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 خلاصه مدیریتی

شخص در مورد کودکان و خانواده ها شامل هدف گذاری م 0932اموریت اصلی خانه علم دروازه غار در سال م

 یت هایی شامل: هدف گذاری مشخص در سطح محله می شود. در این راستا انجام فعال و همچنین

 مهارت آموزی 

 هویت یابی 

 برنامه ریزی دقیق در فوتبال 

 انجام فعالیت های هنری مانند تئاتر 

 برگزاری نشست تحلیلی 

 ساخت خانه علم دروازه غار 

به منظور برگزاری نشست تحلیلی، زمینه سازی و تشکیل تیم از ابتدای سال انجام  در دستور کار قرار دارد.

 های میدانی،مصاحبه با افراد صاحب نظر و ... انجام خواهد گرفت. میگیرد سپس پژوهش

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

 و غیرسیاسی مستقل، کاملاً نهاد،مردم سازمان یک( ع)علی امام مردمی - دانشتجویی امداد مستتقل معیتج

 با را خود فعالیت و رسید ثبت به 03160 شماره با رسمی صتورتبه 0924 ستال در که باشتدمی غیردولتی

با ثبت مقام  0943جمعیت امام علی )ع( همچنین در ستتال  .کندمی دنبال کشتتور وزارت از رستتمی مجوز

وان عنالمللی، بهاجتماعی این سازمان بین-مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی

 المللی معرفی گردیده است.ۀکاهش معضلات اجتماعی در سطح بینهای فعال درزمینیکی از سازمان

های داوطلبانه اجتماعی و امدادی در اعضتتای جمعیت امام علی )ع(، شتتامل دانشتتجویان و مردم، به فعالیت

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

عضو  01111ها نزدیک به های تهران و شهرستانباشتد و در ستایر دانشگاهن دفتر رستمی میشتری  و تهرا

نخستین دفتر رسمی مردمی خود را در جنوب شهر تهران و در  0944فعال دارد. اعضتای جمعیت در ستال 

 رای آبادانیمحلۀ مولوی بازگشتتایی کردند و نام خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشتتد از قدمی بزر  ب

نمایندگی فعال در  01خانه ایرانی و  99ایران توسط دانشجویان ایرانی. جمعیت امام علی )ع( در حال حاضر 

های مولوی، خاک ستتت،ید، دروازه غار، لب خط و فرحزاد(، ورامین، شتتتهرری، احمدآباد شتتتهر تهران )محله

بندرعباس، کرمانشاه، ساری، گرگان، کرج و مستتوفی، شیراز، مشهد، تبریز، اص،هان، کرمان، قوچان، بوشهر، 

 ... دارد.
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 یژهوبه پذیرآستتیب افراد به ویژه نگاه با صتتلح و عدالت پایۀ بر استتتوار جهانی به رستتیدن جمعیت مأموریت      

سال فعالیت و تلاش مستمر جوانان و مردم عزیز کشورمان، در  06در همین راستا و پس از  .باشدمی کودکان

های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی معصتوم در ستراستر کشتور در خانهکودک  9511حدود 

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

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

 تمامی. است جامعه معتقد در انسانی و اجتماعی وضعیت ارتقاء جهت در یمذهب -ملی هایمناسبت و هاآیین

 دچار کودکان خانوار، سرپرست زنان خیابان، و کار کودکان اعتیاد، و فقر از اعم اجتماعی معضلات دچار افراد

 جمعیت هایبرنامه پوشش تحت دیدهبزه و قانون معارض کودکان و دیدهآستیب دختران خاص، هایبیماری

 .هستند

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

 کرد: خلاصه

 هایخانه» بانام حاشتتیه هایمحله در کودکان خدمات به ارائۀ امدادی جهت مرکز 91 از بیش اندازیراه -0

 «ایرانی

 تا گاه هاآن دیۀ سنگین هایهزینه تأمین و قصتاص بهمحکوم نوجوان 16 برای گرفتن بخشتش و آزادی -1

 مسلم ط،لان آیین قالب مردمی در هایکمک طریق از زندانی هر برای تومان میلیون دویست

 اخیر سال یک در خانواده سرپرست مادران برای کشور سراسر در اشتغال خانه 2 اندازیراه -9

 نکودکا به رایگان پزشکی و دندانپزشکی خدمات رائۀا برای تهران شهر در درمان خانه ایرانی اندازیراه  -4

 حمایت تحت

 افغان کودک هزار یک از بیش قراردادن حمایت تحت و یونیستت  جهانی ستتازمان با مشتتترک همکاری  -5

 35-34 و 34-39 تحصیلی هایسال در – رایگان آموزشی پروژۀ یک در کشور در تحصیل از محروم

 در نیازمند خانواده 2111 از بیش به رمضتتتان ماه یی درهتای متایحتتاج مواد غذاکیستتته اهتدای  -6

 هایکمک محل از تومان میلیارد یک بربالغ ایهزینه با کشتتور مناطق تریندورافتاده و تریندیدهآستتیب

 0934 تابستان–مردمی

 از تیم 04 حضتتور با کشتتور در پرشتتین فوتبال لیگ نام با کار کودکان فوتبال لیگ نخستتتین برگزاری  -2

 شهریور – تهران در کشور ستراستر از علی امام دیده و حاشتیه تحت پوشتش جمعیتهای آستیبمحله

0934 
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 از تیم 92 حضور با کشتور در پرشتین فوتبال لیگ نام با کار کودکان فوتبال لیگ دومین دوره برگزاری -4      

 شهریور – تهران در کشور ستراستر از علی امام دیده و حاشتیه تحت پوشتش جمعیتهای آستیبمحله

0935 

 – عراق کردستتتان در پناهندگان هایاردوگاه در داعش جنگ از دیدهآستتیب آوارگان به امدادرستتانی  -3

 0934 تابستان

 0936تابستان  –امداد رسانی به جنگ زده های سوریه  -01

 زیر: شرح به سال طول در کشور سراسر در ایمنطقه و ملی برنامۀ و طرح چندین برگزاری -00

 نوجوانان و کودکان از خروج از پس حمایت و آزادستتازی و بخشتتش ریپیگی – مستتلم ط،لان آیین .0

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

 رمضان ماه در نیازمند خانواده هزاران به غذارسانی – عاشق گردانکوچه آیین .1

 علی حضرت میلاد در محروم کودکان و کار کودکان آرزوهای ساختن برآورده – کریمان کعبۀ آیین .9

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

 از حمایت کنار در کشتتور در فراگیر اعتیاد از ایران دانشتتجویان بیزاری اعلام - عیاران شتتام آیین .5

 آنان هایخانواده و اعتیاد دیدگانآسیب

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

 کشور سراسر در حاشیه هایمحله کودکان کنار در سال تحویل – برکت سینه،ت آیین .2

 ورکش سراسر در محروم و کار کودکان کنار در یلدایی دیگرگونه شب – فقر هایکوچه در یلدا آیین .4

 اخیر هایسال در اجتماعی هایینۀآسیبدرزم تخصصی سمینارهای برگزاری .3

 0931 اس،ند – ایران کار کودکان تخصصی سمینار نخستین 

 0939 آذر – بارداری و اعتیاد سمینار نخستین 

 0939 اس،ند – حاشیه هایمحله در نوجوانان و کودکان اعتیاد سمینار نخستین 

  0935آذر  –اولین سمینار ازدواج کودکان 

 لحص گسترش راستای در خاورمیانه منطقه در و متحد ملل سازمان فضای در یالمللبین هایفعالیت -01
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 دروازه غار خانه ایرانیمعرفی 

جمعیت  NGOفعالیت خود را آغاز نمود و یکی از خانه های  0931جموعه خانه علم)ایرانی( دروازه غار از سال م

حله دروازه غار و ایجاد اشتغال و توانمند امام علی می باشد که با هدف آموزش و فرهنگ سازی به کودکان  م

 :تیم زیر خدمات ارائه می کند 01سازی  برای مادران سرپرست خانوار تشکیل شد که در حال حاضر در قالب 

 آموزش -0

 کتابخوانی -1

 هنر -9

 ورزش دختران -4

 ورزش پسران -5

 پزشکی -6

 سرمایه های انسانی -2

 روابط عمومی -4

 کار آفرینی -3

 مددکاری -01

 مالی -00

 خانه اشتغال -01
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 های تیم شناسایی و مددکاریفعالیت گزارش

ن،ر  9گروه تشکیل شد که هرگروه شامل  2یم شناسایی دروازه غار برای طرح کوچه گردان عاشق در غالب ت

م ر با تیبود. بعضی از افراد سال ها ی قبل در شناسایی ها شرکت کرده بودند و افرادی که برای اولین با

 شناسایی همراه شدند، پس از شرکت در کارگاه آموزشی به گروه ها اضافه شدند.

