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

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

 بیا  را  خیود  فعالییت  و  رسید   ثبت  به  19061  شماره  با  رسمی  صورتبه  1378  سال  در  که  باشد می  غیردولتی

بیت مقیام بیا ث  1389جمعیت امام علی )ع( همچنیین در سیال    .کند می  دنبال  کشور  وزارت  از  رسمی  مجوز

عنوان المللی، بهاجتماعی این سازمان بین-ر شورای امور اقتصادیمشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت د

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

طلبانیه اجتمیاعی و امیدادی در هیای داوعلی )ع(، شامل دانشجویان و مردم، به فعالیت  اعضای جمعیت امام

های پردازنید. جمعییت امیام علیی )ع( در دانشیگاهان نیازمند در جامعیه مییخصوص کمک به کودکان و زن

 10000ها نزدیک بیه های تهران و شهرستانباشد و در سایر دانشگاهصنعتی شریف و تهران دفتر رسمی می

فتر رسمی مردمی خود را در جنوب شهر تهران و نخستین د  1384عضو فعال دارد. اعضای جمعیت در سال  

مولوی بازگشایی کردند و نام خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشد از قدمی بزرگ برای آبادانی در محلۀ  

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

، ورامیین، شیهرری، احمیدآباد های مولوی، خاک سفید، دروازه غیار، لیخ خیط و فرحیزاد(هشهر تهران )محل

مستوفی، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، قوچان، بوشهر، بندرعباس، کرمانشاه، ساری، گرگان، کیر  و 

 ... دارد.

 ویههبیه پذیرآسییخ دراافی بیه وییهه نگیاه با  صلح  و  عدالت  پایۀ  بر  استوار  جهانی  به  رسیدن  جمعیت  مأموریت

سال فعالیت و تالش مستمر جوانان و مردم عزییز کشیورمان،   16در همین راستا و پس از    .باشد می  کودکان

های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علیی کودک معصوم در سراسر کشور در خانه  3500در حدود  

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

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

. اسیت جامعیه معتقید  در انسیانی و  اجتمیاعی  وضیعیت  ارتقاء  جهت  در  مذهبی  -ملی  هایمناسبت  و  هاآیین

 خیانوار، سرپرسیت زنیان خیابیان، و کیار کودکیان اعتییاد، و  فقر  از  اعم  اجتماعی  معضالت  دچار  افراد  تمامی

 پوشیش  تحیت  دییدهبزه  و  قیانون  معیار   کودکیان  و  دیدهآسیخ  دختران  خاص،  هایبیماری  دچار  کودکان

 .هستند  جمعیت هایبرنامه

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

 کرد: خالصه
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 هایخانیه»  بانام  حاشیه  هایمحله  در  کودکان  خدمات به  ارائۀ  امدادی جهت  مرکز  30  از  بیش  اندازیراه -1

 ایرانی«

 تیا گیاه هاآن دیۀ سنگین هایهزینه تأمین و قصاص بهمحکوم نوجوان  26  برای  گرفتن  بخشش  و  آزادی -2

 لممس طفالن آیین قالخ 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

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

 حمایت تحت

 افغیان  کیودک  هیزار  کی  از  بیش  قراردادن  حمایت  تحت  و  یونیسف  جهانی  سازمان  با  مشترک  همکاری  -5

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

 در نیازمنیید  خییانواده 7000 از بیییش بییه رمضییان مییاه های مایحتییا  مییواد غییذایی درکیسییه اهییدای  -6

 هیایکمک  محیل  از  تومان  میلیارد  یک  بربالغ  ایهزینه  با  کشور  مناطق  تریندورافتاده  و  تریندیدهآسیخ

 1394 تابستان–مردمی

 از تییم 18 حضیور بیا کشیور در پرشیین  فوتبیال  لیگ  بانام  کار  کودکان  فوتبال  لیگ  نخستین  برگزاری  -7

 شیهریور  –  تهیران  در  کشیور  سراسیر  از  علیی  امام  جمعیتدیده و حاشیه تحت پوشش  های آسیخمحله

1394 

 از  تییم  37  حضیور  با  کشور  در  پرشین  فوتبال  لیگ  با نام  کار  کودکان  فوتبال  لیگ  دومین دوره  برگزاری -8

 شیهریور  –  تهیران  در  کشیور  سراسیر  از  علیی  امام  دیده و حاشیه تحت پوشش جمعیتهای آسیخمحله

