کالسهای آموزشی هنر شامل کالسهای نقاشی، آواز و تئاتر بوده است97در فصل زمستان 

 .ش خالقیت و برونریزی کودکان و همچنین تمرکز بر روی آموزش تکنیکهای نقاشی استهدف افزای

آموزند که با خواندن آواز دلنشینشان در کالس آواز، کودکان خانه ایرانی دروازه غار تکنیکهای مختلف آواز را می

 .ت آورندوری به دسدر میان جمعی )برگزاری کنسرتها، حضور در همایشها و ...(، اعتماد به ن،س و خودبا

الوه بر آموختن عآموزش هنر تئاتر و نمایش به کودکان به برونریزی ناآرامی های درونیشان کمک بسیار کرده و 

 .هنر و کسط درآمد، تغییرات رفتاری و انگیزه بسیاری را در میان آنها شاهد بودهایم

 رویدادها

  ی ه پدیدآورندهجوانانِ خانه ایرانی دروازه کبا حضور نو "دنیای خیال انگیز من "جشن امضای کتابهای

 .، در دهکده بازی و اندیشه1397دی ماه  6این آثار هستند در تاریخ 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

  

  ز تماشاچیان ن،ر ا 40برای  1397اس،ند  13بهمن و  11اجرای نمایش فراتر از نوک دماغ در تاریخ

 .در خانه هنر جمعیت امام علی )ع(

  ه: از دروازه یک تجربه زیست"برگزاری گالری نقاشی کودکان خانه ایرانی دروازه غار در نشست تحلیلی

 .1397بهمن ماه  28، در تاریخ "غار... به هرندی

 

 

  نسرت پایور کن،ر از کودکان خانه ایرانی دروازه غار، جشنواره موسیقی فجر، تاالر وحدت،  12اردوی

 .و گروه تنبک محمد اسماعیلی

 
 

 یال 15جشنواره  نیا .یدیع یمن در جشنواره بو زیانگ الیخ یایدن یجشن امضا و فروش کتاب ها 

 .در مجموعه تالش برگزار شد 1397اس،ندماه  17
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 

 
 

 یدیع یجشنواره بو یدروازه غار در گالر یرانیکودکان خانه ا یگذاشتن آثار نقاش شینما به. 

 در خانه که توسط انجمن معماران معاصر یدروازه غار در کارگاه معمار یرانیکودکان خانه ا حضور ،

و  یطراح عالقه داشتند و در یبصر تیکه به خالق ینوجوانان :)ع( برگزار شد یامام عل تیهنر جمع

 .لق کردندخرا هم  یکارگاه شرکت کردند و آثار خوب نیو... مهارت و استعداد داشتند, در ا یدستکار

استعدادشان  شیمانوجوانان در جهت ن یبرا یبازتاب خوب یکارگاه یهاو دوره هایابیاستعداد  نگونهیا

 .کندیم تیرا در آنها تقو یهنر یهیخواهد داشت و روح
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 روابط عمومی های گزارش فعالیت

انی دروازه غار و تیم روابط عمومی خانه ایرانی دروازه غار، با تالش برای ایجاد پلی میان جامعه و خانه ایر

م مردم عالیت های آن به عموهمچنین جمعیت امام علی )ع(، سعی در شناساندن این جمعیت دانشجویی و ف

یشود . در این ش کارها در هر بخش جلسه ای تشکیل ممنظور ارائه ی گزار ههر دو الی سه ه،ته یکبار ب دارد.

ای جدیدی جلسات سعی بر این است تا روند کاری هر تیم بررسی شود و در راستای ادامه ی کار مسئولیت ه

ازات فرد مربوطه سپرده شود . مطابق هر بحث در جلسات صورت جلسهی مکتوب تهیه میشود تا به مو هب

ود کلیت تیم روابط عمومی سعی بر بهب .لف جلسه ی بعدی نیز هماهنگ شودانجام کار ها در بخش های مخت

یکند تا در جلسات کارها دارد . با جمع آوری اطالعات از گروه های فعال در زمینه های مختلف آنها را تدوین م

د ، به صورت مسئله ای مربوط آن شاخه مطرح بو ربه صورت گزارش ارائه دهد که اگر مشکل یا پیشرفت و یا ه

 .ئه شوداجمعی راهکاری برای ادامه ی روند یا تغییر روند ار

 برگزاری مراسم: جشن امضای کتابها " دنیای خیال انگیز من "  

  97دی ماه  6پنج شنبه  تاریخ برگزاری :

ه یادگار امام. رق به غرب .نرسیده بدهکده بازی و اندیشه . شهرک غرب. بلوار دادمان ش مکان برگزاری :

117پالک   

ان کوچک این جشن با همکاری نشر ورتا با جمعیت امام علی و با حضور پدید آورندگ گزارش مراسم :

ین مراسم انوجوانان تحت پوشش جمعیت امام علی  برگزار شد .  در  "دنیای خیال انگیز من"کتابهای 

رار ورد تقدیر قمکودکان خانه ایرانی دروازه غار با امضای این کتاب که تصویرگری آن را برعهده داشتند 

پیشرفت خود در  گرفتند و از دنیای خیال انگیزشان گ،تند . آنها مورد تشویق همگان قرار گرفتند و مسیر

 زمینه دلخواهشان را روشن تر دیدند . 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 برگزاری مراسم: جلسه عمومی اعضای خانه ایرانی دروازه غار  

دی ماه  7جمعه  تاریخ برگزاری :  

ارخانه علم دروازه غ مکان برگزاری :  

 برگزاری مراسم: میز فروش برای محصوالت جمعیت از جمله کیسه های سبزین دست 

دی ماه  25الی  17 تاریخ برگزاری :  

بازارچه انار. پارک قیطریه . ضلع شمال غربی پارک  مکان برگزاری :  

ر پارک د از جمله مولوی و درازه غار و خاک س،ید  فروش محصوالت خانه های ایرانی گزارش مراسم :

 قیطریه. بازارچه انار.

