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 خالصه مدیریتی

شخص در مورد کودکان و خانواده ها شامل هدف گذاری م 1397ماموریت اصلی خانه علم دروازه غار در سال 

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

 مهارت آموزی 

 هویت یابی 

 برنامه ریزی دقیق در فوتبال 

  تئاترانجام فعالیت های هنری مانند 

 برگزاری نشست تحلیلی 

 دروازه غار ایرانیاخت خانه س 

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

 و پیش بینی می شود صاحب نظر و ... انجام خواهد گرفتمیگیرد سپس پژوهش های میدانی،مصاحبه با افراد 

ساخت خانه ایرانی دروازه غار نیز  به منظورمکرر این نشست در اوایل زمستان امسال برگزار شود. جلسات 

تشکیل شده و کارگروه این پروژه جهت برنامه ریزی و برگزاری جلسات با شرکت سازنده در اسرع وقت تشکیل 

 خواهد شد.

 مردمی امام علی )ع( -ی امداد دانشجوی مستقل معرفی جمعیت

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

شد می غیردولتی سمی  صورت به 1378 سال  در که با سید  ثبت به 19061 شماره  با ر  با را خود فعالیت و ر

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

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

 المللی معرفی گردیده است.های فعال درزمینۀکاهش معضالت اجتماعی در سطح بینیکی از سازمان

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

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

سمی می    شگاه    شریف و تهران دفتر ر سایر دان شد و در  ستان   با شهر ض  10000ها نزدیک به های تهران و  و ع

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

محلۀ مولوی بازگشممایی کردند و نام خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشممد از قدمی بزرا برای آبادانی   

نمایندگی فعال در  10ه ایرانی و خان 33ایران توسط دانشجویان ایرانی. جمعیت امام علی )ع( در حال حاضر    

های مولوی، خاک سممم،ید، دروازه غار، لب خط و فرحزاد(، ورامین، شمممهرری، احمدآباد    شمممهر تهران )محله 
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شاه، ساری، گرگان، کرج و             ص،هان، کرمان، قوچان، بوشهر، بندرعباس، کرمان مستوفی، شیراز، مشهد، تبریز، ا

 ... دارد.

 یژهوبه پذیرآسممیب افراد به ویژه نگاه با صمملح و عدالت پایۀ بر اسممتوار جهانی به رسممیدن جمعیت مأموریت

شد می کودکان ستا و پس از   .با شورمان،      16در همین را ستمر جوانان و مردم عزیز ک سال فعالیت و تالش م

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

 .دهند تغییر 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 جامعه معتقد در انسانی و اجتماعی وضعیت ارتقاء جهت در مذهبی -ملی هایمناسبت و هاآیین

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

 جمعیت هایبرنامه پوشممش تحت دیدهبزه و قانون معارض کودکان و دیدهآسممیب 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 حاشممیه هایمحله در کودکان به خدمات ارائۀ امدادی جهت مرکز 30 از بیش اندازیراه -1

 «ایرانی

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

 مسلم ط،الن 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 7 اندازیراه -3

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

 حمایت تحت

 افغان 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 در      کیسمممه 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 تریندیدهآسممیب

 1394 تابستان–مردمی

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

سیب محله شش جمعیت   های آ شیه تحت پو سر    از علی امام دیده و حا شور  سرا  شهریور  – تهران در ک

1394 
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 از تیم 37 حضممور با کشممور در پرشممین فوتبال لیگ نام با کار کودکان فوتبال لیگ دومین دوره برگزاری -8  

سیب محله شش جمعیت   های آ شیه تحت پو سر    از علی امام دیده و حا شور  سرا  شهریور  – تهران در ک

1395 

 – عراق کردسممتان  در پناهندگان هایاردوگاه در داعش جنگ از دیدهآسممیب  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

 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 .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 دیدگانآسیب

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

 کشور سراسر در حاشیه هایمحله کودکان کنار در سال تحویل – برکت سینه،ت آیین .7

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

 اخیر هایسال در اجتماعی هایدرزمینۀآسیب 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 

 لحص گسترش راستای در خاورمیانه منطقه در و متحد ملل سازمان فضای در المللیبین هایفعالیت -12

 

 

 



  

4 

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

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 دروازه غار خانه ایرانیمعرفی 

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

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

 :تیم زیر خدمات ارائه می کند 12قالب 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

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

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

 جواند، در این محیط به کودکان مدددیده های اولیهخانه علم در اختیار دارند که اعضای داوطلبی که آموزش

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

گرچه متدلوژی آموزش در تمامی . 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

 های تقویتی، پشتیبانیهای آموزشی در چهار بخش اصلی آموزش پایه، کالسغار، فعالیتدر خانه ایرانی دروازه

 آموزانی است که به دلیل شرایط نامناسبآموزش پایه، مختص دانش. شودتحصیلی ، کتابخانه طبقه بندی می