محدوده ای که به خانه ایرانی دروازه غار واگذار شده بود سمت جاده خاوران بود که شهرک رضویه، شهرک 

ه هر نیز به حوزمسعودیه، خاور شهر و روستای مسگرآباد در این محدوده قرار داشت و البته بخشی از نسیم ش

 شناسایی افزوده شد.

روز انجام شد. از فرمهای مختص کوچه گردان برای شناسایی  02با همکاری اعضا فرایند شناسایی ظرف مدت 

 است،اده شد و فرمی توسط تیم طراحی نشده بود.

ید خانواده کاند 01فرم شناسایی تکمیل شد که پس از بررسی نهایی  41در کل مناطق ذکر شده حدود 

 دریافت کیسه شدند.

 ن،ر از افراد حاضر در شناسایی ها در کنار خیران به توزیع پرداختند. 6در شب پخش کوچه گردان نیز 

 .کیسه در نسیم شهر توزیع شد 6کیسه در شهرک رضویه و  9کیسه در خاورشهر،  9

 

 .در تابستان موردی برای شناسایی معرفی نشد
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تعداد کیسه های توزیع شده

79کوچه گردان عاشق 
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 های تیم آموزشگزارش فعالیت

 غار بر مرور، طبق روال هر سال، با توجه به اینکه فصل بهار فصل امتحانات است، تمرکز گروه آموزش دروازه

ها بود. اغلب رفع اشکال و تحکیم مطالب درسی در ذهن بچه

ی غیر درسی اعم از نقاشی، تصویرسازی، های فوق برنامهکلاس

رار زش قی آمودستبندبافی و رشتی دوزی کم رنگتر در برنامه

آموزی و ی درسی مانند زبانهای فوق برنامهداشت و کلاس

آزمایشگاه به قوت خود باقی بودند. در اردیبهشت ماه و درست 

های آزمایشگاه با ی اول کلاسقبل از آغاز فصل امتحانات، دوره

بازدید از نمایشگاه رباتیک به پایان رسید و برای ترم بعدی این 

د که مبانی علمی کلاس همین کلاس، تصمیم بر این ش

 ایهای جلسات به صورت پروژهموضوعات قرار گیرد اما فعالیت

تواند رسیدن به یک محصول ها میطرح ریزی شود و این پروژه

خاص مورد نظر باشد که در خلال طراحی و ساخت آن مطالب 

آموزان معرفی شود و یا شرکت در یک آموزشی هدف به دانش

ی اول در غالب طراحی ی انتهای دورهجمعیتی باشد. این ایده در سه جلسهمعیتی و یا برونی درون جمسابقه

 یز بود.آمها و راندمان کلاس، موفقیتو ساخت یک ماشین کنترلی ساده تست شد و با توجه به استقبال بچه
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 اموزان هدف تیم آموزش بودند:در ترم بهار، سه دسته دانش      

ی قبولی ترم اول تحصیلی آنها قابل قبول نبود و برای بهبود وضعیت زانی که کارنامهآموگروه اول ه،ت دانش

هایی انتخاب شده بود و توسط معلم مربوطه اجرا و توسط مسئول آموزش پیگیری تحصیلی آنها هر کدام روش

گردید.  جدید پایهآموزان شش ن،ر موفق به قبولی در پایه شدند و یک ن،ر مجبور به تشد. از میان این دانشمی

 های مورد نظر برای هر کدام جداگانه بررسی شده و در بانک اطلاعات آموزش ثبت شد.روش

ن،ر دانش آموزی بودند که وضعیت تحصیلی در خطر نداشتند و هدف آموزش تثبیت و  11گروه دوم تعداد  

 بخش بود.ان قابل قبول و رضایتآموزبهبود بیش از پیش وضعیت تحصیلی آنها بود. نتایج امتحانات این دانش

شد. از میان این هشت ن،ر، سه ن،ر موفق آموزی بودند که تدریس پایه به آنها انجام میگروه سوم هشت دانش

 کنند.به قبولی پایه شدند و باقی، مسیر رو به جلویی در راستای سوادآموزی طی می

 تعداد قبولی  تعداد کل دانش آموز وضعیت

 6 9 حصیلی دانش آموز ضعیفبهبود وضعیت ت

 02 02 بهبود وضعیت تحصیلی بیش از پیش دانش آموز 
 3 8 تدریس پایه

 

 

ها، همواره مسیر مانور بیشتر بر مسائل تربیتی و در فصل تابستان با توجه به افزایش اوقات فراغت بچه

و  آموزیی بیشتر بر مهارتا تکیههای آموزش در تابستان امسال بآموزی باز است. در یک کلام، برنامهمهارت
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های قنادی و آشپزی، خیاطی، تئاتر پیشرفته، اموزان بود. در این فصل کلاسی دانشهای بالقوهتقویت توانایی      

 های آموزشی اضافه شدند که شرح هر کدام از آنها از قرار زیر است.عکاسی و نشریه به کلاس

بندی پزی برگزار شده و در این کلاس با تقسیمانی قنادی و شیرینیای بر قنادی، با هدف معرفی مبکلاس مقدمه

ی طبخ چند مدل کیک و شیرینی آموزش داده شد. هر گروه دارای مربی جداگانه دختران به سه گروه، طریقه

ی عملکرد خود، کلاس ها و قضاوت نحوهاموزان با میل کردن شیرینیمسلط به فن قنادی بوده و در آخر دانش

ی کارآفرینی به شدهی یک مهارت مهم و یک روش تضمینبردند. این کلاس با هدف ارائهبه پایان میرا 

اموزان برگزار شد و نتایج چشمگیری داشت به طوری که موضوع هدف کلاس از قنادی به قنادی و دانش

 المللی هم تمرین شد. آشپزی ملل تغییر کرد و چند نمونه دستورپخت غذای بین
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ورزی های دستدوزی و دستبندبافی که متمرکز بر مهارتهای رشتیی کلاسکلاس خیاطی، در ادامه      

اموزان است، برگزار شد. در این کلاس اصول کلی خیاطی اعم از شناخت انواع پارچه و کاربردهای آنها، دانش

دماتی آموزش داده شد و ی شلوار و دامن، م،هوم اصطلاحات خیاطی و دوخت لباس در حد مقهای سادهالگو

 بخشی به دنبال داشت.نتایج رضایت

     . 

 

 

سه کلاس تئاتر پیشرفته، متشکل از دو کلاس برای دختران و یک کلاس برای پسران با هدف کمک به 

ها ی این کلاسکنندههای فن بیان، برگزار شد. نتایج خیرههای مهارتها و آموزشهای م،ید بچهریزیبرون

ی های هنری حاصله، آنها را به عضوی دائمی در برنامههای خروجیز لحاظ مددکاری و هم از نظر کی،یتهم ا

 غار تبدیل کرد.آموزش دروازه

اموزی اجتماعی به نام ی دانشنامهغار بود. یک گاهای جدید در فرآیندهای آموزشی دروازهکلاس نشریه، ایده

های مرتبط به ی مطالب، عکاسی، تصویرگری و تمامی مسئولیتت، تهیهاندازی شد و مدیریراه "ندای ما"

ها اموزان نوجوان خانه ایرانی محول شد. این نشریه با ایجاد یک جو همکاری بین قشر قابل توجهی از بچهدانش

 رآنها، در احیای صمیمیت و شناخت بین فردی بسیار موث و ایجاد فضایی مثبت برای بحث و تبادل نظر بین

نویسی، تحقیق و بررسی و بررسی چندجانبه های گزارشهای نشریه، مهارتبوده و همچنین در خلال پیگیری
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جلد گاهنامه با  ها در فصل تابستان، دودریغ مربیان و بچههای بیها آموزش داده شد. حاصل تلاشبه بچه      

 ها پیگیری و اجرا شد.بین بچه موضوعات اجتماعی روز بود که به خوبی با همکاری موثر و تقسیم وظای 

های درسی و غیر درسی روتین، ی تیم آموزش اعم از اردوهای ت،ریحی و کلاسهای روزمرهبه جز سایر فعالیت

 ی کوچک در راستای بهبود فضای آموزشی خانه ایرانی به انجام رساند:غار چند پروژهآموزش دروازه

 کلاس جغرافیا:-0

ی زمین ی زمین با جزئیات کامل تبدیل شد و نقوش نقشهغار، به یک کرهرانی دروازههای خانه اییکی از کلاس