1395 

 –  عیراق  کردسیتان  در  پناهنیدگان  هیایاردوگاه  در  داعیش  جنگ  از  دیدهآسیخ  آوارگان  به  امدادرسانی  -9

 1394 تابستان

 1396تابستان  – نگ زده های سوریهامداد رسانی به ج -10

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

 نوجوانیان  و  کودکیان  از  خیرو   از  پس  حمایت  و  آزادسازی  و  بخشش  پیگیری  –  مسلم  طفالن  آیین .1

 محرم( ایام در). اند شده جرم مرتکخ 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 حجا  از دعوت با خانواده سرپرست مادران از حمایت – سعی صفای آیین .4
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 از حماییت کنیار در کشیور در  فراگییر  اعتییاد  از  اییران  دانشجویان  بیزاری  اعالم  -  رانعیا  شام  آیین .5

 آنان هایخانواده و اعتیاد دیدگانآسیخ

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

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

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

 اخیر هایسال در اجتماعی هایدرزمینۀآسیخ تخصصی سمینارهای برگزاری .9

 1392 اسفند  – ایران کار کودکان تخصصی سمینار نخستین •

 1393 آذر – بارداری و اعتیاد سمینار نخستین •

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

 1395آذر  –اولین سمینار ازدوا  کودکان  •

 صلح گسترش  راستای در خاورمیانه منطقه در و متحد  ملل سازمان فضای در لمللیابین هایفعالیت -12
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 خانه ایرانیمعرفی 

ایرانی؛ خانه خانه به  هایی  های  امدادی  ارائۀ خدمات  محله برای  در  بانوان  و  ایران خانه  کودکان  محروم  های 

پناه هر   ایرانی مکانی است که  ایرانیان است؛ خانه  انسانی که  همه  امید هر  فقر است؛  و  ایرانی دربند ستم 

در آن    ای است با هویت ایرانی، هویتی کهکمبودهای زندگی، گذران آن را برایش سنگین ساخته است. خانه 

های مددکارى جمعیت امام  سراسر امید و آرامش، برادری و مهرورزی است. خانه ایرانی کانون بیشتر فعالیت

تا با آموزشی صحیح و  ی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو صورت می باشد. جایعلی )ع( می  گیرد 

گ در جهت بهبود وضعیت کودکان  هایی بزرارتباطی عمیق میان یک معضل و راهکارهاى حل آن بتوان قدم 

جلسات شناسی،  هایی ازجمله روان نوعی خانه ایرانی مرکز فعالیت   پناه سرزمین ایران برداشت. به و بانوان بی 

رده مشاوره  گروهی،  و  فردی  آموزش  های  کودکان،  برای  ورزشی  فرهنگی  هنری،  تحصیلی،  آموزشی  های 

 .باشد می  …ها و وار، امور مربوط به درمان خانواده های خوداشتغالی برای زنان سرپرست خانمهارت

گردند. در اهداف  تقسیم می مدت و بلندمدت  اهداف و عملکردهای این مراکز به سه دستۀ کوتاه مدت، میان

های تحت حمایت هر منطقه از جمله حل شرایط بحرانی مرتبط  مدت، هدف حل شرایط بحرانی خانواده کوتاه 

شامل   اولیه  نیازهای  وبا  مسکن  پوشاک،    هم   به   آموزشی   هایجنبه   مدتمیان   اهداف   در .  باشد می   … غذا، 

  تعداد   افزایش   و   هافعالیت  گسترش   سوم،   مرحله   در  دند؛ گرمی   اضافه   دقیق   بسیار  هایریزی برنامه   با  پیوسته 

 .گرددمی   دنبال  ایرانی هایخانه

خانه ایرانی  ت در سراسر کشور دارای یک های بلندمدت، هرکدام از مناطق تحت حمایت جمعیریزی در برنامه 

م روزهای  رسانی امدادی جمعیت به مناطق محروم است. این خدمات در تماماتخواهد بود که واسطه خد 

به به سال  و  دارد  ادامه  مستمر  می طور  پیگیری  را  مراجعین  مددکاری  و  آموزشی  وضعیت  ممتد  کند.  طور 

یا خرید تمامی خانه اجاره  ایراهزینه  تهیه های  نیکوکار  با همیاری مردم  های شده است. هزینه   نی جمعیت 

خانه این  هزینه نگهداری  و  فعالیتها  آن های  امدادی  نیز  های  می ها  تأمین  مردمی  خیرین  شود. توسط 