 

 

برگزاری مراسم: اولین جلسه اضطراری در ارتباط با  ساخت خانه علم و همچنین  آیین بوی 

 عیدی 

بهمن ماه  4پنج شنبه  تاریخ برگزاری :  

خانه علم دروازه غار  مکان برگزاری :  
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

در مورد ضرورت ساخت خانه علم صحبت شد و همچنین دقایقی هم در مورد این جلسه  گزارش مراسم : 

 فراخوان نیروهای بخش های مختلف بوی عیدی .

 

 

 برگزاری مراسم: نمایش عروسکی " سرزمینی فراتر از نوک دماغ "

بهمن ماه  11پنج شنبه  تاریخ برگزاری :  

خانه هنر جمعیت امام علی  مکان برگزاری :  

دقیقه  40ا با تماشاگر به روی صحنه رفتن . اجر 23سانس ویژه . اجرای بچه ها با حضور  :گزارش مراسم 

  ی بودن .خیر به دلیل دیر آمدن بچه های لط خط شروع شد . اجرا عالی بود و تماشاگرها  هم راضات
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 برگزاری مراسم: میز فروش سبزین دست  

بهمن ماه  16سه شنبه  تاریخ برگزاری :  

مدرسه غیرانت،اعی در منیریه تهران  برگزاری :مکان   

برای کیسه  در این مدرسه نمایشگاه خیریه برگزار میشد و در این نمایشگاه میز فروش گزارش مراسم :

 های سبزین دست نیز بود .

 برگزاری مراسم: جلسه دوم ساخت خانه علم 

بهمن ماه  18 تاریخ برگزاری :  

امام علی  خانه هنر جمعیت مکان برگزاری :  

ر اعضای در این جلسه اکسلی از پتانسیل ها برای ساخت خانه علم آماده شد با حضو گزارش مراسم :

 شرکت کننده در جلسه 

 برگزاری مراسم: میز فروش 

بهمن ماه  21الی  15 تاریخ برگزاری :  

کانون فرهنگی قدس. میدان صنعت . ابتدای ایران زمین  مکان برگزاری :  

وانستیم نداشتیم روزهای بعد نت ی فروشفروش کیسه های سبزین دست . اما چون نیرو : گزارش مراسم

. رکت کنیمش  

 برگزاری مراسم: نشست تحلیلی یک تجربه زیسته : " از دروازه غار .... به هرندی" 

بهمن ماه   28یکشنبه  تاریخ برگزاری :  

514قانی غربی. پالک خانه وارطان . میدان فلسطین . خیابان طال مکان برگزاری :  

ارائه تحلیل جمعیت امام علی پیرامون محله دروازه غار . در این نشست با دعوت از  گزارش مراسم :

تصمیم گیری و اجرایی میخواستیم به تغییرات پدید آمده در محله دروازه  ٬مهمانانی در حوزه های پژوهشی 

های دولتی پرداخته شود و همچنین تجربیات و  سمن ها و سازمان ٬اهالی   ٬غار از زاویه دید کودکان 

راهکارهای بدست آمده را در طول فعالیت های جمعیت امام علی در محل ارائه کردیم که بتوان در نهایت با 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

خرد جمعی به راهکارهای پیش رو و مطالبات الزم از نهاد های تصمیم گیرنده و اجرایی دست یابیم . این  

دکتر پیران و دکتر نوروزی برگزار شد.  ٬جناب دکتر حبیبی  ٬ان و سخنرانان نشست با حضور خوب عالقمند  

 

 برگزاری مراسم: جلسه سوم ساخت خانه علم

اس،ند ماه  2پنج شنبه  تاریخ برگزاری :  

خانه علم دروازه غار  مکان برگزاری :  

نیز در مورد  در این جلسه در مورد  مدیریت ساخت خانه علم با ترلو و سند راهبردی  و گزارش مراسم :

بت شد . حآیین ه،ت سین برکت و خانه تکانی خانه علم و کعبه کریمان نیز ص  

 برگزاری مراسم: جلسه ی بوی عیدی

اس،ند12 :یبرگزار خیتار  

خانه هنر :یبرگزار مکان  
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

و  یدیع یبو یدروازه غار در بازارچه  یمحصوالت و غذا یجلسه در خصوص غرفه  نیدر امراسم:  گزارش 

فروش صحبت شد. یرویکار و ن میتقس نیهمچن  

 برگزاری مراسم: بازارچه ی بوی عیدی جمعیت امام علی

اس،ند 17تا15:یبرگزار خیتار  

 ومحصوالت  یدر غرفه ها نیریخ ییاهدا یها یدست و غذا نیسبز یها سهی: فروش کمراسم گزارش

دروازه غار یغذا  

 

 برگزاری مراسم: خانه تکانی خانه علم

اس،ند 26و 25 :یبرگزار خیتار  

: خانه علم دروازه غاریبرگزار مکان  

الس ها و آماده ک یو خانه تکان یساز زهیپاک یرانیاعضا و کودکان خانه ا یاری: با کمک و هممراسم گزارش

کودکان برگزار شد. یبرا یانجام شد و در خالل آن مراسم جشن دیسال جد یکردن آن برا  
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 
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مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 های بخش کارآفرینی گزارش فعالیت
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 
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مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 آمار تولید کیسه های دوست دار محیط زیست          