ها با م،اهیم جغرافیایی و کسب بر دیوارهای کلاس نقش بسته شد. هدف از ایجاد این کلاس، آشنایی بچه

دادی از ای عینی در رابطه با پارامترهای مهم این علم بود. آماده سازی این کلاس با همیاری تعتجربه

 غار انجام شد و با استقبال فراوانی رو به رو شد.ایرانی دروازه آموزان و دو ن،ر از معلمین خانهدانش

 کلاس فارسی: -1

های درس فارسی اختصاص داده شد. این کلاس های آموزشی خانه علم به مطالب و نگارهیکی دیگر از کلاس

نواز دربر دارد که به کمک آنها ه کمک اشکال زیبا و چشمی آموزش زبان فارسی براهنمایی کامل از نحوه

 های خوانداری و نوشتاری بهتری کسب کنند.توانند مهارتی ابتدای اول میاموزان دورهدانش

 کلاس علوم: -9

کلاس علوم که محل دائمی وسایل آزمایشگاه علوم بوده و از نظر ملاحظات جغرافیایی یک آزمایشگاه بین 

جود برتری دارد، منحصرا به محل مطالعه، بحث و آزمایشات مربوط به علوم اختصاص داده شده های موکلاس

توانند در آموزش درس آموز با قرار گرفتن در این محیط به ابزارهایی دسترسی خواهد داشت که میو دانش

 علوم مسهل باشند.

 گزارش فعالیتهای کتابخانه

دسترسی مناسب تر اعضاء جمعیت و کودکان تحت پوشش به منابع کتابخانه خانه علم دروازه غار با هدف 

مکتوب متناسب با نیازهایشان بنا شده است. از جمله فعالیت های این تیم می توان به نیازسنجی، گردآوری، 

ها، برگزاری جلسات کتابخوانی، امانت دهی کتاب ها و فراهم سازی بستر نوشتن چینش و به روز سازی کتاب

 ان اشاره کرد.برای کودک
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نیازسنجی کتاب های جدید عموماً از طریق اعلام نیاز اعضاء یا       

مربیان و معلمان و نیز مقایسه لیست کتاب های پیشنهادی کانون 

های فعال در زمینه کودکان با کتب موجود صورت پذیرفته و 

کتابخانه تهیه می شود. چینش کتاب ها در سه  توسط اعضاء تیم

ی مناسب اعضا، معلمان و کودکان و نیز دسته کلی کتاب ها

منطبق بر رده بندی دیویی که امکان دستیابی موضوعی را فراهم 

 می کند، اشاره کرد.

امانت گرفتن کتاب و پس آوردن آن به صورت منظم و سعی در 

نگهداریِ پاکیزه و مرتبِ آن، علاوه بر اینکه کودک را با دنیای 

د و باید، این آشنایی به ایجاد کند )که بایدرون کتابها آشنا می

تغییرات زیبا در دنیای خشن بیرونی منجر شود( در افزایش 

مسئولیت پذیری او تأثیر شگرفی دارد؛ به علاوه، اینجاست که منِ 

خورد؛ بدون اینکه او کوچک او به مای اعضای کتابخانه پیوند می

به  دگیردرک واضحی از این پیوند داشته باشد. او کم کم یاد می

ش ی دیگری پیی دوستان او هم هست، احترام بگذارد. در پس این امانت گرفتن مسئلهآنچه که متعلق به همه

 ی این کودکخوانند، وارد خانه  آید و آن اینکه با امانت گرفتن کتاب، یک کتاب، غیر از آنچه درسش میمی

یزی که شاید تا  قبل از آن سابقه نداشته. کند. چ شود و کسی در آن خانه شروع به خواندن کتابی میمی 

قرار نیست خیلی فانتزی فکر کنیم که رفت و آمد کتاب به خانه، اعضای خانواده را کتابخوان می کند یا خیلی 

روشن شود هزار چراغ از »سریع، معضلات آنها را کم می کند؛ ولی به حرف آن شاعر ناشناس ایمان داریم که: 

 «.بس است برای قبیله ای فتیله ای / یک داغ دل

با برگزاری چند نمایش خلاق و یک اردو  و نیز با تغییری مهم در ظاهر و بهبود عمومی فضای بهار در فصل 

های مرتبط با کتاب و کتابخوانی افزایش اموزان را بیش از پیش برای حضور در فعالیتکتابخانه، رغبت دانش

 تری تعبیه شد.ها آزاد شده و فضای صمیمیبی کتااموزان با همهدادند. دسترسی دانش

 هنری و فوق برنامه -های تیم فرهنگی گزارش فعالیت

و  .دنش لدن، برای جاودان ماندن و برای کامشهنر آغازی است برای رهایی روح از وابستگی، برای جاودان 

نقش میزند. هنر را به خانه اریخ تقویم تاش را باکمال هنری خود در اثری ماندگار بر  هنرمند روح جاودانه

 خواندن آوازی وخطی،  کشیدن های درون را با ها و ناآرامی ها، دغدغه شویشتا کودکانمان تایرانی آوردیم 

 .در ژرفای هنر غرق کنند اجرای نمایشی
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رسیدن به آرامش درونی خلاقیت، ن،س،  به ، اعتمادیباورافزایش خودس ها لارین هدف از برگزاری این کتمهم      

ا با آموزش تای به این کودکان است خصی است و هدف مهم دیگر آموختن حرفهشای امن ضف کساختن ی و

 رده و کسب درآمد کنند.و یادگیری آن، در جهات مادی نیز بتوانند از آن است،اده ک

بوده دستی های نقاشی، آواز، تئاتر و صنایعهای آموزشی هنر شامل کلاس، کلاس32در فصل بهار و تابستان 

 است.

 شوند که هدف از کلاس مقدماتی افزایش خلاقیتهای نقاشی به دو دسته مقدماتی و پیشرفته تقسیم میکلاس

 های است،اده از آبرنگ است. ریزی کودکان است و در کلاس پیشرفته تمرکز بر روی آموزش تکنیکو برون

آموزند که با خواندن آواز دلنشینشان آواز را می های مختل در کلاس آواز کودکان خانه ایرانی دروازه غار تکنیک

 آورند.ها و ...(، اعتماد به ن،س و خودباوری به دست ها، حضور در همایشدر میان جمعی )برگزاری کنسرت

ریزی ناآرامی های درونیشان کمک بسیار کرده و علاوه بر آموزش هنر تئاتر و نمایش به کودکان به برون

 ایم.ها شاهد بودهرآمد، تغییرات رفتاری و انگیزه بسیاری را در میان آنآموختن هنر و کسب د

های رنگی، دوختی بر روی آموزند که به وسیله نخغار میدر کلاس صنایع دستی، کودکان خانه ایرانی دروازه

مهارت،  کسبچوب بزنند و محصولی مانند گوشواره، زیرلیوانی، پلاک و ... تولید کنند. در این کلاس علاوه بر 

های مختل  است،اده کنند و طرح دوخت های مت،اوت بزنند، توانند از رنگاز آنجایی که کودکان آزادانه می

 شود.این کلاس سبب افزایش خلاقیتشان نیز می

 

 رویدادها

 کنیم.در فصل بهار و تابستان ، رویدادهای مختل،ی برگزار شد. که در ادامه به آنها اشاره می

تالار ایوان شمس که با استقبال تماشاچیان  در ردروازه غا نسرت گروه کودکان خانه ایرانیکبرگزاری 

 همراه بود.
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  روز در خانه هنر جمعیت امام علی )ع(. 01اجرای نمایش فراتر از نوک دماغ به مدت 

 

 

 های یسهغار در جشنواره فروش کرونمایی از کتاب های تصویرسازی کودکان خانه ایرانی دروازه

 سبزین دست.
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 غار در جشنواره فروش کیسه های سبزین دست.نمایش عکس های کودکان خانه ایرانی دروازه 
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 بهداشت و پزشکیهای تیم گزارش فعالیت

های یم پزشکی خانه علم دروازه غار که با هدف ارتقای سطح بهداشت فردی و جسمی کودکان و خانوادهت

 توان در موارد زیر دسته بندی کرد:شغول فعالیت است. اهداف کلی این تیم را میتحت پوشش در این محله م

 هاکان و مادران در مقابل بیماریآموزش و ارتقای بهداشت جهت ح،ظ سلامت کود 

 به حضور مستمر آنها در  های مختل  و ترغیبتلاش در جهت شناسایی پزشکان مجرب با تخصص

 خانه علم

 کانات درمانی رایگان و کم هزینه؛تلاش در جهت شناسایی ام 

 رجاع آنها به مراکز درمانی تخصصیبیماریابی و ا 

 رای بهای بهداشتی و درمانی های تشخیصی شامل: تهیه و تکمیل انواع فرمها و فعالیتاجرای برنامه