خانه این  در  فعال  افراد  می همچنین  تشکیل  مردمی  و  دانشجویی  داوطلخ  نیروهای  را  همگی  ها  که  دهند 

های ایرانی، بسته  پردازند. هر یک از این خانهها به فعالیت میو کامالً رایگان در این خانهصورت داوطلبانه  به 

شود تا نیروهای فعال در هر تیم،  ی مختلف اجرایی خود را دارد و تالش می هابه هدف و برنامه کاری، گروه 

های مختلف  واره برنامه عالوه بر عشق و تعهد دارای تخصص در زمینۀ کاری مرتبط نیز باشند. در ضمن هم

 .گرددآموزشی برای ارتقای دانش اعضای داوطلخ فعال با هماهنگی جمعیت برگزار می 

 

 



  

5 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 شهر ریمعرفی خانه ایرانی 

عیت امداد دانشجویی مردمی امام  ترین خانه ایرانی جمشهرری به عنوان جنوبی  خانه ایرانی 1389در سال  

و برای تحت پوشش قرار دادن مناطق حاشیه ای در جنوب پایتخت و در محدوده  شهر تهران    علی )ع( در

به علت وسعت محدوده شهر ری، حجم شناسایی ها و   .فعالیت خود را آغاز نمودشهر ری و روستاهای اطراف  

 وسیع و پراکنده می باشد. اری ها و دیگر فعالیت هاهی این خانه بسیار مددک

خانواده  شرایط  خانه ایرانی شهر ری با هدف حمایت از کودکان آسیخ دیده ناشی از    1392و    1391در سال  

همچنین با راه اندازی فضایی برای زنان سرپرست خانوار به    یا محل زندگی فعالیت های خود را تعریف کرد.

 تغال زایی برای آن ها مشغول شد.اش 

ب  توجه  منبا  نیاز  )ایرانی،  ه  تحصیل  از  محروم  و  کار  کودکان  از  زیادی  تعداد  شناسایی  همچنین  و  طقه 

ابتدای سال   از  بر آن شد که  بلوچ پاکستانی( تصمیم  و  اولویت کار    1393افغانستانی  ایرانی شهر ری  خانه 

 نین کودکان کارو خیابان بگذارد. خود را برای کودکان محروم از تحصیل و همچ

ب  توجه  دابا  قرار  کودک  ه  از  حمایت  صندوق  همچنین  و  اتباع  اداره  علی،  امام  جمعیت  میان  جانبه  سه  د 

-94کودک افغان محروم از تحصیل در کل ایران، در سال تحصیلی    1000)یونیسف( در راستای حمایت از  

تعداد  93 که  شد  آن  بر  ری  شهر  ایرانی  خانه  پ  100،  تا  اول  های  پایه  در  تحصیل  از  محروم  نجم  کودک 

یفت بعد از ظهر ثبت نام شدند که تمامی این کودکان بعد از یک  آبان شهر ری در ش   13ابتدایی از منطقه  

  در مدارس دولتی ثبت نام گردیند.   95-94سال فراگیری آموزش در خانه ایرانی شهر ری، در سال تحصیلی  

تعداد   است  ذکر  به  نتوانستنن  10الزم  متعدد  دالیل  به  کودکان  این  از  و  فر  آموزش  رسمی  سیستم  وارد  د 

 پرورش شوند.

 

 یت جغرافیایی شهر ریعموق

از جنیوب بیه شهر ری یکی از شهرستان های استان تهران است. ایین شهرسیتان از شیما بیه شیهر تهیران،  

شهرسیتان هیای اسالمشیهر، ربیاط شهرستان قم، از شرق به شهرستان های پاکدشت و و رامین، از غرب به  

به این شهر است، به طیوری کیه   ود می گردد. شهر ری در جنوب شرقی تهران و متصلکریم و زرندیه محد 

شهرداری تهران کامال در محدوده شهر ری قرار گرفته و مهم ترین بخش شهر ری را شامل میی   20منطقه  

 شود.

https://sosapoverty.org/iranian-houses/
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 پراکندگی جغرافیایی

نه ایرانیی شیهر ری بیا ت اجتماعی شهر ری در یک محله، اعضای داوطلخ خابه دلیل متمرکز نبودن معضال

آبان، قلعه گبری، امین آباد،  13عضالت، اولویت فعالیت خود را بر روی مناطق توجه به لزوم شناخت جنس م