 .اندخانوادگی ، از حضور در مدرسه محروم مانده
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این بخش از آموزش متمرکز بر این هدف است که تا مهیا شدن شرایط الزم برای حضور کودک در مدرسه،    

همه ساله به . باز نماندی استاندارد کشوری کودک را در فراگیری مواد درسی مورد نظر یاری دهد تا از برنامه

، تعداد زیادی از کودکان آموزش پایه در مدرسه ثبت نام (ع)همت داوطلبان تیم مددکاری جمعیت امام علی

آموزانی که در مدرسه ثبت نام دانش. شوندشوند و کودکان مددجوی جدید شناسایی و جایگزین آنها میمی

کنند تا سیر صعودی تحصیل آنها پیگیری شود پیدا می های بخش پشتیبانی حضورشوند، همواره در کالسمی

آموزان در بخش پشتیبانی تحصیلی، با مدارس و معلمین دانش. و نقاط ضعف احتمالی شناسایی و تقویت شود

بخش کتابخانه هم عالوه بر روانخوانی و شیوانگاری، . شودارتباط بوده و مرتبا پیگیر وضعیت تحصیل آنها می

 .آموزان به کتاب و کتابخوانی استدسازی دانشمنمتولی عالقه
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با وجود اینکه حاصل شش سال حضور . ، فصلی پرتنش و سخت در واحد آموزش بود1397فصل پاییز سال   

آموزان و سطح علمی آنها و همچنین در محله به بار نشسته و نمود آن در رفتار دانش( ع)جمعیت امام علی

احد های این وهایشان مشهود بود، کمبود نیروی داوطلب به فعالیتیل بچهها نسبت به تحصرویکرد خانواده

غار تر شدن شرایط اقتصادی و فرورفتن نسل جوان در غرغاب ناامیدی، حضور در دروازهبا سخت. ضربه زد

کم پر شد و رفته رفته انسجام و قوت واحد آموزش ی اعضا، جای خالی کمکمتر شد اما با تالش بی شائبه

صل، ی این فترین شاخصهمهم. ای وارد نشودآموزان کوچکترین خدشهزگشت به نحوی که به تحصیل دانشبا

آموزان بزرگتر، در تحصیل کوچکترها کمک شایان دانش. آموزان در حل بحران کمبود نیرو بودکمک دانش

شی ها به طور گرداز معلمهمچنین با تقسیم ساعات آموزش فوق برنامه به چند بخش و است،اده . توجهی کردند

 .آموزی بدون معلم نماندبرای چند کالس، هیچ دانش

 

انی وبرگزاری جلسات کتابخ. وآمد و پررونق بودغار طبق معمول سال گذشته بسیار پر رفتی دروازهکتابخانه

ین و همت خیرهمچنین به . تاثیر نبودنویسی و معرفی کتاب هم البته در این امر بیجمعی، مسابقات خالصه

نویسی این فصل با کی،یت و کالس نشریه. آموزان، تعدادی کتاب به کتابخانه افزوده شددرخواست دانش

 عالقه و همکاری. تر برگزار شد و تمرکز کالس بر فنون ژورنالیستی در فصل پاییز مشهودتر بوداصولی

جایی که در اثر کمبود نیروی متخصص، یکی  های کتابخانه مثال زدنی بود، تای فعالیتآموزان در ادارهدانش

ی هشتم مسئولیت کتابخانه را در روزهای شنبه به عهده گرفت و در انجام این مسئولیت آموزان پایهاز دانش

عالوه بر این، بالغ بر پنجاه جلد مجالت کودک و نوجوان هم به آرشیو مجالت افزوده . بسیار موفق جلوه کرد

 .بال بودشد که بسیار مورد استق
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  

 

شایان ذکر است که این کالسها در خانه علم . های آموزش زبان نیز کماکان به قوت خود باقی بودندکالس

. اشدبتر اختیاری میهای پنجم و پایینی ششم یا باالتر اجباری و برای پایهآموزان پایهغار برای دانشدروازه

. شد های زبان افزودهسطح پیشرفته این ترم به کالس آموزانی زبان انگلیسی برای دانشیک کالس مکالمه

ه در هسازی بداشود و فنون مکالمه و جملهاین کالس با جمعیت بیشتر و به صورت یک میز گرد برگزار می

 .گرددآن تمرین می

 

بورد  .و شدآموزان روبری دانشغار هم مانند پیش فعال بود و با استقبال بی سابقهبوردهای خانه ایرانی دروازه

 آموزان به طور ه،تگیاخبار و اطالعات مرتبا با اخبار داغ مناسب پر شد، بورد جمله نویسی با مشارکت دانش
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

های زیبا آکنده بود و بورد معرفی کتاب فعاالنه اموزان از نوشته و کاردستیشد، بورد آثار دانشتکمیل می  

 .دادار میآموزان قرهای کتابخانه را در معرض دید دانشکتاب
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