 های آنهاکودکان و خانواده

 ای کودکان.ارتباط با متخصصین تغذیه، بررسی و کنترل وضعیت تغذیه 

 توان در دو حوزه تقسیم بندی کرد:فعالیتهای تیم پزشکی را به طور کلی می

 :حوزه بهداشت و تغذیه 

ای به تغذیه کودکان رسیدگی و به تغذیه-برای کنترل وضعیت تغذیه کودکان، هر روز یک مأمور  بهداشتی

 .صبحانه نمی خورند دهد. همچنین به علت این که کودکان معمولاً آنها میوه، یک وعده غذای گرم  می

برای آشنایی کودکان با مسائل مربوط به سلامت دهان و دندان نیز، مسواک زدن مطابق یک برنامه ه،تگی 

 شود. انجام می

 :حوزه درمان و ارجاعات پزشکی 

کنند که در این مراجعات کودکانی پزشکان عمومی به طور متوسط دو بار در ماه کودکان خانه علم را ویزیت می

به گ،ته معلمانشان مشکل پزشکی داشته یا خود شخصا شکایتی داشتند معاینه شده و در صورت نیاز به  که

 شوند.پزشک متخصص ارجاع داده می
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 اقدامات پزشکی فصل بهار       

محل مراجعه )آزمایشگاه،  علت مراجعه ردیف

 درمانگاه، دندانپزشکی و ...(

 نوع درمان نوع آزمایش

غربالگری  0

 یدندانپزشک

   خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  1

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  9

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  4

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

ترمیم  نیاز به 5

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  6

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  2

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  3

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  01

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  00

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  01

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

یم نیاز به ترم 09

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  04

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  05

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده
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 دارو درمانی  بیمارستان لقمان کیست مویی 06      

 دارو درمانی  درمانگاه ابن سینا ای پوستیهلکه 02

 

 اقدامات پزشکی فصل تابستان

محل مراجعه )آزمایشگاه،  علت مراجعه ردیف

 درمانگاه، دندانپزشکی و ...(

 نوع درمان نوع آزمایش

نیاز به ترمیم  0

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  1

 دندان

ترمیم دندان   درمان جمعیت امام علیخانه 

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  9

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  4

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  5

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 یدهآسیب د

نیاز به ترمیم  6

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  2

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  3

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  01

 دندان

ترمیم دندان   معیت امام علیخانه درمان ج

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  00

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  01

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  09

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده
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نیاز به ترمیم  04      

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  05

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

نیاز به ترمیم  06

 دندان

ترمیم دندان   خانه درمان جمعیت امام علی

 آسیب دیده

 ی عینکهنمر  درمانگاه ابن سینا ضع  بینایی 02

سوزش و خارش  04

 ی تناسلیناحیه

 دارو درمانی  درمانگاه ابن سینا

سوزش و خارش  03

 ی تناسلیناحیه

 دارو درمانی  درمانگاه ابن سینا
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1 1

(79بهار )تعداد مراجعه کننده 

غربالگری دندانپزشکی

ترمیم دندان

کیست مویی

های پوستیلکه

1

15

2

(79تابستان )تعداد مراجعه کننده 

ضعف بینایی

ترمیم دندان

سوزش و خارش ناحیه تناسلی
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  های روابط عمومیگزارش فعالیت

ایرانی دروازه غار و  یم روابط عمومی خانه ایرانی دروازه غار، با تلاش برای ایجاد پلی میان جامعه و خانهت

همچنین جمعیت امام علی )ع(، سعی در شناساندن این جمعیت دانشجویی و فعالیت های آن به عموم مردم 

 دارد. 

 : اهداف تیم روابط عمومی

منظور ارائه ی گزارش کارها در هر بخش جلسه ای تشکیل میشود . در این  ههر دو الی سه ه،ته یکبار ب

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

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

 .ر ها در بخش های مختل  جلسه ی بعدی نیز هماهنگ شودانجام کا

عملکرد : تیم روابط عمومی سعی بر بهبود کلیت کارها دارد . با جمع آوری اطلاعات از گروه های فعال در 

زمینه های مختل  آنها را تدوین میکند تا در جلسات به صورت گزارش ارائه دهد که اگر مشکل یا پیشرفت و 

ه ئامربوط آن شاخه مطرح بود ، به صورت جمعی راهکاری برای ادامه ی روند یا تغییر روند ار مسئله ای ریا ه

 .شود

 

 

 

 : مراسم نیایش شروع ماه مبارک رمضان مراسم   -1

 اردیبهشت ماه  12 تاریخ برگزاری :

 محلات حاشیه  مکان برگزاری :
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م دعا در محلات حاشیه . دعایی از جنس اولین پنج شنبه ماه رمضان  برگزاری مراس  گزارش مراسم :      

دگرخواهی و توجه به همنوع . در خانه هایی که در حاشیه ی شهر به فراموشی سپرده شده است . ماه 

 رمضان را در کنار کودکانمان آغاز می کنیم همراه با مراسم افطار.

 : شرکت در جشن یکی از مدارس مراسم  -0

 خرداد ماه  10 تاریخ برگزاری :

 مدرسه صاحب الزمان ) لینک :زینب حسینی(  کان برگزاری :م 

ما میز فروش برای  ٬اجرای طرح کودکان برای کودکان در مدرسه صاحب الزمان همزمان با گزارش مراسم :

 محصولات سبزین دست داشتیم. در یک روز فروش خوبی داشتیم.

 جلسه عمومی کوچه گردان عاشق مراسم:  -3

 رداد خ 9 تاریخ برگزاری :

 خانه علم دروازه غار مکان برگزاری :

  … یبند بسته ٬ پخش از گروهها هیکل یهماهنگ و اتییاجرا با ارتباط در اعضا با صحبت گزارش مراسم :

 در آیین کوچه گردان وحضور وفعالیت اعضا. 

  بازارچه خیریه جمعیت امام عالی مراسم: -4

 خرداد ماه  00الی  3 تاریخ برگزاری :

 مجتمع تجاری صبا مال برگزاری :مکان 

میسه مایحتاج خانواده های محروم و نیازمند در طوح )) کوچه  4111عواید مصرف تهیه  گزارش مراسم :

 گردان عاشق(( جمعیت امام علی شد . در سه روز فروش زیاد خوبی نداشتیم .

 رمضان ماه نوزدهم شب در دعا مراسم مراسم: -5

 ماه  خرداد 09 تاریخ برگزاری :

 خانه علم دروازه غار مکان برگزاری :
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گرد هم جمع می شویم در شب قدر و شب ضربت خوردن مولا علی )ع( که بخواهیم و یادآور  گزارش مراسم :      

تا اخلاق و  ٬آگاه باشیم و پرهمت و همیشه حاضر ٬شویم و پیمان ببندیم که به قدر رنج و معصومیت کودکان 

 ه زنده و برقرار گردد.عدالت محوری در نزدمان همیش

 فروش زیم مراسم: -6

 تیرماه  4الی  5 تاریخ برگزاری :

 لادیم برج مکان برگزاری :

 داشتیم . فروش زیم در چهارمین نمایشگاه ملزومات حیوانات خانگی و بازارچه خیریه گزارش مراسم :

 فروش زیم مراسم: -9

 تیرماه  4تاریخ برگزاری :

 روانهپ نگیپارک مکان برگزاری :

 پروانه نگیپارک در دست نیسبز فروش روز نیاول گزارش مراسم :

 

 دست نیسبز جشنواره نیدوم مراسم: -8

 تیرماه  11و  10 تاریخ برگزاری :

 خانه هنر جمعیت امام علی  مکان برگزاری :

 یاجرا دومین جشنواره سبزین دست با ٬همزمان با روز جهانی نه به کیسه های پلاستیکی  گزارش مراسم :

 برگزار شد. ها سهیک فروش و  ها بچه یها کتاب از ییرونما و نیآو گروه توسط زنده یقیموس

 

 دستان نیسبز سوپرگروه لیتشک مراسم: -7

 تیرماه  04 تاریخ برگزاری :

 مجازی مکان برگزاری :

 اضافه کردن فعالان محیط زیست به گروه  گزارش مراسم :
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 غوانار ینوا گروه کنسرت مراسم: -12      

 مرداد ماه  9 تاریخ برگزاری :

 شمس وانیا تالار مکان برگزاری :

ی برای مهمانان ویژه و کیالکترون دعوتنامه هیته ٬ کنسرت به دعوتبرای  سوپرگروه لیتشک گزارش مراسم :

 میز فروش 

 