 .اند قوچ حصار و نفر آباد گذاشته

های مذکورترین معضالت موجود در محلهاصلی  

 توام با محرومیت مهاجرت غیر قانونی  •

 اعتیاد •

 (… کارگاهی وکارکودک )کار خیابانی، کار   •

 اعتیاد کودکان  •

 نداشتن اوراق هویتی  •

 محرومیت از تحصیل  •

 ری کودک آزا •

 حاشیه نشینی  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sosapoverty.org/article/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://sosapoverty.org/article/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://sosapoverty.org/article/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 مددکاری )نفرآباد( فعالیت های تیم شناسایی و 

خانه ایرانی نفرآباد با هدف ایجاد پایگاهی امن در محل، حضور مداوم در کنار کودکان و نظارت بر عملکرد  

شهریورماه   از  خانه  این  کارکرد.  به  شروع  محله  این  در  مسئول  نهادهای  های    1397صحیح  شناسایی  با 

محروم از تحصیل و آسیخ  شنا شدن با کودکان  متمرکز کار خود را شروع کرد. هدف از این شناسایی ها، آ

 دیده برای حضور در خانه ایرانی بود.  

خانواده افغان( که نیاز به    6خانواده ایرانی و    2  –خانواده    8کودک )   35بر اساس شناسایی های انجام شده  

 حمایت بیشتری داشتند در فاز اول وارد برنامه حمایتی این مرکز شدند. 

مدت برای این کودکان در مرحله اول رفع بحران ها و در مرحله دوم    ین ر گرفته شده در افعالیت های در نظ

تغییر شرایط کنونی و بهبود   برای  برای کودک و در مرحله سوم توانمند ساختن کودک  ایجاد شرایط امن 

 است. اوضاع زندگی است. الزم به ذکر است که این توانمندی شامل ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی 
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 ای تیم مددکاری در یک سال و نیم گذشته فعالیت ه

 موارد زیر از جمله اقدامات مددکاری انجام شده در یک سال و نیم گذشته برای کودکان این مرکز می باشد:

برگه ثبت   .1 تمدید  یا  برای اخذ  به دفتر کفالت  برای مراجعه  افغان  پیگیری و همراهی خانواده های 

 در مدرسه   نامو ثبت نام نهایی

 نظم و مستمر وضعیت تحصیلی کودکان در مدرسه توسط تیم پشتیبان مدرسهپیگیری م .2

 همراهی و کمک به اخذ شناسنامه یکی از مادران  .3

 ارجاع موارد درمانی به تیم بهداشت و درمان و پیگیری انجام و منیجه آن  .4

 پخش کیسه مواد غذایی در ماه رمضان و شخ سال نو  .5

 تحت پوشش  ره مسکن دو خانواده پیگیری و کمک به اجا .6

 انجام هماهنگی های الزم و همکاری با تیم ورزش جهت منظم انجام شدن تمرینات ورزشی .7

 پیگیری تهیه پک لوازم التحریر در شهریور ماه برای کودکان .8

 پیگیری و اقدام برای ترخیص یکی از کودکان تحت پوشش از بهزیستی  .9

فره .10 تیم  با  منظم  جلسات  و  مستمر  برای  ارتباط  هنری  جهت نگی  در  ها  کالس  پیشبرد 

 اهداف تیم مددکاری 

 پخش کیسه مواد غذایی در اسفندماه 

ماه     اسفند  در  ها،  خانواده  اقتصادی  شرایط  تر شدن  و سخت  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  اولین    98به  در 

بین   و شوینده  غذایی  مواد  کیسه های  نفرآباد  ای  15مرحله، در محله  پوشش  تحت  توزیع  خانواده  مرکز  ن 

 گردید.  