 مجموع فصل زمستان اسفند بهمن دی نوع کیسه   ردیف

1 

ت
س

زی
ط 

حی
ر م

دا
ست

دو
 

 26 25 0 1 کیسه ساده

 40 40 0 0 کوله ویژه 2

 0 0 0 0 کوله ویژه بدون جیط پرشین 3

 0 0 0 0 مربعی گل دار س،ید 4

 0 0 0 0 مربعی گلدار رنگی )بی جیط(       5

 57 56 0 10 کیسه هدیه 6

 0 0 0 0 کیسه هدیه  روبان دار 7

 21 0 21 0 کیسه پاکتی 8

 40 40 0 0 کیسه خرید 9

 20 0 0 20 کیسه بندانگشتی 10

 18 0 0 0 جیبدارک  11

 15 15 0 0 بی جیط کوچک  12

 30 30 0 0 کیسه خانواده 13

14 

ی
نگ

ی ر
ها

ه 
س

کی
 

 50 50 0 0 هدیه بزرگ رنگی

 86 22 44 20 جیط دار کوچک رنگی 15

 18 1 17 0 جیبدارک رنگی 16

 35 0 35 0 گرد رنگی 17

18 

ی
عت

صن
ی 

ها
ش 

ار
سف

 

 175   175   بنیاد حامیان دانشکده فنی 

 100   100   آریوژن فارمد 19

 16   16   هما دیزاین 20

21         747 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 آمار فروش کیسه های دوست دار محیط زیست          

 مجموع فصل زمستان اسفند بهمن دی نوع کیسه   ردیف

1 

ی
عت

صن
ی 

ها
ش 

ار
سف

 

 500 0 0 500 شرکت آریوژن فارمد )چاپ صنعتی(

 500 0 0 500 حامیان دانشکده فنی)چاپ صنعتی(بنیاد  2

 200 0 200 0 مجتمع آموزشی صبا)چاپ صنعتی( 3

 15 0 15 0 هما دیزاین)چاپ دستی( 4

 54 0 54 0 س،ارش فروشگاه خشکبار)چاپ دستی( 5

      1269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت آریوژن 

چاپ )فارمد 

500, (صنعتی

بنیاد حامیان 

چاپ )دانشکده فنی

500, (صنعتی

مجتمع آموزشی 

,  (چاپ صنعتی)صبا

200

چاپ )هما دیزاین

15, (دستی
سفارش فروشگاه 

54, (چاپ دستی)خشکبار
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 آمار تک فروشی کیسه های دوست دار محیط زیست        

 اسفند بهمن دی نوع کیسه ردیف

 38 0 10 کیسه ساده 1

 1 0 3 کیسه مربعی 2

 1 0 10 کیسه نان 3

 1 0 1 کوله معمولی 4

 0 0 7 جیبدارک 5

 163 0 4 جیط دار کوچک 6

 0 0 0 جیط دار بزرگ 7

 12 0 2 کیسه گرد 8

 0 0 1 کوله ویژه 9

 0 0 5 کیسه هدیه 10

 0 0 2 کیسه هدیه نمدی 11

 20 0 7 کیسه خرید 12

 0 0 1 کیسه ساده کوچک 13

 7 0 2 کیسه خانواده 14

 7 0 4 کیسه زیپ دار بزرگ 15

 2 0 10 هدیه بزرگ رنگی 16

 12 0 10 جیط دار کوچک رنگی 17

 0 0 7 جیبدارک رنگی 18

 10 0 10 گرد رنگی 19

 0 0 0 بی جیبک رنگی 20

 0 0 1 بی جیط کوچک رنگی 21

 1 0 4 کیسه همراه 22

 0 0 1 گل دوخت 23

 2 0 0 پاکتی تاشو 24

 4 0 0 کیف دو رنگ 25

 0 0 1 کیسه موقتی مدل الجورد 26

27   103 0 281 

    384 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 

 
 

 

 

 

 

اسفندبهمندینوع کیسهردیف

1040کیسه ساده1

740کیسه مربعی2

300کیسه نان3

100کوله معمولی4

0232جیبدارک5

6241جیط دار کوچک6

510جیط دار بزرگ7

2211کیسه گرد8

301کوله ویژه9

020مربعی گل دار س،ید10

050 مربعی گلدار رنگی )بی جیط(11

330کیسه هدیه12

040کیسه هدیه  روبان دار13

300کیسه پاکتی14

331کیسه خرید15
050کیسه بندانگشتی16
400کیسه ساده کوچک17
012کیسه خانواده18
641کیسه زیپ دار بزرگ19

540هدیه بزرگ رنگی20
901جیط دار کوچک رنگی21
405جیبدارک رنگی22
6311گرد رنگی23
500بی جیط کوچک رنگی24

730کیسه همراه25
030گل دوخت26
200پاکتی تاشو27

300کیسه موقتی ساده مدل کارت28
020کیسه موقتی مدل الجورد29

260

       آمار فروش امانی کیسه های دوست دار محیط زیست

اسفندبهمندینوع کیسهردیف

3019کیسه ساده1

1011کیسه مربعی2

079کیسه نان3

1011کوله معمولی4

077جیبدارک5

2622جیط دار کوچک6

6620جیط دار بزرگ7

1231کیسه گرد8

557کوله ویژه9

021کوله ویژه بدون جیط پرشین10

005کیسه هدیه11

003هدیه نمدی12

003کیسه پاکتی13

5516کیسه خرید14

486کیسه بندانگشتی15

000کیسه ریزه16

517کیسه ساده کوچک17

008بی جیط کوچک س،ید18

602کیسه خانواده19

0714کیسه زیپ دار بزرگ20

3326هدیه بزرگ )رنگی و س،ید(21

6118جیط دار کوچک رنگی22

3014جیبدارک رنگی23

5920گرد رنگی24

235بی جیط کوچک رنگی25

2013کیسه همراه26

001گل دوخت27

001کیسه موقت ساده مدل سامسونگ28

1011کیسه موقت ساده مدل کارت29

050کیسه موقت مدل الجورد30

002کیسه بازی دوز31

004کیف دورنگ32

0016کیسه چاپ دستی طرح جدید )هر سه سایز(33

34)A5 و A4 0019پوشه )دو سایز

003کیسه بذر35
6177355

493

       آمار فروش میدانی کیسه های دوست دار محیط زیست
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 آمار فروش )ارسالی به فروشگاه( کیسه های دوست دار محیط زیست 