 اعضا نیب ها سهیک فروش فراخوان مراسم: -11

 مرداد ماه  01 تاریخ برگزاری :

 دروازه غار  علم خانه :مکان برگزاری 

 بردن یامان قیتشو یبرادادن کیسه ها به صورت امانی درخانه علم   فراخوان پوستر زدن گزارش مراسم :

 اقوام و همکار و دوست نیب فروشو ها سهیک

 فروش زیم مراسم: -10

 شهریورماه  3و  4تاریخ برگزاری :

 سامان یها برج مکان برگزاری :
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 غار دروازه علم خانه حصولاتم فروش گزارش مراسم :      

 "دماغ نوک از فراتر ینیسرزم " یعروسک شینما مراسم: -13

 شهریورماه  11الی  01 تاریخ برگزاری :

 یعل امام تیجمع هنر خانه مکان برگزاری :

به مدت  (خط لب و غار دروازه) یرانیا یها خانه نوجوانان هنرمندی اولین اجرای تئاتر با گزارش مراسم :

روز به رویی صحنه رفتند . روزهای آخر تئاتر استقبال تماشگران بهتر بود . تشکیل سوپر گروه  01با تقری

 برای دعوت به تماشای تئاتر به همراه عکس های اجرا ی بچه ها 

 تیجمع یکل یعموم و یطرارضا جلسه مراسم: -14

 شهریور ماه  11تاریخ برگزاری :

 یفردوس سالن مکان برگزاری :

 راتییغحضور حداکثری داوطلبین و سخنرانی شارمین و زهرا رحیمی  در مورد ت راسم :گزارش م

 رو شیپ یاقتصاد-یاجتماع یبحرانها با مقابله یبرا تیجمع یساختار

 یتکان خانه مراسم: -15

 شهریورماه  12تاریخ برگزاری :

 دروازه غار علم خانه مکان برگزاری :

توسط اعضا برای حضور بچه ها در سال تحصیلی جدید. این خانه  آماده سازی خانه علم گزارش مراسم :

تکانی برای شروع مهرماه و کلاس هاست که همزمان بچه ها باید برای مدرسه آماده شوند . لیست کارهای 

 ٬. تمیز کردن 9. مرتب کردن کمدها و کلاس ها و کارگاه و دفتر .1. گل کاری باغچه .0انجام شده : 

 . مراسم دعا و آش نذری 5. تعمیرات خانه . 4یشه و کلاسها . گردگیری میز و ش
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

      
  های بخش کارآفرینیگزارش فعالیت
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

       

 (79)بهار  آمار تولید کیسه های دوست دار محیط زیست

 79 بهار  مجموع فصل خردادماه  اردیبهشتماه  فروردینماه  نوع کیسه ردیف

 80 12 90 - کیسه ساده 0

 - - - - کیسه مربعی 1

 - - - - کیسه نان 9

 - - - - کوله معمولی 4

 - - - - جیبدارک 5

 66 - 66 - جیب دار کوچک 6

 141 - 67 90 جیب دار بزر  2

 - - - - کیسه گرد 4

 - - - - کوله ویژه 3

 - - - - کوله ویژه بدون جیب پرشین 01

 - - - - مربعی گل دار س،ید 00

 12 12 - - (جیب)بی   مربعی گلدار رنگی  01

 92 02 52 - کیسه هدیه 09

 - - - - بان داروکیسه هدیه  ر 04

 101 - 101 - هدیه بزر  رنگی 05

 - - - - شانیز 06

 - - - - کیسه پاکتی 02

 107 107 - - کیسه خرید 04

 - - - - کیسه بندانگشتی 03

 - - - - کیسه ریزه 11

 - - - - کیسه ساده کوچک 10

 - - - - رک رنگیجیبدا 11

 68 07 15 04 جیب دار کوچک رنگی 19

 87 14 95 - گرد رنگی 14

 - - - - بی جیبک رنگی 15

 - - - - بی جیب کوچک رنگی 16

 - - - - بی جیبک 12

 34 - 34 - کیسه خانواده 14

 32 - 32 - زیپ دار بزر کیسه  13

 کیسه س،ارش صنعتی 91
ح بر حسب نوع با آمار هر کی    

 ساب شده است.
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

       

 (79)بهار    *آمار فروش کیسه های دوست دار محیط زیست

 بهار مجموع خردادماه  اردیبهشتماه  فروردینماه   نوع کیسه ردیف

 - - - - نشان کتاب 0

1 

 
 کیسه ساده

- 

 
170 36 

 

008 

 15 19 - کیسه مربعی 9
30 

 

 1 1 12 کیسه نان 4
10 

 

 11 11 - کوله معمولی 5
 

00 

 19 08 6 جیبدارک 6
51 

 

 60 35 16 11 جیب دار کوچک 2

 35 12 8 جیب دار بزر  4
53 

 

 - - - - بی جیبک 3

 03 15 4 4 بی جیب کوچک 01

 30 05 - کیسه گرد 00
59 

 

 13 5 4 4 کیسه خانواده 01

 39 18 16 3 زیپ دار بزر  09

 52 0 - خرید 04
50 

 

 4 5 - )رنگی و س،ید(مربعی گلدار  05
7 

 

 15 4 11 - کوله ویژه 06

 - - - شانیز 02
 

- 

 3 1 - بند انگشتی  04
4 

 

 06 12 - پاکتی 03
36 

 

 ساده کوچک 11
 

- 
17 32 47 

 هدیه 10
 

- 
12 00 30 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

      
 09 12 19 - )روبان دار(1هدیه نوع  11

 43 31 10 - هدیه نمدی 19

 1 1 - - هدیه بزر  س،ید 14

 6 1 5 - قلی()فس 0کوچک خانه اشتغال 15

 

16 

س،ارش انجمن فضای سبز و م

 1نظر ایران

)کیسه ساده از جنس متقال ضخیم و 

 (با یک دسته بلند

022 - - 022 

 محاسبه شده است. "بازارچه ی صبامال"آمار فروش بهار بدون میزان فروش *

 .از کیسه های ثابت نبوده و به صورت موقت تولید شده است.0

 .تی )شرکتی( بر حسب نوع کیسه در آمار فروش همان نوع حساب شده اندسایر س،ارش های صنع.1

 

 

 

 

 

 

  

 (79)بهار  محصولات خانه اشتغال

 09 8 02 کیسه همراه 99
 

55 

 7 9 0 - گل دوخت 94

 02 5 15 - پاکتی تاشو 95

 - - - - یلدا 96

 

بهار : سفارش های صنعتی )شرکتی(  

 و "انجمن فضای سبز و منظر ایران"شامل س،ارش های داده شده از سمت  فصل بهارس،ارش های صنعتی  

 .بوده است "ماهتاب گستر"و  "ای بازیافت"شرکت های 

  (79)بهار کیسه های رنگی

 58 37 7 هدیه بزر  رنگی 12
126 

 

 45 16 9 جیب دار کوچک رنگی 14
 

68 

 14 04 - جیبدارک رنگی 13
38 

 

 40 14 6 گرد رنگی 91
60 

 

 - - - بی جیبک رنگی 90
- 

 

 1 19 1 بی جیب کوچک رنگی 91
17 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

 :استجزئیات هریک از موارد بدین صورت       

  یک دسته بلند عدد کیسه ساده با پارچه متقال ضخیم و 111 :انجمن فضای سبز ومنظر ایران

 )چاپ صنعتی(                                       

  پ دستی()چا عدد کیسه ساده 51: ای بازیافتشرکت 

 چاپ دستی(عدد کیسه ساده  011 :ماهتاب گستر شرکت( 

 

 

بهار: گزارش افراد حاضر در بخش چاپ و دوخت کیسه های دوست دار محیط زیست  

 ن،ر بوده است. 04ودر کل،  در طول فصل کمی متغیر بوده استتعداد تعداد شاگردان کلاس چاپ: 

ه ذکر است که تعداد خیاطان به علت هایی ممکن است در ن،ر. لازم ب 01، 32بهار تعداد خیاطان: در طول 

 .هر فصل ثابت نباشد

 : ملاحظات

 محاسبه نشد. "بازارچه صبامال"، میزان فروش 32در گزارش این فصل، بهار   

 آمار میزان فروش طبیعتا بیشتر از مقدار گزارش شده می باشد. 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