10

12

4

8

8

8

10

8

8

5

0 2 4 6 8 10 12 14

آموزش پایه اول

آموزش زبان

آموزش پایه ششم

آموزش پایه پنجم

آموزش نشریه

آموزش پایه ه،تم

آموزش پایه ه،تم

آموزش پایه هشتم

آموزش کاریکاتور

آموزش پایه دهم

آموزش پایه چهارم

(دختران)تعداد جلسات آموزشی برگزار شده

10

5

10

10

11

8

10

8

11

7

6

10

10

5

0 2 4 6 8 10 12

آموزش پایه چهارم
آموزش پایه چهارم
آموزش پایه چهارم
آموزش پایه ششم
آموزش پایه ششم
آموزش پایه ششم
آموزش پایه ششم
آموزش پایه ه،تم
آموزش پایه ه،تم
آموزش پایه ه،تم
آموزش پایه ه،تم

آموزش سوادآموزی
آموزش پایه هشتم

آموزش پایه دهم

(پسران)تعداد جلسات آموزشی برگزار شده



  

11 

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

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 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 

اریخ نقش میزند. هنر را به خانه 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

نی ورسیدن به آرامش درخالقیت، ن،س،  به ، اعتمادیباورافزایش خودس ها الرین هدف از برگزاری این کتمهم

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

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

 .، کالسهای آموزشی هنر شامل کالسهای نقاشی، آواز و تئاتر بوده است97در فصل پاییز 

نقاشی با هدف افزایش خالقیت و برونریزی کودکان و همچنین تمرکز بر روی آموزش تکنیکهای نقاشی کالس 

آموزند که با خواندن آواز های مختلف آواز را میدر کالس آواز کودکان خانه ایرانی دروازه غار تکنیک .است

عتماد به ن،س و خودباوری به ها و ...(، اها، حضور در همایشدلنشینشان در میان جمعی )برگزاری کنسرت

آرامی های درونیشان کمک بسیار کرده و  ریزی ناآموزش هنر تئاتر و نمایش به کودکان به برون آورند.دست 

 ایم.ها شاهد بودهعالوه بر آموختن هنر و کسب درآمد، تغییرات رفتاری و انگیزه بسیاری را در میان آن
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 رویدادها

.رویدادهای مختل،ی برگزار شد، که در ادامه به آنها اشاره میکنیم، 97در فصل پاییز   

  مهرماه  12ن،ر از کودکان خانه ایرانی ملک آباد در تاریخ  100اجرای نمایش فراتر از نوک دماغ برای

1397 

  دنیای خیال "جشن امضای کتابهای

نوجوانانِ خانه با حضور  "انگیز من 

 یپدیدآورنده   کهغار ایرانی دروازه 

آبان ماه  25این آثار هستند در تاریخ 

به همراه اجرای نمایش فراتر  .1397

 .از نوک دماغ

مهمانان و حامیان این مراسم خانم 

منیژه حکمت، لیلی رشیدی و آقای 

 .مصط،ی رحماندوست بودند
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 در خانه هنر  انین،ر از تماشاچ 25 یبرا 1397آذرماه  8 خیفراتر از نوک دماغ در تار شینما یاجرا

 )ع(. یامام عل تیجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 

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

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 های روابط عمومی گزارش فعالیت

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

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

 دارد. 

 : اهداف تیم روابط عمومی

ارائه ی گزارش کارها در هر بخش جلسه ای تشکیل میشود . در این منظور  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

 .بخش های مختلف جلسه ی بعدی نیز هماهنگ شود انجام کار ها در

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

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

ه ئاآن شاخه مطرح بود ، به صورت جمعی راهکاری برای ادامه ی روند یا تغییر روند ارمسئله ای مربوط  ریا ه

 .شود

 برگزاری مراسم: اجرای نمایش عروسکی

 تاریخ برگزاری :12مهرماه 

 مکان برگزاری : خانه علم ملک آباد

 گزارش مراسم : اجرای نمایش عروسکی برای 100 ن،ر از کودکان خانه علم ملک آباد

 

 برگزاری مراسم: اجرای نمایش عروسکی

 تاریخ برگزاری :19 مهرماه 

 مکان برگزاری : خانه هنر جمعیت امام علی

 گزارش مراسم : اجرای نمایش با حضور مریم کاظمی بازیگر و کارگردان تئاتر

 

 

 برگزاری مراسم: مراسم پویش کودکان بی کتاب
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

 تاریخ برگزاری :25 آبان ماه   

 مکان برگزاری : باغ کتاب تهران

عیت امام علی )ع( بود در راستای ترویج ماهمکاری انتشارات ماه پیشونی و جاین مراسم که ب : گزارش مراسم

کتابخوانی و همچنین اهدای کتاب به خانه های ایرانی جمعیت امام علی ) ع( بود . مهمانان و حامیان این 

ست . از دیگر بخش های این مراسم اجرای تئاتر و مصط،ی رحماندو ٬منیژه حکمت  ٬مراسم لیلی رشیدی 

فراتر از نوک دماغ توسط کودکان خانه ایرانی دروازه غار بود . مراسم امضای کتاب )) دنیای خیال انگیز من(( 

 توسط کودکان خانه ایرانی دروازه غار برگزار شد که خالقان تصویرگری این کتابها هستند .