 اس،ند بهمن دی نوع کیسه ردیف

 10 0 4 کیسه ساده 1

 10 0 3 کیسه مربعی 2

 18 0 0 کوله معمولی 3

 15 15 9 جیبدارک 4

 10 0 0 جیط دار کوچک 5

 15 0 2 جیط دار بزرگ 6

 10 0 0 کیسه گرد 7

 11 0 2 کوله ویژه 8

 15 10 0 کیسه هدیه 9

 4 0 0 کیسه هدیه  روبان دار 10

 10 15 0 کیسه پاکتی 11

 30 0 3 کیسه خرید 12

 15 15 5 کیسه بندانگشتی 13

 25 0 0 ساده کوچککیسه  14

 11 0 1 کیسه خانواده 15

 15 0 5 کیسه زیپ دار بزرگ 16

 30 5 5 هدیه بزرگ رنگی 17

 19 0 10 جیط دار کوچک رنگی 18

 15 0 5 جیبدارک رنگی 19

 25 5 5 گرد رنگی 20

 12 0 5 کیسه همراه 21

 15 0 0 کیسه موقت ساده مدل کارت 22

    469 
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384, تک فروشی

,  فروش میدانی

493

260, فروش امانی

469, فروشگاه

آمار فروش زمستان

1606: جمع کل
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 های تیم مالیگزارش فعالیت

یر دولتی و مستقل دروازه غار تهران، یکی از مراکز جمعیت امام علی )ع( می باشد که سازمانی غ ایرانیخانه ی 

ردد. در همین بوده واز لحاظ مالی هیچ پشتوانه دولتی ندارد و تنها از طریق حمایت های مردمی تامین می گ

ن تحت پوشش ایرانی دروازه غار با هدف مدیریت منابع مالی و تأمین نیازهای کودکاراستا تیم مالی خانه 

 باشد.مشغول به فعالیت می

وجه به تگیرد. منابع نقدی با فعالیتهای این تیم در دو بخش مدیریت منابع نقدی و غیرنقدی صورت می

ها مانند های جاری آنصرف هزینهدرخواستها و نیازهای تیمهای دیگر در خدمت این تیمها قرار گرفته که 

رات ضروری های غیر جاری همچون هزینه درمانی و تعمیتغذیه، خرید لوازم التحریر، ورزش و ... و هزینه

 گردد.درساختمان خانه ایرانی و ... می

ین راستا، کند. در همهمچنین، خانه ایرانی دروازه غار از هرگونه کمک های نقدی و غیرنقدی استقبال می

م شود جهت انجاانجام کمکهای غیر نقدی )کاال( مستلزم هماهنگی می باشد بدین منظور توصیه می

 کاال های ( تماس حاصل کرده و از55895759هماهنگیهای الزم با روابط عمومی خانه ایرانی دروازه غار )

انجام شود؛ یک،  می تواند مورد نیاز خانه ایرانی دروازه غار بیشتر مطلع شوید. کمکهای نقدی نیز به دو صورت

دوم، از  واز طریق حضور در خانه ایرانی و تحویل به مسئول مالی و دریافت رسید نقدی جمعیت امام علی 

 .دطریق واریز به شماره حساب جمعیت امام علی که مخصوص خانه ایرانی دروازه غار تهران می باش

 

 

 

,  ارزش دریافت های غیرنقدی از خیرین

182,223,000

,  دریافت های نقدی از خیرین

21,320,000
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 جمع سرفصل هزینه تنخواه دار

 تغذیه 7,570,000

 بهداشت و درمان 950,000

 اداره تیم های ورزشی 12,650,000

 حمل و نقل 1,740,000

 ایاب و ذهاب 18,800,000

 قبوض 5,225,000

 کتاب و لوازم التحریر 1,350,000

 خرید پوشاک 19,880,000

 چاپ و تکثیر 1,830,000

 دستمزد کارآفرینی 25,507,000

 جمع کل 95,502,000
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 گزارش فعالیت های تیم سرمایه انسانی

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

هایی نظیر تخصص، کنند، بر عهده دارد. پس از پذیرش اولیه، داوطلبان بر اساس عاملایرانی مراجعه می

های شوند. در مرحله بعد، تیم سرمایهای فعال خانه ایرانی میهمهارت و زمان جهت همکاری وارد تیم

ی اعضای فعال دهد. از آنجایی که همهانسانی فعالیت این افراد را به طور مستمر تحت ارزیابی قرار می

کنند، ح،ظ انگیزه و روحیه در خانه ایرانی دروازه غار به عنوان داوطلط در این مجموعه همکاری می

انی، از ی به کارگیری حداکثر قدرت فکری، تجربه و دانش خود در جهت اهداف خانه ایرداوطلبان برا

رکت در جلسات شمواردی است که تیم سرمایه انسانی بدان توجه دارد. به عنوان مثال؛ اعضای این تیم، با 

به  یابی و حل مسئله در جهت رسیدنهای فعال و دریافت اطالعات از وضعیت موجود و با عارضهتیم

 دهد.ها و اعضای داوطلط مشاوره میوضعیت مطلوب به تیم

های فعال همچنین مسئولیت دیگر تیم سرمایه انسانی اقدام به جذب هدفمند نیروهای مورد نیاز تیم

 خانه ایرانی است.

 

 پذیرش

ه غار درواز نینی که برای اولین بار به خانه ایران،ر از کسا 21، مجموعاً 1397در سه ماهه آخر سال 

 آمدند، فرم اعالم آمادگی جهت همکاری داوطلبانه با این خانه را تکمیل نمودند.