 (79)تابستان  آمار تولید کیسه های دوست دار محیط زیست      

 79 تابستان  مجموع فصل    شهریورماه  مردادماه  تیرماه  نوع کیسه ردیف

 157 122 55 4 کیسه ساده 0

 1 - - 1 کیسه مربعی 1

 06 - 5 01 کیسه نان 9

 - - - - کوله معمولی 4

 46 - 46 - جیبدارک 5

 - - - - جیب دار کوچک 6

 125 - 124 1 جیب دار بزر  2

 42 3 - 39 کیسه گرد 4

 115 - 68 49 کوله ویژه 3

 - - - - کوله ویژه بدون جیب پرشین 01

 0 - 0 - مربعی گل دار س،ید 00

01 
)       مربعی گلدار رنگی      

 بی جیب(

- - - 
- 

 - - - - کیسه هدیه 09

 - - - - بان داروکیسه هدیه  ر 04

 8 5 3 - هدیه بزر  رنگی 05

 - - - - شانیز 06

 - - - - تیکیسه پاک 02

 128 - 128 - کیسه خرید 04

 121 - - 121 کیسه بندانگشتی 03

 - - - - کیسه ریزه 11

 - - - - کیسه ساده کوچک 10

 52 48 - 0 جیبدارک رنگی 11

 07 02 3 6 جیب دار کوچک رنگی 19

 46 01 12 15 گرد رنگی 14

 - - - - بی جیبک رنگی 15

 1 - 1 - بی جیب کوچک رنگی 16

12 
 بی جیب ساده 

 )ساده سامسونگی(
- 10 - 10 

 - - - - بی جیبک 14

 121 - 121 - کیسه خانواده 13

 126 - 56 52 زیپ دار بزر کیسه  91

 12 - 12 - س،ارش صنعتی سامسونگ 90

 194 192 4 - کوله ویژه س،ارشی 91
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

 79 تابستان  مجموع فصل    شهریورماه  مردادماه  تیرماه  نوع کیسه ردیف      

 )س،ارش دبستان هاجر( 

99 
 کیسه مدل س،ارشی
 )س،ارش ارکید(

- - 005 005 

 کیسه س،ارش صنعتی 94
بر حسب نوع با آمار هر کی  حساب شده    

 است.

 

 (79)تابستان   *دار محیط زیستآمار فروش کیسه های دوست

 79تابستان  مجموع شهریورماه  مردادماه  تیرماه   نوع کیسه ردیف

 36 05 4 9 کیسه گرد 0

1 

 
 کیسه ساده

53 

 
3 42 

 

76 

 13 1 9 کیسه مربعی 9
01 

 

 8 4 7 کیسه نان 4
01 

 

 04 18 1 5 کوله معمولی 5

 31 3 19 جیبدارک 6
51 

 

 122 41 9 50 جیب دار کوچک 2

 06 0 5 جیب دار بزر  4
33 

 

 - - - - بی جیبک 3

 40 36 5 1 بی جیب کوچک 01

00 
 0بی جیب ساده

 )ساده سامسونگی( 
5 - 10 

19 

 

 38 33 - 5 کیسه خانواده 01

 39 32 6 1 ر زیپ دار بز 09

 38 0 5 خرید 04
45 

 

 4 1 6 )رنگی و س،ید(مربعی گلدار  05
11 

 

 35 32 - 5 کوله ویژه 06

 - - - شانیز 02
 

- 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

      
 05 - - بند انگشتی  04

05 

 

 07 1 - پاکتی 03
32 

 

 01 15 3 3 ساده کوچک 11

 هدیه 10
 

08 
- 6 34 

 6 1 0 3 )روبان دار(1هدیه نوع  11

 14 10 - 0 هدیه نمدی 19

 14 - - 14 هدیه بزر  س،ید 14

 1 1 - - 1خرید کوچک 15

16 
  9س،ارش مدرسه هاجر

 )کوله ویژه با رنگ پارچه انتخابی 

 مشتری و در دواندازه(
  

192 

9عدد بزرگتر  75)

 تر( عدد کوچک 5

192 

عدد  95عدد بزرگتر   75)

 کوچکتر(

12 
 س،ارش صنعتی

کیسه ساده با متقال ضخیم و چا

 صنعتی پ
  922 922 

 

 *آمار فروش مربوط به یکی از نمایشگاه ها به طور دقیق ثبت نشده بود و تنها موارد قطعی آن در آمار محاسبه شد.

 .از کیسه های ثابت نبوده و به صورت موقت تولید شده است.0

 مشخص نشد. تومان( و منظوراز نوع کیسه 110111. در آمار فروش نمایشگاه ثبت شده بود )به قیمت 1

 .سایر س،ارش های صنعتی )شرکتی( در صورت وجود بر حسب نوع کیسه در آمار فروش همان نوع حساب شده اند.9

 

 

 

 

 کیسه های رنگی

 39 - 4 هدیه بزر  رنگی 14
41 

 

 19 0 11 جیب دار کوچک رنگی 13
 

32 

 8 0 5 جیبدارک رنگی 91
15 

 

 39 7 14 گرد رنگی 90
62 

 

 - - - بی جیبک رنگی 91
- 

 

 7 - 6 بی جیب کوچک رنگی 99
15 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

      
 محصولات خانه اشتغال

 33 03 - 12 کیسه همراه 94

 1 - - 1 0گل دوخت 95

 - - - - پاکتی تاشو 96

 - - - یلدا 92
 

- 

 یک علت فروش پایین کیسه گل دوخت، پاکتی تاشو و یلدا عدم موجودی این محصول در فصل بوده است. .0

 

:تابستان )شرکتی( سفارش های صنعتی  

 دبستان دخترانه ی هاجر و شامل س،ارش های داده شده از سمت فصل تابستانس،ارش های صنعتی  

 بوده است. های زیست ارکید فارمد و اوین داروشرکت 

 :استجزئیات هریک از موارد بدین صورت 

  : جیب سادهبی  01عدد کوله ویژه با رنگ پارچه و ابعاد درخواستی و  021دبستان هاجر 

  عدد کیسه ساده با متقال ضخیم و چاپ صنعتی 511 زیست ارکید فارمد :شرکت 

  عدد کیسه ساده با متقال ضخیم و چاپ صنعتی 111اوین دارو : شرکت 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

       

تابستان: گزارش افراد حاضر در بخش چاپ و دوخت کیسه های دوست دار محیط زیست  

  :ن،ر بوده است. 04در کل،  ومی متغیر بوده در طول فصل کتعداد تعداد شاگردان کلاس چاپ 

  ن،ر فعالیت داشته اند(. لازم به ذکر است که  3ن،ر )البته  01، 32تابستان تعداد خیاطان: در طول

 تعداد خیاطان به علت هایی ممکن است در هر فصل ثابت نباشد.

 : ملاحظات

صنعت و برج سامان در چند مورد واضح ، میزان فروش بازارچه ی علم و 32در گزارش این فصل، تابستان   

 نبود و موارد قطعی به عنوان فروش لحاط شد.

 آمار میزان فروش طبیعتا بیشتر از مقدار گزارش شده می باشد. 
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کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان  -ب کوچه عر -کوچه قاسمی  -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 01پلاک  -

 55064410شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   غار خانه علم دروازهگزارش  

                 غار                                                    

      
 های تیم مالیگزارش فعالیت

قل مست دروازه غار تهران، یکی از مراکز جمعیت امام علی )ع( می باشد که سازمانی غیر دولتی و ایرانیانه ی خ

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

راستا تیم مالی خانه ایرانی دروازه غار با هدف مدیریت منابع مالی و تأمین نیازهای کودکان تحت پوشش 

 باشد.مشغول به فعالیت می

گیرد. منابع نقدی با توجه به یت منابع نقدی و غیرنقدی صورت میفعالیتهای این تیم در دو بخش مدیر

های جاری آنها مانند درخواستها و نیازهای تیمهای دیگر در خدمت این تیمها قرار گرفته که صرف هزینه

های غیر جاری همچون هزینه درمانی و تعمیرات ضروری تغذیه، خرید لوازم التحریر، ورزش و ... و هزینه

 گردد.ن خانه ایرانی و ... میدرساختما

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

شود جهت انجام انجام کمکهای غیر نقدی )کالا( مستلزم هماهنگی می باشد بدین منظور توصیه می

مورد  ( تماس حاصل کرده و از کالا های55435253ازه غار )هماهنگیهای لازم با روابط عمومی خانه ایرانی درو

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

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

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

 به شرح زیر است: 32ل بهار و تابستان گزارش درآمدها و مخارج خانه ایرانی دوازه غار در فص

 جمع کل درآمدها و مخارج

 91306111 درآمدهای نقدی

 042563111 درآمدهای غیرنقدی

 111445111 جمع کل
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32916000, 15%

187569000, 85%

(بر مبنای رسید نقدی)دریافتهای نقدی از خیرین 

(  ریال)ارزش تقریبی هدایای غیر نقدی دریافتی
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 دختران ورزشتیم های گزارش فعالیت