 



  

9 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 )قلعه گبری( مددکاری   تیم فعالیت های

نها به صورت دقیق و منظم مورد بررسی قرار گیرد  آ کان و نیاز به اینکه شرایط دکو   تعداد  با توجه به باال بودن

ی  گروهی از اعضای تجربه مند تر و دغدغه مند تر خانه ایران ، تا در مواقع لزوم اقدامات الزم انجام گیرد

 ه دار شدند .شهرری مسئولیت پیگیری امور کودکان و خانواده ها را عهد 

شته عمده ی توجه و تمرکز خود را معطوف به نوجوانان تحت حمایت خانه ایرانی  تیم مددکاری در سال گذ 

الزم به   یط بحرانی تری را به دلیل قرار گرفتن در سنین نوجوانی پشت سر میگذارند.اکه شر قرار داد چرا 

حصیلی،  ت موزش های آفعالیت تیم مددکاری اغلخ توسط بازوهای اجرایی خود در بخش  کر است که ذ

 و فرهنگی و هنری صورت میگیرد.   ورزشی

تشکیل کلوپ فرهنگی هنری نوجوانان که گزارش آن در قسمت فعالیت های فرهنگی هنری خانه ایرانی  

یی در  ی بوده که هدف از ایجاد آن آموزش هااز اقدامات سال گذشته ی تیم مددکار ،شرح داده شده است

های هنری نظیر)فیلم و موسیقی و ...( و همچنین آموزش  حوزه مهارت های زندگی که گاه با استفاده از ابزار 

های کاربردی و مهارتی جهت آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان با مهارت ها یا علومی که بتواند در آینده هدف  

   .ند آموزش های پایه در حوزه ی نجوم ، مدیریت و ...(ان)م علمی آنها قرار گیرد

  ک مجدد خانواه های تحت حمایت از نظر یتوان به تفک  گذشته میار اقدامات دیگر تیم مددکاری در سال  

که طی این اقدام خانواده های کم برخوردار تر مشخص شده و به صورت منظم   اشاره کرد وضعیت معیشتی 

همچنین اقدام به تعمیر سقف منزل دو خانواده به دلیل   فراهم گردید.یتی آذوقه  ته های حماسبرای آنها ب

 ی، صورت گرفت. برای زندگی در ان فضا علی الخصوص در فصول بارندگعدم امنیت 

با توجه به پایین بودن سن ازدوا  در این قومیت اغلخ نوجوانان تحت حمایت خانه ایرانی در آستانه ازدوا   

در کنار تالش برای به تعویق انداختن ازدوا  کودکان سعی در آموزش مهارت ها و توانایی   زودهنگام بوده و 

در همین راستا تیم مددکاری در سال گذشته   ؛ مد میشودآای الزم برای ورود به بازار کار و کسخ در ه

یی  از ن پسر اشتغالتوانست با کمک تیم کارآفرینی خانه ایرانی شهرری ) نورا( برای تعداد چهار نفر از نوجوانا

 کند.
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 پخش کیسه مواد غذایی در اسفندماه 

ماه     اسفند  در  ها،  خانواده  اقتصادی  شرایط  تر شدن  و سخت  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  اولین    98به  در 

بین   و شوینده  غذایی  مواد  کیسه های  نفرآباد  توزیع    15مرحله، در محله  مرکز  این  پوشش  تحت  خانواده 

 گردید.  
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 فعالیت های تیم شناسایی )قلعه گبری(:

  ز یخ معضل  و  هیحاش  مناطق  در  )ع( ی عل امام تیجمع ی رانیا ی ها خانه یهات یفعال حوزه  نکهیا به باتوجه

  یخطرات و   منطقه نآ  یها خیآس و   معضالت  ،یکار  منطقه  درباره   که است ملزم یرانیا خانه  هر است، شهر

 نیا    که باشد  داشته را  یاف ک ناختش  و اطالعات کند،ی م د یتهد   را ها خانواه و  کودکان  ه منطق آن ر د که 

همچنین شرکت در طرح ها و آیین هایی که  . است خانه هر  ییشناسا گروه  عهده  بر  یا  اندازه تا  تیمسئول

 در سطح جمعیت برگزار می شود و نیاز به شناسایی دارد از وظایف این تیم است.

 

 :شناسایی

 

 عاشق  کوچه گردان

 مقدمه

  ی امام عل مردمی  –  یمستقل امداد دانشجو  ت یطرح جمع نیتر یمیو قد  ن یگردان عاشق، نخست کوچه 

دارد    یسال سع   20از شیو با گذشت ب دهیوقفه برگزار گرد ی تا کنون ب  1378)ع( است که از سال 

  –(  ع) یشهادت موال عل ام یخصوص اقدر و به  های شخ در –  فردی  عبادات کنار در  –را   یاجتماع یعبادت

 کند.  جتروی

آنان    شهیاند  یایبه اح نیبزرگان د ی زندگ یعمل وه یبر ش  د یدارد تا با تأک  ی»کوچه گردان عاشق« سع طرح

 در جامعه در خصوص ضرورتِ مطلقِ خدمت به همنوع بپردازد. 