 ای زیر است:ای از وضعیت آنان به شرح نمودارهخالصه
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 

 

 

 

 

 

 

%71, 15, زن

%29, 6, مرد

تعداد داوطلبان به تفکیک جنسیتنسبت_1نمودار شماره 

0, دیپلم

1, فوق دیپلم

7, لیسانس

3, فوق لیسانس

0, دکترا

نسبت داوطلبان فارغ التحصیل به تفکیک_3نمودار شماره 

مقطع تحصیلی
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

0, فوق دیپلم

7, لیسانس

3, فوق لیسانس

0, دکترا

نسبت داوطلبان دانشجو به تفکیک مقطع _4نمودار شماره 

تحصیلی

10, دانشجو

11, فارغ التحصیل

به تعداد داوطلبان به تفکیک وضعیت اشتغال_2نمودار شماره 

تحصیل
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 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 کارگاه ارتباط با کودک

سئول مواحدی، باشد که توسط خانم محیا گزارش این بخش در خصوص برگزاری کارگاه ارتباط با کودک می

 شود.خانه علم دروازه غار، ارائه می

ازه غار، داوطلبانی که قصد فعالیت در های انسانی خانه علم دروشده توسط واحد سرمایه بر طبق روند تعیین

 پیش از شروع ی معارفه و تکمیل فرم پذیرش،خانه علم دروازه غار را دارند الزم است پس از حضور در جلسه

 ها در کارگاه مذکور شرکت کنند.فی به سرگروههمکاری و معر

یرانی بر آن های انجام شده با مسئولین خانه هنر اطبق هماهنگی 94الزم به ذکر است از نیمسال دوم سال 

ه هنر ایرانی( شدیم تا برای حضور اعضای سایر مراکز جمعیت، کارگاه مذکور در باشگاه هواداران جمعیت )خان

مندی زار گردد تا ضمن بهرهبرگ 24پالک  -ده کوچه مهدیزا -ر جنوبی خیابان کارگ -الب به نشانی: میدان انق

 ها نیز اجرایی گردد.سایر نیروهای داوطلط جمعیت از مطالط کارگاه، این روند برای سایر خانه

و  عضالتامام علی )ع( با م لزوم شرکت در این کارگاه نیز به این منظور است که کودکان مراکز جمعیت

اند و الزم است رو هستند که اکثریت نیروهای داوطلط 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.

انه علم دروازه ی کارگاه حداقل در سه مرحله به داوطلبان خپذیرش، جلسه یاز این رو بعد از شرکت در جلسه

کانت تلگرام ارسانی به صورت پیام شخصی در تلگرام و چنانچه فرد ی اطالعشود. نحوهرسانی میغار اطالع

گرفته  شود و در صورت عدم دریافت تأیید ارسال، با شخص مورد نظر تماسنداشته باشد، پیامک زده می

 خواهد شد.

شود که ه میرسانی، شخص در کارگاه حضور پیدا نکند، طی پیامی اطالع دادچنانچه بعد از سه مرتبه اطالع

 ی خود شخص خواهد بود.ی همکاری به عهدههای بعدی جهت ادامهپیگیری

های رسانی اعضای باشگاه هواداران جمعیت در گروههمچنین اعضای سایر مراکز جمعیت از طریق اطالع

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

که قصد آشنایی  ن،ر افرادی 20از حدود  97های انسانی دروازه غار در زمستان بر طبق این روند، تیم سرمایه

 ، پذیرش به عمل آورده است.اندلم دروازه غار را داشتههای جمعیت از طریق خانه عبا فعالیت

 16/11/97 و 05/11/97های کارگاه ارتباط با کودک به ترتیط در تاریخ 2شایان ذکر است در فصل زمستان، 

های داوطلط خانه ن،ر، از نیرو 4نیز   16/11/96ن،ر و در کارگاه  3 _ 97 /05/11برگزار گردید که در کارگاه 

 علم دروازه غار حضور یافتند.
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 عال در خانه علم دروازه غاراعضای ف

 

ند را بر عهده کنتیم سرمایه انسانی مسئولیت پذیرش افرادی که به عنوان داوطلط به خانه ایرانی مراجعه می

ارگاه ارتباط با کدارند. پس از پذیرش اولیه و دادن اطالعاتی در مورد جمعیت و اهداف آن، داوطلبان باید در 

هارت، ز آموزش چگونگی ارتباط با کودک آسیط دیده، بر اساس تخصص، مکودک شرکت کنند. در آنجا پس ا

ها ابطین تیمرشوند. سپس این اعضا به های فعال خانه ایرانی تخصیص داده میعالیق و زمان همکاری به تیم

ک فعالیت هر ی کنند و بر اساس نیاز،گردند. رابطین با اعضای تخصیص داده شده ارتباط برقرار میمعرفی می

اعضای فعال  کند.نمایند. داوطلط پس از تعیین حوزه همکاری، فعالیت خود را آغاز میاز اعضا را مشخص می

 توانند از یک ساعت در ه،ته الی تمام مدت ه،ته فعالیت داشته باشند.می

وزش، ای آمهن،ر هستند که در تیم 95در خانه علم فعالیت داشتند،  97تعداد اعضای فعالی که در زمستان 

و روابط  کارآفرینی، مالی، هنر، ورزش دختران، پزشکی، سرمایه انسانی، مددکاری، ورزش پسران، اشتغال

مودار زیر تعداد کنند. نن،ر در بیش از یک تیم همکاری می 26عمومی فعالیت داشتند؛ که از این تعداد افراد، 

 دهد.افراد فعال در هر تیم را نمایش می

 

 
 