 

 

 برگزاری مراسم: میز فروش

 تاریخ برگزاری : 29 آبان ماه 

 مکان برگزاری : مدرسه خرد

گزارش مراسم : برای بلوچستان بود همه محصوالت رو برده بودند و  کیسه ها رو هم برده بودند برای اینکه 

.کنند دیخر ها بچه  
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  

 

 

 برگزاری مراسم: شرکت درجلسات تیم فروش

 تاریخ برگزاری :9 آذرماه 

 مکان برگزاری :  -

گزارش مراسم : طی دو جلسه خانه اشتغال دروازه غار به همراه دیگر خانه های اشتغال جمعیت محصوالت 

 خود را معرفی کردند و همچنین برای تیم فروش ارسال شد.

 

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

 تاریخ برگزاری : 8 آذرماه 

 مکان برگزاری : خانه هنر جمعیت امام علی  

 گزارش مراسم : در ادامه استقبال مخاطبان این نمایش در سانس ویژه در خانه هنر اجرا شد . 

 

 برگزاری مراسم: شارژ کیسه ها
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

 تاریخ برگزاری : 22 و 23 آذرماه   

 مکان برگزاری : کافه کوخ

گزارش مراسم : همزمان با جشنواره آذردخت تعدادی از کیسه های کافه کوخ شارژ شد که بتونیم همزمان 

 ما هم فروش داشته باشیم .

 

 

 برگزاری مراسم: جشن یلدا 

 تاریخ برگزاری :29 و 30 آذرماه 

 مکان برگزاری : در آسایشگاه کهریزک و روستای کبیرآباد

گزارش مراسم : دختران نوجوان خانه ایرانی دروازه غار روز یلدا به آسایشگاه کهریزک رفتند تا شادی خود را 

باعزیزان آن مرکز سهیم شوند و تجربه ای از محبت و امید داشتند . در روز جمعه کودکان و نوچوانان خانه 

های ایرانی دروازه غار و شهرری شادی و خوشحالی خودر را با دیگر کودکان کویرآباد سهیم شدند و به رنگ 

بازی و نقاشی و شادی را برایشان مهیا نمودند.  ٬مسئولیت و مهر  
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

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

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 های بخش کارآفرینی گزارش فعالیت
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 10پالک  -کوچه چاووشی  -کوچه عظیم زادگان   -کوچه قاسمی  -ولوی م به سمت چهار راه -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

 55168401شماره تماس: 

 

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

                     غار                                                    

  
 آمار تولید کیسه های دوست دار محیط زیست       

 مجموع فصل پاییز آذر آبان مهر نوع کیسه   ردیف

1 

ت
یس

 ز
ط

حی
ر م

دا
ست

دو
 

 184 79 55 50 کیسه ساده

 88 88 0 0 کیسه مربعی 2

 38 0 32 6 کیسه نان 3

 26 26 0 0 جیب دار کوچک 4

 30 30 0 0 کیسه گرد 5

 216 174 42 0 کیسه هدیه 6

 10 0 10 0 کیسه خانواده 7

 57 0 54 3 کیسه زیپ دار بزرگ 8

9 

ی
نگ

 ر
ی

ها
ه 

یس
ک

 

 26 23 0 3 هدیه بزرگ رنگی

 25 12 5 8 جیب دار کوچک رنگی 10

 38 25 10 3 رنگیجیبدارک  11

 82 42 40 0 گرد رنگی 12

13 

ی
عت

صن
ی 

ها
ش 

ار
سف

 

 10 0 0 10 پاکتی تاشو هندیکا

 100 100 0 0 کیسه بندانگشتی سفارشی خانم بهاالدینی 14

   

        

   
83 248 599 930 
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 آمار فروش کیسه های دوست دار محیط زیست       

 مجموع فصل پاییز آذر آبان مهر نوع کیسه   ردیف

1 

ت
یس

 ز
ط

حی
ر م

دا
ست

دو
 

 126 31 88 7 کیسه ساده

 23 8 15 0 کیسه مربعی 2

 8 1 3 4 کیسه نان 3

 10 1 4 5 کوله معمولی 4

 29 12 12 5 جیبدارک 5

 113 20 87 6 جیب دار کوچک 6

 61 9 50 2 جیب دار بزرگ 7

 28 13 10 5 کیسه گرد 8

 54 32 19 3 کوله ویژه 9

 3 1 2 0 مربعی گلدار رنگی )بی جیب(       12

 59 34 10 15 کیسه هدیه 13

 2 0 0 2 کیسه هدیه  روبان دار 14

 32 4 28 0 کیسه مدل سفارش کارت 15

 1 0 0 1 شانیز 16

 36 27 8 1 کیسه پاکتی 17

 52 29 17 6 کیسه خرید 18

 58 15 43 0 کیسه بندانگشتی 19

 65 15 50 0 کیسه ساده کوچک 21

 1 0 0 1 جیبدارک رنگی 22

 19 10 3 6 بی جیبک 27

 35 15 14 6 کیسه خانواده 28

 35 19 15 1 کیسه زیپ دار بزرگ 29

30 

ی
نگ

 ر
ی

ها
ه 

یس
ک

 