که به صدا   یدن ید  د؛یچشم باز کرد و د د ی مردم است. با وستنیها محل جمع شدن و به هم پ نییآ

و    ند یها قدم بزند، بب کوچه  نیباشد که در ا ی کس د یکند. با  جادیمثبت و سازنده ا  یر ییو تغ نجامد یب

 کند.   ت«یاحساس »مسئول

  ی خانواده ها زیرسد و در کشور ما ن  ینفر م اردهایل یبه م نیجهان امروز عدد محرومان و گرسنگان زم  در

خود به شدت در   حتا  یو ما ییمواد غذا نی کنند که در تأم یم  یزندگ  یشمار ی و کم درآمد ب ر یفق

 برند.  ی رنج م هی هستند و فرزندانشان از سوء تغذ  قهیمض

و فقر   ی گرسنگ  یکن  شه یر ی برا ی ملّ ی و عزم ری فراگ ی آوردنِ تالش  د یپد  ی»کوچه گردان عاشق« برا نییآ

محروم در ماه مبارک   یخانواده ها یتایح ییِغذا یازهاین نید. تأم گرد یاز کشور و جهانمان برگزار م 

 دهد.  یم  لیطرح را تشک نیا یی رمضان، شکل اجرا

  ازیمورد ن حتا یما  یها سه ی؛ ک ه یماهه در محالت حاش  ک ی بای تقر  ییطرح، بعد از انجام  شناسا نیا در

  ن یا یها و به درِ خانه   هیو مردم ، ته انیقدر توسط دانشجو یماهه هزاران خانواده محروم در شخ ها کی



  

12 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

  ره ی)ع( و س یموال عل  انهعاشق ی ها یاز کوچه گرد  ی حرکت در واقع به تأس   نیشود؛ و ا یبرده م زانیعز

 شود.  یو مهر به همنوع، انجام م  ینواز م یتیدر  شان یا یزندگ یعمل

ن  خانه ایرانی شهرری نیز همه ساله مانند تمامی مراکز جمعیت امام علی با تمام توان و انگیزه خود در ای

 طرح شرکت می کنند تا قدمی در تحقق اهداف این طرح بردارد. 

 

 اجرای طرح در شهر ری

 کوچه گردان عاشق در شهرری آغاز شد. طبق روال هر سال با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان طرح 

 اییو    کننید یمی  یزنیدگ  یکه در مناطق مختلف شهر ر  پذیر خیاز قشر آس   یبزرگتر  یداشتن جامعه آمار

، از جملیه به کمیک دارنید   ازین  یاقتصاد  ط یدر شرا  رییدر مرز فقر هستند و در صورت تغ  که  هاییهوادخان

 است.اهداف همیشگی طرح کوچه گردان عاشق 

 توسط سرتیم شناسایی مشخص شد.که باید مورد شناسایی قرار بگیرد،ابتدا مناطق هدف 

درنظر آباد، اشرف آباد  یغن،  آباد، عباس آباد  ی، تقآباد  روزیف،  آباد  یول ،یبهشت  ،آبان، قوچ حصار  13  مناطق

تقسییم بنیدی  4عضو داوطلخ در  20برگزارشد    98اردیبهشت    16گرفته شد. در جلسه ای که در تاریخ  

 شده تا به شناسایی در این مناطق بپردازند. 

انین و نحیوه در این جلسه در مورد چرایی طرح کوچه گردان، چرایی انتخاب جامعه هدف در شهرری، قیو

، م شناسایی)محله، خانواده، درمیان(، چگیونگی گیزارش میوارد حیادشناسایی، نحوه و چگونگی تکمیل فر

اهمیت گزارش دهی و تولید محتوا، شیوه تهیه عکس و فیلم و ویس و تولید محتواو... صحبت شد و بیرای 

 هر تیم عالوه بر سرگروه یک رابط تولید محتوا هم تعیین شد.

 خانواده شناسایی شدند.  72شد و طی آن   خرداد انجام  1اردیبهشت آغاز و تا  17ز تاریخ شناسایی ا

اعضا برای شخ   نفر از15برای همین  خانواده های تحت پوشش مرکز هم در این طرح گنجانده شدند.