اند.فعال بر اساس ت،کیک جنسیتی و مقطع تحصیلی ت،کیک شده در ادامه اعضای   
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 دختران تیم ورزشهای گزارش فعالیت

ین تیم در راستای اآغاز نمود.  1391تیم والیبال دختران خانه علم دروازه غارفعالیت خود را در بهمن ماه سال 

 است:ادهدزیر کار خود را تا امروز ادامه دنبال کردن دو دسته از اهداف روانشناختی و ورزشی به شرح 

 اهداف روانشناختی:

 ایجاد محیطی سالم و شاد جهت تخلیه انرژی من،ی کودکان     

 هایی چون همکاری و دوستی پرورش احساسات مثبت و خصیصه 

 کاهش میزان خشونت و پرخاشگری و تقویت روحیه تیمی 

 رزشی به کودکانایجاد شخصیت مثبت و بارور از طریق دادن هویت و 

 اهداف:

 های ان،رادی و جمعیی ورزشاستعدادیابی کودکان در حیطه 

 ای و مستمر از کودکان کارصورت حرفههای ورزشی بهایجاد تیم 

 شرکت دادن کودکان کار در جوامع ورزشی و حضور در مسابقات 

 رزشوکودکان در  های بزه از طریق حضوربخشی به جامعه در امر پیگیری معضالت و زمینهآگاهی 

ای تمرینات ی علم، دنبال کردن حرفههای ورزشی دختران خانهی مهمترین اهداف بلند مدت فعالیتاز جمله

ان به رده سنی بندی فراگیرهمین منظور تقسیمباشد. بهی سنی مختلف میوالیبال و تشکیل دو تیم در دو رده

 م قرار دارد.ی کاری تیباالی نه سال و زیر نه سال در برنامه

24%

49%

27%

ه نمودار نسبت اعضای فعال به تفکیک وضعیت اشتغال ب

تحصیل

دانشجو

فارغ التحصیل

نامشخص
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ی ای ورزشی خانههی فراگیران برای دنبال کردن برنامهی ورزشی دیگر به جهت باال بردن انگیزهچندین برنامه 

 ای در دستور کار قرار دارد:علم و نیز آشنایی بیشتر با ورزش حرفه

 پخش فیلم 

 لی ینات تیم ماردوهای ورزشی نظیر حضور در مسابقات لیگ بانوان و مردان و یا حضور در تمر 

 مبا، یوگا، بدمینتون و زوایروبیک، های ورزشی ان،رادی و جذاب نظیر شنادنبال کردن رشته 

 بازی های محالت استان تهران های الزم برای ثبت تیم وحضور درپیگیری 

 

 والیبال

یل است: به شرح ذ 97 زمستانگزارش فعالیت های تیم والیبال دختران خانه ایرانی دروازه غار در   

 آماده سازی تیم برای حضور در مسابقات دهه فجر 

 تمرکز بر روی هماهنگ کردن بچه ها به عنوان یک تیم واحد 

 )تمرکز بر روی رفع اشکاالت فردی در انجام مهارتهای اصلی) پنجه، ساعد، سرویس، اسپک 

ماهه مذکور به شرح زیر انجام شد روند فعالیت ها در سه  

 دی ماه

 نهایی کردن حضور در مسابقات ده فجر باشگاه الزهرا 

 تمرینات تیمی برای بهبود کار گروهی در زمین 

 تمرکز بر روی حذف اشکاالت فردی بازیکنان در چهار مهارت اصلی والیبال 

  تمرین های سرعتی و آمادگی برای دریافت مناسط توپ در زمین 

 سگارد مناسط برای دریافت توپ در هنگام زدن سروی 

 دریافت توپ در سه منطقه از زمین 

 دریافت هدف دار برای ارسال درست توپ به باالی سر پاسور 

 تمرینات فردی مربوط به زدن اسپک بدون پرش 



  

33 

 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 
 بقاتبازی پشت تور و تمرین برای دریافت توپ و ایجاد هماهنگی بیشتر برای حضور در مسا 

 بهمن ماه

 ادامه روند تمرینی دی ماه تا موئد مسابقات 

  تیم 5حضور در مسابقات دهه فجر برگزار شده در باشگاه الزهرا و با حضور 

  کسط مقام چهارم در مسابقات 

  تمرین بر روی نقاط ضعف بر اساس بررسی بازی فردی و تیمی بچه ها در مسابقات 

 ها و موارد  رفع ابهامات و اختالفات به وجود آمده پیرامون تصمیمات، انتخاب بازیکنان در پست

 ش  آمده دیگر در مسابقه و . . پی

 انجام تمرینات تیمی برای انسجام بیشتر بین اعضای تیم 

 )تمرین دادن اعضای تیم در پست های مشخص) پاسور، لیبرو، اسپکر 

 اس،ند ماه

 هار در زمین) پاسور ثابت(چ-آموزش چرخش دو 

 تمرکز بر روی آموزش اسپک پشت تور 

  برای زدن اسپک در جریان بازیتمرین تیمی و آماده کردن بچه ها 

 تمرکز بر روی تمرینات مربوط به پاسوری 

 انتخاب بازیکنانی مشخص برای پست پاسوری 

 تمرین دادن پاسورها با هم 

 تمرینات کنترلی برای انواع پاس 

 آموزش سه گام و پرش اسپک 

 روال تمرین تیمی و بازی فردی 
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1398برای سه ماهه اول سال  آتیبرنامه های    

 مرور تمرینات پیش از عید 

 هماهنگی و تدارک مسابقات درون باشگاهی و دوستانه برای اواخر بهار 

 تمرکز بر روی تمرینات فردی جهت آماده شدن بچه های برای بازی در پست های خاص 

 تمرینات تیمی و بازی در زمین برای آماده سازی تیم برای مسابقات 

 آموزش دفاع روی تور 

 ی آموزش سرویس تنیس 

  1398برگزاری حداقل دو بازی دوستانه در طی سه ماهه اول سال 

 