آغاز نمود. این تیم در  0930یم والیبال دختران خانه علم دروازه غارفعالیت خود را در بهمن ماه سال ت

-راستای دنبال کردن دو دسته از اهداف روانشناختی و ورزشی به شرح زیر کار خود را تا امروز ادامه داده

 است:

 اهداف روانشناختی:

  محیطی سالم و شاد جهت تخلیه انرژی من،ی کودکانایجاد     

 هایی چون همکاری و دوستی پرورش احساسات مثبت و خصیصه 

 کاهش میزان خشونت و پرخاشگری و تقویت روحیه تیمی 

 ایجاد شخصیت مثبت و بارور از طریق دادن هویت ورزشی به کودکان 

 اهداف:

 ادی و جمعیهای ان،ری 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 

 های بزه از طریق حضور کودکان در ورزشبخشی به جامعه در امر پیگیری معضلات و زمینهآگاهی 

ای تمرینات ی علم، دنبال کردن حرفهی دختران خانههای ورزشی مهمترین اهداف بلند مدت فعالیتاز جمله

ه سنی بندی فراگیران به ردهمین منظور تقسیمباشد. بهی سنی مختل  میوالیبال و تشکیل دو تیم در دو رده

 ی کاری تیم قرار دارد.بالای نه سال و زیر نه سال در برنامه

 تر برای شرکت مداوم کودکان و نیز بالا بردنسختگیرانهبعد از گذشت چند ماه از آغاز به کار تیم، وضع قوانین 

نظر رسید. به این منظور جلساتی توسط سرپرستان تیم ها هنگام حضور در تمرینات ضروری بهجدیت آن

ثبت نام، حضور و غیاب، پوشش، رفتار تیمی، تغذیه و  های مختل  از جملهدر زمینه  تشکیل و قوانینی

که در این میان برخی موارد همچون کارت عضویت، لباس ورزشی و ... وضع گردید مشارکت در امر تدارکات 

 به جهت تشویق فراگیران برای حضور فعال و مداوم در تمرینات لحاظ گردیده است.

ای هی فراگیران برای دنبال کردن برنامهی ورزشی دیگر به جهت بالا بردن انگیزهعلاوه بر این چندین برنامه

 ای در دستور کار قرار دارد:ی علم و نیز آشنایی بیشتر با ورزش حرفهورزشی خانه

 پخش فیلم 
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  اردوهای ورزشی نظیر حضور در مسابقات لیگ بانوان و مردان و یا حضور در تمرینات تیم ملی 

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

 بازی های محلات استان تهران برای ثبت تیم وحضور در های لازمپیگیری 

فعالیت های ورزشی خانه علم دروازه غار در رشته های والیبال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی و شنا صورت 

گیرد.کلاس های والیبال ه،ته ای یکبار به طور مستمر انجام میشود. مسابقات والیبال دوستانه به صورت می

 ظور ایجاد و افزایش انگیزه بازیکنان برگزار میگردد. دوره ای به من

تمرینات والیبال با جدیت و حضور مداوم بازیکنان آغاز شد و هر جلسه با حضور حاقل  32در بهار و تابستان 

 سه مربی برگزار شد. بازیکنان از انگیزه کافی به منظور حضور در مسابقات برخوردار بودند. 

 ابقات وضع شد : قوانینی جهت شرکت در مس

 برنامه های آتی : 

 زمانبندی منظم مسابقات والیبال 

 )حضور در تیم منتخب والیبال پرشین جمعیت امام علی )ع 

 سیاست های تشویقی و تنبیهی به منظور افزایش نظم و انضباط بازیکنان 

 برگزاری جلسه با بازیکنان قبل از هر مسابقه 

  علی )ع(شرکت در لیگ دو و میدانی جمعیت امام 

برگزاری جلسات شنا از دیگر رخدادهای ورزشی بود. به دلیل محدودیت نیروهای آموزشی و نیز زمان محدود 

مربیان، بنا بر این شد که بازیکنان به دو گروه تقسیم شوند و هر گروه در روزهای جمعه به صورت جداگانه و 

محله نیز مجموعه ورزشی کارگران شناسایی  حداقل یک ماه در ه،ته به استخر بروند. نزدیکترین استخر به

 گردید.

 کلاس فقط در یکد. بچه ها در صورت بودن نیروی کافی طی جلساتی جمعه ها به استخر کارگران برده شدن

سات در طول جل جلسه که نیرو تکمیل بود به صورت آموزشی و در جلسات دیگر بصورت ت،ریحی دنبال شد

و بین بچه ها حدیث سپاهی ، کبری محمدی،  چه ها پیشرفت خوبی داشتتعاون، اخلاق و نظم و بهداشت ب

 .بدلیل کمبود نیرو مسئله آموزش ادامه پیدا نکرد د که متاس،انهمستعد آموزش و پیشرفت بودن آرزو

 در فصل تابستان کلاس شنای مادران هر دوه،ته یکبار برگزار شد.
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 ورزش پسرانهای تیم گزارش فعالیت

 فوتبال  

ات تیم نونهالان با شروع سال جدید از تمرینات نوجوانان و جوانان از لحاظ زمانی و مکانی ت،کیک شد. تمرین

مرینات . تشدورزشگاه یاس س،ید منتقل شده و در صبح روزهای جمعه تشکیل زمین چمن تمرین نونهالان به 

محل ورزشگاه هرندی تشکیل در روزهای سه شنبه عصر و جمعه صبح در  هم مانند گذشته نوجوانان و جوانان

هر دو ورزشگاه از لحاظ استاندارد و تجهیزات در وضعیت خوبی هستند. لباس تمرینی تیم نیز مطابق  می شد.

 برنامه ی شش ماهه، در اوایل خرداد با کمک خیرین تهیه و توزیع شد.

 نفرات تیم، جذب و انتقال:

یکنان بالغ تیم نونهالان به جهت آمادگی و همسو شدن با با تغییر ایجاد شده و ت،کیک تیم ها، تعدادی از باز

تمرینات نوجوانان برای مقدماتی لیگ پرشین به رده ی بالاتر انتقال پیدا کرده و در کنار آن بازیکنان خردسال 

 جدیدی به تیم نونهالان اضافه گشت. 

 

 مقدماتی لیگ پرشین و نتایج:

تی گروهی، اواخر خرداد و اوایل تیر ماه برگزار شد که میزبان بازی های مقدماتی لیگ به صورت رفت و برگش

سری از بازی ها در هرندی و یاس س،ید بودیم و سایز بازی ها به صورت متمرکز در ورزشگاه شهرسالم  4

 برگزار شد.

 برنامه ی بازی های مقدماتی:

 نونهالان:

 شهر ری-دروازه غار

 دروازه غار –مولوی 

 دروازه غار –شهرری 

 مولوی –وازه غار در

 نوجوانان: 

 دروازه غار –فرحزاد 
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 پاکدشت –دروازه غار       

 فرحزاد –دروازه غار 

 دروازه غار –پاکدشت 

در نتیجه ی این بازی ها صعود مقتدرانه ی تیم نوجوانان و حذف تیم نونهالان را شاهد بودیم که علت اصلی 

رد پرگل در دو بازی اول، همراه نداشتن تعداد زیادی نتیجه نگرفتن تیم نونهالان در دو بازی آخر، علی رغم ب

از بازیکنان غربت در تیم بود چرا که بازیکنان غربت خصوصا نونهالان در این ایام همراه خانواده به شمال س،ر 

 می کنند. همچنین تیم جوانان به صورت مستقیم به فینال راه پیدا کرده بود.

 :روزه و همیارها 50برنامه 

ه راهیابی تیم نوجوانان و جوانان به فینال لیگ پرشین و فرصت محدود، جلساتی با برخی از بازیکنان با توجه ب

ارشد تیم جوانان برگزار شده و تصمیمات و هم،کری هایی در جهت آماده سازی فنی و روحی تیم ها انجام 

شکیل تیمی از این پسران روز مانده تا لیگ و همچنین ت 51گرفت که خروجی این جلسات برنامه ریزی برای 

 ارشد تحت عنوان همیار جهت همکاری و پیشبرد این برنامه بود.