 پخش به تیم اضافه شدند.
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رمضان( در   21مصادف با   98خرداد  5) یکشنبه  98 عاشق کیسه در آیین کوچه گردان 188مجموعا 

 منطقه شهر ری توزیع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای هماهنگی نهایی با جمعیت ، تامین ماشین و هماهنگی برای حضور خیرین مسئول تیم شناسایی در  

ماشینهای  د. خرداد برگزار شد شرکت کرد و هماهنگی های نهایی انجام ش  4و   3جلساتی که در تاریخ های 

نیسان بود. پس از پخش گزارش عملکرد همراهان   2سواری و  23اختصاص داده شده به منطقه شهرری 

)ماشین و خیرین( به کمیته شناسایی داده شد. گزارشی از پخش در منطقه شهرری در خبرگزاری انصاف  

 نیوز منتشر شد.

9
16

13
17

13

33

13
16

58

غنی آباد، 
اشرف آباد

کانال عباس 
آباد

بهشتی، ولی قلعه گبری
آباد

آبان، 13کارخانه روده
قوچحصار

کوره عباس نفرآبادفیروزآباد
آباد

سه
کی

د 
دا

تع

نام محله

1398تعداد کیسه های سال 
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مورد حاد گزارش شد که هر سه مربوط    3شد.  جاعدر حین پروسه شناسایی موارد حاد به کمیته شناسایی ار

به کودکانی بود که در شرایطی بد با سرپرستی با اعتیاد شدید زندگی می کردند. برحسخ تشخیص تیم  

همچنین خانواده های افغان   مددکاری شهرری و کمیته شناسایی جمعیت به اورژانس اجتماعی ارجاع شد.

رای ثبت نام در مدارس را داشتند، برای مراجعه به دفاتر کفالت  ی بشناسایی شده که مشکل دریافت کارت آب 

به منظور بررسی کوچه   98تیر  1در جلسه ای که پس از اتمام آیین در تاریخ  راهنمایی و همراهی شدند.

توسط کمیته شناسایی برگزار شد به بررسی و پیگیری موارد شناسایی شده در کوچه    98گردان عاشق 

 ته شد.  پرداخ 98گردان 

 کعبه کریمان

و مشکالت موجود در   ی مذهب یهان ییها و آمناسبت نیکرده است تا ب ی)ع( همواره سع ی امام عل تیجمع

مثبت   یکه کارکرد اجتماع یبه شکل نیرا از شکل نماد یمذهب یهان ییروشن برقرار کنه و آ یاجامعه رابطه 

امام   الدیرجخ( همزمان با م ماه 15تا  13اعتکاف )  یادر روزه ل یدل  نیدر جامعه داشته باشد، درآورد. به هم

ست هرساله جامعه   یدر حال برگزار  87که از سال   نییآ ن یدر ا  کند یرا اجرا م  مان یکعبه کر نیی)ع(، آ  یعل

شده و   ییکودکان کار، زباله گرد، زلزله زده و..( شناسا مار، یاز کودکان)کودکان معلول، کودکان ب یهدف

  ی شکل به عبادت نیو بد  رسد ی م  نیری و خ نیو به دست معتکف ی آورکشور جمع   سراسر نان درآ ی آرزوها

 .بخشد ی م یو اجتماع یجمع ی عبادت ی وسوسمت ی فرد

داشتند و همه او را بعنوان پدر   تیالو  شی)ع( است که کودکان برا  یو منش عل وه یزنده کردن ش  نییآ نیا

 شناسند.  ی م مانیتی
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  یصنعت ی کودکان زباله گرد و کودکان مشغول به کار در کارگاه ها  مانیه کرجامعه هدف طرح کعب 97سال 

آرزو به مساجد رفت و برخی از   98فروردین    1و در  .شد ها در اواخر بهمن و اسفند ماه برگزار  ییاست.شناسا

 آنها توسط معتکفین بر آورده شد و برخی روی سایت جمعیت قرار گرفت. 

ن طرح در سه منطقه حسن آباد، امین آباد و  رری طبق روال هر ساله در ای تیم شناسایی خانه ایرانی شه 

 رکت کرد. زمان آباد ش 
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آرزوی یکی از کودکان شناسایی شده که در کارخانه بلورسازی در منطقه حسن   98در ادامه طرح در سال 

آرزو را برآورده کرده بود به    هخیری ک  آباد کار می کند، برآورده شد. تیم شناسایی در اردیبهشت ماه همراه با

 منزل او رفته و هدیه اش را تقدیم کردند. 