 

 

 دو و میدانی 

زشی در این شرکت در دومین لیگ دو و میدانی جمعیت امام علی )ع( و باشگاه پرشین از دیگر رویدادهای ور

وجوانان مقام سوم نمتر  800ن،ر از خانه ایرانی دروازه غار شرکت کردند. در ماده  7فصل بود. در این مسابقات 

 متر رده سنی نوباوگان نیز مقام سوم از آن خانه ایرانی دروازه غار شد. 60و در ماده 
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 پسرانهای تیم ورزش گزارش فعالیت

از آغاز  میت نیا ناتیکرده است و تمر تیشروع به فعال 90دروازه غار در آذرماه سال  یرانیفوتبال خانه ا میت

 نیبه تمر یهرند یمجموعه ورزش یابتدا در سالن ورزش میت نیتاکنون به صورت مستمر ادامه دارد. ا سیتاس

 میت ناتیتمر 97شد و از آغاز سال  دادهمجموعه انتقال  نیچمن ا نیبه زم 92پرداخت، اما از آغاز سال  یم

 یسه رده  دروازه غار در نیگردد. هم اکنون پرش یم لیشده و در مکان و زمان مجزا تشک کینونهاالن ت،ک

 .باشد یم تینونهاالن نوجوانان و جوانان مشغول به فعال

 

 

 مشخصات کلی تیم نونهاالن:

تعداد افراد حاضر 

 در تیم

شرکت در کالس  شرکت در کالس های درس تعداد اتباع خارجی

 های هنری
 خانه علم مدرسه

15 1 3 1 0 
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 مشخصات کلی تیم نوجوانان: 

افراد حاضر تعداد 

 در تیم

شرکت در کالس  شرکت در کالس های درس تعداد اتباع خارجی

 های هنری
 خانه علم مدرسه

19 8 9 2 5 

 

 نحوه بازیکن گیری و استعداد یابی در فصل گذشته:

نونهاالن اشته اند، از دپس از انتقال بازیکنانی که از لحاظ سنی یا فیزیک بدنی توانایی بازی در رده ی باالتر را 

نجام گرفت و به نوجوانان، فراخوانی جهت تست و جذب بازیکن در تیم پایه ی نونهاالن در آذر ماه امسال ا

 یم شدند.تتعداد زیادی از بازیکنان عموماً غربت محله پس از تست فنی و شناسایی مددکاری،  وارد این 

 معرفی استعداد ها:

منتخط پرشین  در تیم دو ن،ر از بازیکنان نیز  ذب شده اند.در تیم های باشگاهی ج سه ن،ر از بازیکنان

عدم موافقت  واما به علت عدم جذب اتباع اند که بسیار مستعد ارزیابی شده  دو بازیکن حاضر شده اند.

 خانواده تاکنون موفق به حضور در تیم های دیگر نشده اند.

 تمرینات نوجوانان و جوانان

تعداد  روز وساعت برگزاری ماه تمرین

 جلسات 

 بازخورد تیم خالصه طرح تمرین مکان برگزاری 

   ورزشگاه هرندی 6 جمعه و سه شنبه آذر

   ورزشگاه هرندی 7 جمعه و سه شنبه دی

   ورزشگاه هرندی 9 جمعه و سه شنبه بهمن

   ورزشگاه هرندی 5 جمعه و سه شنبه اس،ند
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 تمرینات نونهاالن 

ماه 

 تمرین

روز وساعت 

 برگزاری

تعداد 

 جلسات

 بازخورد تیم خالصه طرح تمرین مکان برگزاری

   ورزشگاه یاس س،ید 4 11:00جمعه  آذر

   ورزشگاه یاس س،ید 4 11:00جمعه  دی

   ورزشگاه یاس س،ید 2 11:00جمعه  بهمن

 

 :برگزار شده یتئور یآموزش یکالسها

 یدهکده آب اردو امسال در نیآخر سال شرکت کردند. ا یدر اردو کنانیسال باز یبه رسم هرسال و در انتها

نار هم دستاورد فراهم شد تا بچه ها ضمن گذراندن اوقات شاد در ک یتیبرگزار شد، و موقع تگریپارس و پارک چ

 .ردندفکر ک ندهیسال آ یدر سال گذشته را مرور کرده و به برنامه ها میت

 

 زیر ساختها و امکانات:

زمینی که در اختیار تیم نوجوانان و جوانان می باشد، زمین چمن مصنوعی ورزشگاه هرندی با ابعاد و امکانات 

استاندارد مسابقات رسمی می باشد. تیم نونهاالن نیز با توجه به سرمای هوا در این فصل در سالن فوتسال 

ی، رختکن و آبخوری مناسبی برخوردار سرپوشیده ی ورزشگاه یاس س،ید تمرین داشتند که از امکانات گرمایش
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بازیکنان که شش ماه یکبار یک دست پیرهن و شورت تمرین، ک،ش استوک و ساک ورزشی دریافت  است. 

می کنند، در ابتدای زمستان در موعد خود این تجهیزات را دریافت نمودند. همچنین توپ، مانع، دستکش، 

بازیکنان در انتهای همه ی جلسات وعده های تغذیه دریافت  دارد. کاور به تعداد کافی در اختیار بازیکنان قرار 

 کلیه ی هزینه ها به جز تغذیه از منبع خیرین مستقیما تامین می گردد. می کنند.