 76 25 20 31 هدیه بزرگ رنگی

 31 7 15 9 جیب دار کوچک رنگی 31

 55 17 27 11 جیبدارک رنگی 32

 72 25 35 12 رنگیگرد  33

 4 0 4 0 بی جیبک رنگی 34
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 35 10 23 2 بی جیب کوچک رنگی 35

36 

ل
غا

شت
ه ا

خان
 

 73 19 41 13 کیسه همراه

 10 5 0 5 گل دوخت 37

 1 0 0 1 یلدا 39

40 

ی
عت

صن
ی 

ها
ش 

ار
سف

 

 20     20 آکیسه همراه باچاپ 

 7 0 0 7 پاکتی تاشو هندیکا 41

 100 0 0 100 اده باچاپ دستی سکیسه  42

 50 50 0 0 کیسه همراه و چاپ خشکبار ایران   43

 105 105 0 0 کیسه هدیه بزرگ یلدا  44

 10 10 0 0 ه هدیه ابعاد درخواستی سکی 45

 150 150 0 0 خانم بهاالدینیکیسه بندانگشتی سفارشی  46

 500 0 500 0 خانم فرانک صابون افراکوچک بدون چاپ کیسه هدیه  47

   
287 1143 719 2149 

 

 

 

 

92 68 0 0121

522

0 0
156

90 0
158

تک فروشی فروش امانی فروش ثابت فروش میدانی

آمار فروش پاییز به تفکیک نوع فروش

مهر  آبان آذر
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 های تیم مالیگزارش فعالیت

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

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

فعالیتهای این تیم در دو بخش مدیریت منابع نقدی و غیرنقدی 

گیرد. منابع نقدی با توجه به درخواستها و نیازهای صورت می

-تیمهای دیگر در خدمت این تیمها قرار گرفته که صرف هزینه

های جاری آنها مانند تغذیه، خرید لوازم التحریر، ورزش و ... و 

های غیر جاری همچون هزینه درمانی و تعمیرات ضروری ههزین

 گردد.درساختمان خانه ایرانی و ... می

همچنین، خانه ایرانی دروازه غار از هرگونه کمک های نقدی و 

کند. در همین راستا، انجام کمکهای غیر غیرنقدی استقبال می

-نقدی )کاال( مستلزم هماهنگی می باشد بدین منظور توصیه می

شود جهت انجام هماهنگیهای الزم با روابط عمومی خانه ایرانی 

مورد  ( تماس حاصل کرده و از کاال های55895759دروازه غار )

نیاز خانه ایرانی دروازه غار بیشتر مطلع شوید. کمکهای نقدی نیز 

به دو صورت می تواند انجام شود؛ یک، از طریق حضور در خانه 

لی و دریافت رسید نقدی جمعیت ایرانی و تحویل به مسئول ما

امام علی و دوم، از طریق واریز به شماره حساب جمعیت امام 

 .علی که مخصوص خانه ایرانی دروازه غار تهران می باشد

 

 

 

 

 جمع سرفصل هزینه تنخواه دار )ریال(

 تغذیه 7,606,000

 بهداشت و درمان 260,500

 اردو و تفریحات 0

 اداره تیم های ورزشی 0

 برگزاری جشن و خرید هدیه 0

 پذیرایی مراسم ها 0

 حمل و نقل 365,000

 هزینه پست 0

 ایاب و ذهاب 12,600,000

 قبوض 7,737,000

 کتاب و لوازم التحریر 1,231,000

 خرید پوشاک 0

 آموزش 2,500,000

 چاپ و تکثیر 0

 تبلیغات 0

 اقالم جزیی مصرفی 0

 ابزار و لوازم مصرفی 0

 تعمیر و نگهداری اثاثیه 1,150,000

 تعمیر،تجهیزونگهداری ساختمان 0

 اجاره ساختمان 0

 کمک هزینه مسکن 0

 خرید وسایل منزل 0

 کمک هزینه خانواده ها 0

 دارایی ثابت 30,000,000

 کارآفرینی 0

 دستمزد کارآفرینی 19,025,000

 سایر هزینه ها 2,250,000

 جمع کل 84,724,500
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 مبنای شماره پیگیری(دریافت های نقدی از خیرین )بر 

 جمع مبلغ دریافتی  )ریال( 45,820,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,470,000

45,820,000

127,740,000

(ریال()بر مبنای رسید نقدی)دریافت های نقدی از خیرین 

(ریال()بر مبنای شماره پیگیری)دریافت های نقدی از خیرین 

(ریال)ارزش دریافت های غیرنقدی از خیرین

 دریافت های نقدی از خیرین )بر مبنای رسید نقدی(

 جمع مبلغ دریافتی  )ریال( 4,470,000

 ارزش دریافت های غیرنقدی از خیرین

 جمع ارزش دریافتی  )ریال( 127,740,000
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 گزارش فعالیت های تیم سرمایه انسانی