 

 :اردوها

 تیر 05استخر ت،ریحی پسران در تاریخ 

 ورزشی در اردوگاه شهید چمران –اردوی دو روزه ت،ریحی 

 تماشای بازی ایران و پرتقال در چهارچوب جام جهانی به صورت مشترک

 :آموزش

ران بزر  که به صورت موازی با تیم فوتبال تشکیل و به تدریس به صورت هدفمند یا موقتی تیم آموزش پس

به پسرها می پردازد، از ابتدای اردیبهشت ماه در روزهای جمعه در محل خانه ی علم کلاس های درسی 

 منظمی را تشکیل داد که خروجی شش ماهه ی آن به این شرح است:

 م، کلاس هاس کمک درسی، امتحانات در شهریور و ثبت نام در پایه ی هشتمجواد آهنگر: ثبت نام پایه ه،ت

 محمد چرمی: تسویه حساب با مدرسه و اخذ دیپلم، ثبت نام در رشته ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد 

 سید محمد جع،ری: کلاس های کمک درسی برای امتحانات شهریور ماه
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 اس های تقویتی به هدف بازگشت به مدرسهشایان رستمی: ایجاد انگیزه ادامه ی تحصیل و کل      

 معین جابری: کلاس های درسی به هدف مدرک دور دوم نهضت

 فرزاد صحراگرد: کلاس های سواد آموزی برای مدرک دور اول نهضت

 :جذب اعضا و سرمایه انسانی

 اعضای داوطلب ورزش که پیش از شش ماهه ی اول فعالیت می کردند:

 سالاری سرپرست ورزش پسرها : پریسا

 سرپرست تیم نوجوانان و جوانان: سینا محمدی فام

 سرمربی تیم نوجوانان و جوانان: مجید رحیمی

 سرمربی تیم نونهالان: نیما معینیان

 کمک مربی نوجوانان و جوانان: میثم واحدی

 کمک مربی نونهالان: علی رحیمی

 دهند:ن،راتی که به تیم اضافه شدند و کماکان به فعالیت خود ادامه می 

 کیان رضایی : معلم و تدارکات

 علی عابدین پور: کمک مربی نونهالان و تدارکات

 ن،راتی که در این شش ماهه به تیم اضافه شدند اما ادامه ی همکاری ندادند:

 مربی فوتبال نوجوانان: سجاد خلیلی

 کمک مربی نونهالان: علیرضا احمدی

 سرپرستی آموزش پسران: محمد میرزایی

 :شنا
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ن،ر از  9ا شروع به فعالیت مربی داوطلب شنا این ورزش که در ه،ته های آخر اس،ند سال گذشته با تعداد ب      

شنبه ی هر ه،ته تا آخر مرداد ماه ادامه یافت، پس از آن  5ن،ر در روزهای  5پسران شروع به کار کرده بود، با 

رمت جدید و دو مربی که به تازگی اضافه به علت قطع همکاری مربی به تعویق افتاد و در آینده نزدیک با ف

 شده اند قرار هست از سر گرفته شود.
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 گزارش فعالیت های خانه اشتغال

 عالیت های خانه اشتغال دروازه غار در فصل بهار به شرح زیر است:ف

 کارآفرینی و تولید: 

 س،ارشهای انبوه خیلی کم بود و متاس،انه  در فصل بهار تولیدات کیسه ها به فرم روتین ادامه پیدا کرد

  بهار( عدد کیسه س،ارشی ساده 111دوخت( 

  عدد کیسه س،ارشی ساده )ماهتاب( 011دوخت 

 تولیدات تیکه دوزی هم به روال قبل ادامه پیدا کرد 

  تابستان( یس،ارش سهیعدد ک 111دوخت( 

 ناژنیس،ارش س سهیعدد ک 511  دوخت 

 پیگیریهای پزشکی :

 بهار( ران به خانه درمان جهت دندانپزشکیاعزام سه ن،ر از ماد( 

 بهار( اعزام دو مادر و سه کودک به آزمایشگاه( 

 بهار( اعزام یک مادر به متخصص زنان( 

 ی )تابستان(اعزام سه ن،ر از مادران به خانه درمان جهت دندانپزشک 

 تابستان( شگاهیدو مادر و سه کودک به آزما اعزام( 

 تابستان( مادر به متخصص زنان کی اعزام( 

  

 برنامه ها و کلاسهای فوق برنامه: 

 بهار( ادامه برگزاری کلاس یوگا برای مادران( 

 زی برای سه ن،ر از زنان و دختران )بهار(ادامه کلاس سواد آمو 

 بهار( برگزاری اردو سینما برای مادران( 

 تابستان( ن،ر از دختران کی یبرا یکلاس سواد آموز( 

 تابستان(اردو پارک بانوان  یبرگزار( 
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 مددکاری:       

  اعزام یکی از مادران به خانه ایرانی فرحزاد جهت مشاوره با روانشناس 

 مهد کودک : 

  مهد کودک بصورت فعالتری از قبل شروع بکار کرد و سه مربی به مهد اضافه شدن 

 با اضافه شدن مربیان برنامه های منظم آموزشی و تغذیه برای کودکان در نظر گرفته شد 
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  نوشته دل

 نکردن دایشان را پشدهگم یکه هرگز کودک یکودکان یبه مناسبت روز کودک و برا

 ...رسندیروز ها نم نیچرا ا دانمیاما نمقشنگم  ییسال هاست منتظر روزها

 حس نیاما پشت تمام ا ستمیهم گر یلحظه ا ،سکوت کردم یلحظه ا، دمیلغز یلحظه ا، دمیترس یا لحظه

 یلیکه خ یگذر از آتش یبرا شدند. یکه مانع وجودم م ییگذشتن از صخره ها یبرا یدیداشتم . ام یدیها ام

 یود. قلببزر  ب یلیخ دیتپ یکهنه م راهنیآن پ ریکه ز یبود اما قلب  یکث راهنمیرا در بر کرده بود؛ پ مانیها

 شیرم روکه دا یعشق ی نهیتنها گنج خواستمینو نداشتم چون م یبه لباس یازیکه ن زدیکه انقدر تندتند م

 او را از من ندزدد... یباشد تا کس  یکث شهیهم

:bookmarkیرا بسو مییگدا یکاسه نکهیکرد. با ا یجو م هدف از آسمان را جست و یب ی:چشمانم نقطه ا 

 یغربت م ارید نیاز ا یا هیاما همچنان با همان لبخند کودکانه و با همان ترس ها حاش کردمیخلق الله دراز م

 یم نییپدرم که خواهرم را کشان کشان از پله ها پا اهیس یلحظه ها گم شده بودم که خاطره انیدرم نشستم.

نداشت و همچنان نظارگر جنون پدرم بودم قلبم  یشنونده ا چیخواهرم که ه یو ناله و التماس ها ادیآورد و فر

دود و کراک و  انیاوج جنونش درم زمرد اما سقوط پدرم ا یسنگ یکرد، خواهرم مانند جسم یرا تکه تکه م

هدف را نگاه  یب ینقطه ا شهیبود که هم نیهم یبرا از ذهنم دارم... یکه خاکستر شد را هنوز گوشه ا ادیاعت

 رفتمیکار کردن م یبرا یشوم اما باز وقت یخرد م یمانند تکه سنگ یداشتم که من هم روز نانیاطم ...کردمیم

کردند و وجودم را سرشار از  یآمدند و دلم را نوازش م یم میبه سو یمهربان که گاه یبا قلب ها ییانسان ها،

ا آمدم و پ رونیب میالیخ یایاز دن ازو عشق بودم که ب ندهیآ ،یمحو زندگ یکرد. چند ساعت یم دیعشق و ام

 اما آسمان رنگش را عوض شوندیبر  ها کمرنگ م نداشت گذاشتم. یو تباه یاهیکه جز س یقیحق ییایبه دن

اموش مرا بلند کند فردراز شد تا  میکه دستش برا ینگاه عابر یاما هنوز خاطره شوندیکند. قلب ها پرپر م ینم

 ...ستینشدن

، خوش قلب یبا درد وجودم را بسوزانند اما باز هم من زنده ام و در تمام زمان ها و انسان ها توانندیم همه

 .کنمیم یکه معصوم اند زندگ یدر تمام کودکان

 هست... کیتار یچرا صبح هست اما هنوز زندگ پس

مختل  از کودکان  یها تیبر نوشتن روا یدروازه غار که دست یرانینوجوانان خانه ا از سولماز قلم به ��

 دارد.
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  سخن پایانی

ین گزارش به منظور آشنایی و ارزیابی فعالیت های خانه ایرانی دروازه غار تهیه شده و امید است برای افرادی ا

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

 ارتباط با ما

کوچه عظیم زادگان  -کوچه عرب  -ه قاسمی کوچ -به سمت چهار راه مولوی  -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

01پلاک  -کوچه چاووشی  -  

55064410شماره تماس:   

 darvazeghar@تلگرام: 

 darvazegharhouseاینستاگرام: 

 

  