 

 

 

 

 کمبودها و موانع تیم:

اشد چرا بمهم ترین کمبودی که تیم مواجه است نبود نیروی انسانی خصوصا مربی و کمک مربی حرفه ای می 

ضعیت در صورت غیبت تنها مربی حرفه ای تیم ها، تمرینات معوق خواهد شد. همچنین با توجه به وکه 

 وس است.اقتصادی اخیر تامین هزینه های جاری به سختی مقدور است و نیاز به اسپانسر به طور جدی محس



  

39 

 10پالک  -وچه چاووشی ک -ادگان کوچه عظیم ز  -کوچه قاسمی  -مولوی  مت چهار راهبه س -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی  خانه ایرانی دروازه غار گزارش  

                              غار                                            

 

 

 

 برنامه های آتی:

ر هر رده، برای بازی دوستانه د 1و حداقل  امید است در فصل آتی )بهار( با برگزاری اردوی آمادگی چند روزه

شته جلسات مسابقات مقدماتی لیگ پرشین به بهترین نحو آماده شویم. همچنین تیم نونهاالن که در فصل گذ

ئوری و اردوهای تمرینی کمتری داشته و از طرفی بازیکنان آن عموما به تازگی جذب شده اند، نیاز به جلسات ت

 یه ی همبستگی و همدلی میان آن ها، دارند.ت،ریحی به جهت تقویت روح

هار همچنین تکمیل پرونده های ورزشی و انجام تست های عملکردی در دستور کار اولین جلسات فصل ب

 خواهد بود.
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 گزارش فعالیت های خانه اشتغال

 

 کارآفرینی و تولید: 

 در فصل پاییز تولیدات کیسه ها به فرم روتین ادامه پیدا کرد  

  عدد کیسه کوچک جهت کارت عروسی 80دوخت و آماده سازی 

  عدد س،ارش شرکت آریوژن 500دوخت 

  عدد س،ارش مدرسه صبا 150دوخت 

  عدد س،ارش دانشگاه تهران 300دوخت 

 دوخت کیسه های طرح جدید برای بازارچه بوی عیدی 

 تولید کاور های جدید برای بازارچه بوی عیدی 

 تولید اضافه شدن اتوکاری به مراحل 

 تولیدات تیکه دوزی هم به روال قبل ادامه پیدا کرد   

 پیگیریهای پزشکی :

 اعزام دو ن،ر از مادران به خانه درمان جهت دندانپزشکی 

 مددکاری: 

 پیگیری مشاوره یکی از مادران با روانشناس جمعیت 

 هماهنگی و دریافت وام برای یکی از خانواده ها 

  چای ،  ی شامل برنج ، روعن ، عدس، تن ماهی ، مرغ ، ماهیکیسه حاوی مواد خوراک 20توزیع ،

 پنیر ، شکالت و شیرینی و مواد بهداشتی برای زنان تحت پوشش در شط عید نوروز

 

 برنامه ها و کالسهای فوق برنامه: 

 برنامه شنا و استخر روزهای جمعه برای مادران 

 ته شد ن،ر از زنان گرف 300رای شرکت مادران تحت پوشش در جشن روز مادر که توسط جمعیت ب 

 مهد کودک : 

 برنامه های منظم آموزشی و تغذیه برای کودکان در مهد پیگیری شد. 
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 گزارش فعالیت های تیم پزشکی

به شرح زیر می باشد: مستانزفعالیت های پزشکی در فصل   

محل مراجعه )آزمایشگاه, درمانگاه,  علت مراجعه ردیف

 دندانپزشکی و ...(

 نوع درمان

 ترمیم دندان آسیط دیده  خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان  2

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 3

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 4

دندان آسیط دیدهترمیم  خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 5  

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 6

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 7

آسیط دیدهترمیم دندان  خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 9  

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 10

 ترمیم دندان آسیط دیده خانه درمان جمعیت امام علی نیاز به ترمیم دندان 11

امام علیخانه درمان جمعیت  نیاز به ترمیم دندان 12  ترمیم دندان آسیط دیده 

 دارو درمانی موقت دندانپزشکی دانشگاه تهران  فک درد  13

نیاز به عینک و تعیین نمره  چشم پزشک / بیمارستان ابن سینا ضعف بینایی 14

 چشم

کتر شهین غ،اری د -بیمارستان آریا احساس تپش قلط 15 هولتر مانیتورینگ فشار  

نوعی بیماری مادرزادی / /

 تحت نظر پزشک

 انجام شد   آزمایشگاه نبض  آزمایش خون  16

بزرگ شدن لوزه / آپنه  17

 حین خواب 

نیاز به عمل / اما با توجه به  بیمارستان فیروزگر

مراقبت های بعد از عمل 

 پزشک توصیه به عمل نکردند
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بزرگ شدن لوزه / آپنه  18 

 حین خواب 

نیاز به عمل / اما با توجه به  بیمارستان فیروزگر 

مراقبت های بعد از عمل 

 پزشک توصیه به عمل نکردند

لوپوس / نیاز به انجام  19

ازمایش های تخصص 

 جهت پایش بیماری 

 انجام شد /  آزمایشگاه پاد 

 تزریق آمپول بیمارستان راضی / بیمارستان لقمان  تاسی سر  20

 مشکل خاصی نبود بیمارستان لقمان  احساس تنگی ن،س 21

 مشکل خاصی نبود بیمارستان لقمان احساس تنگی ن،س 22

 سونوگرافی  بیمارستان مهدیه  باردار  23
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 نوشته  دل
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 سخن پایانی 

د است برای افرادی گزارش به منظور آشنایی و ارزیابی فعالیت های خانه ایرانی دروازه غار تهیه شده و امی این

 که مایل به انجام فعالیت های داوطلبانه هستند، راهگشا باشد.

 ارتباط با ما

چه کو -ادگان کوچه عظیم ز - کوچه قاسمی  -اه مولوی ه سمت چهار رب -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

10پالک  -چاووشی   

55168401شماره تماس:   

 darvazeghar@تلگرام: 

 darvazegharhouseاینستاگرام: 

 

  