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

هایی نظیر تخصص، عامل، بر عهده دارد. پس از پذیرش اولیه، داوطلبان بر اساس کنندمیایرانی مراجعه 

 هایسرمایه . در مرحله بعد، تیمشوندمیفعال خانه ایرانی  هایتیمزمان جهت همکاری وارد  مهارت و

اعضای فعال  یهمه. از آنجایی که دهدمیانسانی فعالیت این افراد را به طور مستمر تحت ارزیابی قرار 

، ح،ظ انگیزه و روحیه کنندمیدر خانه ایرانی دروازه غار به عنوان داوطلب در این مجموعه همکاری 

داوطلبان برای به کارگیری حداکثر قدرت فکری، تجربه و دانش خود در جهت اهداف خانه ایرانی، از 

انسانی بدان توجه دارد. به عنوان مثال؛ اعضای این تیم، با شرکت در جلسات  سرمایهمواردی است که تیم 

در جهت رسیدن به  مسئلهو حل  یابیارضهعفعال و دریافت اطالعات از وضعیت موجود و با  هایتیم

 .دهدمیو اعضای داوطلب مشاوره  هاتیموضعیت مطلوب به 

ال فع هایتیمانسانی اقدام به جذب هدفمند نیروهای مورد نیاز  سرمایههمچنین مسئولیت دیگر تیم 

 خانه ایرانی است.

 

 پذیرش

 ولین بار به خانه علم دروازه غاربرای اکه  ن،ر از کسانی 10، مجموعاً 1397سال سوم  در سه ماهه

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

 است: نمودارهای زیر شرح هاز وضعیت آنان ب ایخالصه
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%80, 8, زن

%20, 2, مرد

تعداد داوطلبان به تفکیک نسبت_1نمودار شماره 

جنسیت

3, دانشجو

7, فارغ التحصیل

به  تعداد داوطلبان به تفکیک وضعیت اشتغال_2نمودار شماره 

تحصیل
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0, دیپلم

0, فوق دیپلم

4, لیسانس

2, فوق لیسانس

1, دکترا

قطع نسبت داوطلبان فارغ التحصیل به تفکیک م_3نمودار شماره 

تحصیلی

0, دیپلم

0, فوق دیپلم
2, لیسانس

1, فوق لیسانس

0, دکترا

نسبت داوطلبان دانشجو به تفکیک مقطع _4نمودار شماره 

تحصیلی
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 کارگاه ارتباط با کودک

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

 شود.مسئول خانه علم دروازه غار، ارائه می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ها مشغول آموزشهایی در این زمینه ببینند تا آمادگی الزم جهت رویارویی با کودکانی که در خانهآموزش

 و فعالیت هستند را داشته باشند.

دوستان

5

50%

اینترنت

4

40%

سایر روش ها

1

10%

0%

ی با درصد تعداد داوطلبان به تفکیک نحوه آشنای_5نمودار شماره 

خانه علم
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ی کارگاه حداقل در سه مرحله به داوطلبان خانه علم ی پذیرش، جلسهاین رو بعد از شرکت در جلسهاز   

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

با شخص مورد نظر تماس  شود و در صورت عدم دریافت تأیید ارسال،تلگرام نداشته باشد، پیامک زده می

 گرفته خواهد شد.

ود شرسانی، شخص در کارگاه حضور پیدا نکند، طی پیامی اطالع داده میچنانچه بعد از سه مرتبه اطالع

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

های شگاه هواداران جمعیت در گروهرسانی اعضای باهمچنین اعضای سایر مراکز جمعیت از طریق اطالع

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

ن،ر افرادی که قصد آشنایی  10از حدود  97پاییز های انسانی دروازه غار در بر طبق این روند، تیم سرمایه

 اند، پذیرش به عمل آورده است.علم دروازه غار را داشتهجمعیت از طریق خانه  هایفعالیتبا 

/ 29/07،  97/ 06/07 هایکارگاه ارتباط با کودک به ترتیب در تاریخ 5 شایان ذکر است در فصل پاییز،

ن،ر، در کارگاه  7 _ 97/ 06/07برگزار گردید که در کارگاه  25/09/97و  27/08/97 ،11/08/97، 97

از نیروهای داوطلب خانه علم دروازه غار حضور  ،ن،ر 3 نیز  25/09/96ر کارگاه ن،ر، و د 3 _ 11/08/97

 یافتند.

 

 اعضای فعال در خانه علم دروازه غار

 

ا بر کنند رتیم سرمایه انسانی مسئولیت پذیرش افرادی که به عنوان داوطلب به خانه ایرانی مراجعه می

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

ارتباط با کودک شرکت کنند. در آنجا پس از آموزش چگونگی ارتباط با کودک آسیب دیده، بر اساس 

شوند. سپس این های فعال خانه ایرانی تخصیص داده میتخصص، مهارت، عالیق و زمان همکاری به تیم

ند و بر کنارتباط برقرار می اعضای تخصیص داده شدهگردند. رابطین با یها معرفی ماعضا به رابطین تیم

نمایند. داوطلب پس از تعیین حوزه همکاری، فعالیت اساس نیاز، فعالیت هر یک از اعضا را مشخص می

 تمام مدت ه،ته فعالیت داشته باشند. الییک ساعت در ه،ته از توانند کند. اعضای فعال میخود را آغاز می

آموزش، های ن،ر هستند که در تیم 120در خانه علم فعالیت داشتند،  97 پاییزتعداد اعضای فعالی که در 

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

کنند. نمودار زیر همکاری مین،ر در بیش از یک تیم  15از این تعداد افراد،  که ؛عمومی فعالیت داشتند

 دهد.تعداد افراد فعال در هر تیم را نمایش می
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 دختران تیم ورزشهای گزارش فعالیت

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

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

 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 

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

 اهداف:

 های ان،رادی و جمعیی ورزشاستعدادیابی کودکان در حیطه 

 ای و مستمر از کودکان کارصورت حرفههای ورزشی بهایجاد تیم 

 رزشی و حضور در مسابقاتشرکت دادن کودکان کار در جوامع و 

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

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

ه سنی بندی فراگیران به ردهمین منظور تقسیم. بهباشدی سنی مختلف میوالیبال و تشکیل دو تیم در دو رده

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

ی انههای ورزشی خی فراگیران برای دنبال کردن برنامهی ورزشی دیگر به جهت باال بردن انگیزهچندین برنامه

 ر قرار دارد:ای در دستور کاعلم و نیز آشنایی بیشتر با ورزش حرفه

 پخش فیلم 

  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 محالت استان تهران های الزم برای ثبت تیم وحضور درپیگیری 
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 والیبال

به شرح ذیل است:  97گزارش فعالیت های تیم والیبال دختران خانه ایرانی دروازه غار در پاییز   

 آغاز فعالیت مربی جدید با تیم والیبال دروازه غار در کنار مربیان دیگر در مهر ماه 

  :میزان ارزیابی بچه ها از لحاظ جسمانی و سنی در دو رده کودکان و نوجوانان، نتیجه ارزیابی

پنجه ، ساعد ، وسط رو به باال ، آشنایی کامل با شناخت و آمادگی در زمینه والیبال در حد مت

 سرویس 

 انجام شد: ریروند کار در سه ماهه اول به شرح ز هیاول یها بررسی بر بنا

 مهرماه 

 جاد ارتباط درست با بازیکنانای 

 رسیدن به شناخت نسبی دوجانبه بین مربی و بازیکانن 

 تمرکز بر روی حذف اشکاالت فردی بازیکنان در سه مهارت اولیه والیبال 

  تمرین های سرعتی و آمادگی ترکیبی با گرم کردن : مثل گارد والیبال ، پا بکس به طرفین

 خط زدن ، گام پشت و حرکت های سرعتی دویدن و

 تمرینات فردی با دیوار 

  تمرین گروهی در زمین : پوشش دادن هم، است،اده از کالم برای گرفتن حق تقدم در

 دریافت توپ و ایجاد همکاری و هماهنگی تیمی

  بازی پشت تور و تمرین برای دریافت و هماهنگی و ایجاد عالقه بیشتر برای حضور بچه ها

 در باشگاه

 

 آبان ماه 

  کنترل بازیتمرکز روی 

  تمرینات ان،رادی، سه ن،ره با مربی و چهار ن،ره در جهت نظم دادن به حرکات، حذف

 حرکات اضافه فردی در اجرای مهارت ها
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  تمرینات پنجه و ساعت با فاصله کم جهت باال بردن تمرکز و کنترل بازیکن روی توپ و

 پاس کاری درست

 تمرکز برای زدن سرویسهای هدف دار 

 حیه تیمی و همبستگی بین بازیکنانباال بردن رو 

        

 آذر ماه 

 شروع آموزش اسپک 

 ادامه تمرینات و موارد آبان ماه 

 شروع تمرینات تیمی پشت تور برای دریافت و ایجاد تحرک بیشتر در زمین 

  اختصاص دادن پست مشخص به بازیکنان بر مبنای پیشرفت ایجاد شده و توانایی های

 بدست آمده

 م برای مسابقات دهه فجرآماده سازی تی 

  تدارک یک بازی دوستانه 
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 گزارش فعالیت های خانه اشتغال

 کارآفرینی و تولید: 

  و متاس،انه س،ارشهای انبوه خیلی کم بود  تولیدات کیسه ها به فرم روتین ادامه پیدا کرددر فصل پاییز 

 عدد کوسن س،ارش خانه اشتغال لب خط 200ی زدوخت و آماده سا  

 و به یکی از مادران نوجوان جدید آموزش داده شد  تیکه دوزی هم به روال قبل ادامه پیدا کرد تولیدات 

 تولید کیسه های مخصوص شب یلدا 

 پیگیریهای پزشکی :

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

 اعزام یک مادر به متخصص حنجره 

 لیل مسمومیت و بیماریبستری یکی از کودکان مهد در بیمارستان به د 

 مددکاری: 

 پیگیری مشاوره یکی از مادران با روانشناس جمعیت 

 برنامه ها و کالسهای فوق برنامه: 

 برنامه شنا و استخر روزهای جمعه برای مادران 

 برگزاری مراسم دعا و پختن آش در خانه اشتغال 

 و هدیه  برگزاری جشن شب یلدا در خانه اشتغال

 پالتو به مادران
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 مهد کودک :   

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

 فعالیت های پزشکی در فصل پاییز به شرح زیر می باشد:

محل مراجعه )آزمایشگاه،  علت مراجعه ردیف

 درمانگاه، دندانپزشکی و ...(

 نوع درمان نوع آزمایش

به ترمیم نیاز  1

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  2

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  3

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  4

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  5

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  6

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

نیاز به ترمیم  7

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

 نیاز به ترمیم 9

 دندان

 ترمیم دندان آسیب دیده  خانه درمان جمعیت امام علی

جهت تعیین دوز دارو  نوار مغز و ازمایش بیمارستان امام حسین سیژر 10

 کاربامازپین و پرگابالین

ویزیت چشم  بیمارستان رسول اکرم لوچی چشم 11

 پزشک

 مشاوره جهت درمان

ویزیت متخصص  بیمارستان فیروز ابادی تشنج 12

 نورولوژی

دستورات مبنی بر انجام 

 MRIنوار مغز و 

شک به سوء  13

 تغذیه

ویزیت متخصص  بیمارستان فیروز ابادی

 اط،ال

و دستورات  BMIبررسی 

انجام ازمایش 14مبنی بر 

 خون
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شک به سوء  14  

 تغذیه

ویزیت متخصص  بیمارستان فیروز ابادی

 اط،ال

و دستورات  BMIبررسی 

مبنی بر انجام ازمایش 

 خون

آزمایش بیوشیمی و   آزمایشگاه پاد دستور پزشک 15

 هماتولوژی

آزمایش بیوشیمی و   آزمایشگاه پاد دستور پزشک 16

 هماتولوژی

معاینات دوره ی  17

 بارداری

ویزیت متخصص  بیمارستان بهارلو

 زنان

دستورات مبنی بر انجام 

 سونوگرافی

 سونوگراقی و غربالگری  بیمارستان مهدیه پزشکدستور  18

 دستورات دارویی  درمانگاه گلو درد 19

دستورات آزمایشگاهی و   بیمارستان ابن سینا درد ق،سه سینه 20

MRI قلبی 

آزمایش بیوشیمی و   آزمایشگاه پاد دستور پزشک 21

 هماتولوژی

 مشاوره جراحی ENTمتخصص  بیمارستان فیزوزگر لوزه 22

 مشاوره جراحی ENTمتخصص  بیمارستان فیزوزگر لوزه 23
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 نوشته  دل

 ...حال میتوان یلدا را درک کرد

 

مانند یلدا که تاریکی شب را می شکافد و نوید روشنایی صبح را می دهد، نوجوانانی این بار از دروازه غار و 

بزنند. نوجوانانی با قلبی سرشار از مهر به سراغ شهرری به سراغ کودکانی رفتند تا یلدای روشن آنها را رقم 

 .کودکانی رفتند با دستانی سیاه اما بختی سپید، تا شب تاریک ناامیدی آنها را با یلدای روشن خود بشکافند

آری این چنین بود که گام استوار این مردان کوچک، بذر امید را در دل این فرزندان کوچک سرزمینمان 

بار در دل آنها جوانه بزند. آنها برادر شدند برای این فرزندان کوچک که برادرشان در  کاشت تا روشنایی این

دیاری دیگر چشم انتظارشان است. طبیب دستانی شدند که زخم گرفته بود در زباله های بی ت،اوتی 

  .مردمان. معلم شادی شدند در جایی که جز روح زیبای این کودکان شادی دیگری نبود

است که مردان کوچک این سرزمین خود شمعی شدند تا به تاریکی این جهان نوری  آری این چنین

  .ببخشند

حال می توان یلدا را درک کرد؛ صبر و شکیبایی تا عبور از تاریک ترین لحظه شب و آنگاه فصل روشنایی  

 .فرا می رسد
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 سخن پایانی 

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

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

 ارتباط با ما

کوچه  -کوچه عظیم زادگان  - کوچه قاسمی  -اه مولوی به سمت چهار ر -ترو مولوی م -تهران آدرس: 

10پالک  -چاووشی   

15516840شماره تماس:   

 darvazeghar@تلگرام: 

 darvazegharhouseاینستاگرام: 

 

  