 

  یل فقر ما ل یشد به دل ن یبر ا م یتصم  یمددکار م یت ص یبا مشورت و تشخاین کودک ورده شدن آ بر رویپ

  ایتحمبا پسر کوچکتر  2 ، ها بدون کار کودکان نه یهز ن یتام یی پدر و عدم توانا یخانواده و از کارافتادگ

که این کار انجام شد. اقدامات الزم از جمله پیگیری کارت آبی و حمایت  چرخه کار خار  شوند.از  خیرین

 تحصیلی برای قبولی در آزمون تعیین سطح توسط خانه ایرانی شهر ری انجام شد.

 

 

 

 

 

 

لتی در منطقه  در مدرسه دو  98یز با تالش و پیگیری اعضای تیم شناسایی و مددکاری این دو کودک پای

 آباد ثبت نام شدند.حسن 
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به کمک خیرمحترم که در این طرح کعبه آرزوی این کودک را برآورده کرد، هزینه عمل این کودک   اًضمن 

در بیمارستان لبافی نهاد عمل اول   98که دچار مشکل در مجاری ادراری است تامین شد. و کودک در مرداد 

 . دادخود را انجام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیمون ه قلع

 قلعه  ن یب ی است که جاده خاک ک ی ی در انتها نیی در جنوب محله عال  قلعه علیمون )الیمون( منطقه ای در

 شگاهیفاضالب تهران و پاال خانهه یسپاه پاسداران، تصف نشش طبقه کارکنا  یهامجتمع آپارتمان ، یگبر

 .تهران قرار دارد

دکان  برای ساکنین می باشد. که همین امر باعث شده کو  این روستا فاقد عر گونه امکانات رفاهی و آموزشی 

به جای سرگرمی های سازنده به قمار مشغول باشند. عمده معضل روستا دسترسی آسان به مواد مخدر است.  

تادگی قادر به تامین خانواده نیست  آن ها ب دلیل ارتکاب جرم در زندان است یا به دلیل اعتیاد و یا از کار اف

هه را تبدیل به محلی برای تهیه مواد  مواد می پردازند. دسترسی آسان به موادمخدر منطقنیز به فروش 

توسط اقشار و طبقات مختلف اجتماعی کرده است. به طوری که مشاهده می شود از دیگر نواحی تهران برای  

به این صورت   زباله گردی یکی دیگر از مشاغل کاذب منطقه است. تهیه مواد به این روستا مراجعه می کنند.

ی زباله پرداخته و در ازای فروش آن به خرده فروش ها مواد مصرفی  که معتادین کارتن خواب به حمع آور

 خود را تامین می کنند.  
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روستا و دام   به این دلیل که اکثریت ساکنین منطقه اقوام ایرانی می باشند ) به جز ساکنین کارگاه های

اما ترک تحصیل   ستند و محرومیت از تحصیل بین آن ها وجود ندارد.داری ها( کودکان دارای شناسنامه ه

 بین کودکان بسیار شایع است. 

ساله بسیار مرسوم    13-12سن مصرف مشروبات الکلی و قمار در روستا بسیار پایین بوده و بین نوجوانان 

 است. 

مختلف ) آیین کوچه گردان،    شهرری از ابتدای فعالیت خود بارها به بهانه هایتیم شناسایی خانه ایرانی 

وارد این محله شده و اقدام به شناسایی معضالت منطقه کرده است. و بطور کامل به  کالس کمک درسی و..(  

 معضالت منطقه واقف است. 

ه به خانه و آگاهی دقیق از  اما به دلیل نوع معضالت منطقه و ایرانی بودن اکثریت ساکنین اطالعات خان

برای فعالیت دائم و مستمر در این منطقه و ارتباط با کودکان درگیر با معضل  اده ها وضعیت کودکان و خانو

 تاکنون میسر نشده بود. 

با هدف شناسایی با همکاری تیم هنری و ورزشی خانه ایرانی شهرری ایونتی  98آذر ماه  15جمعه  در تاریخ 

 در این منطقه برگزار شد.  درگیر با معضل  ن کودکان و نوجوانا

ایونت کودکان و نوجوانان پس شرکت در فعالیتهای مختلف هنری و ورزشی ) نقاشی، موسیقی،   ایندر 

فوتبال و..( برای ثبت نام و ادامه کالس ها ملزم به ثبت نام می شدند که به این طریق اطالعات اولیه  

 شناسایی ثبت شد.

ثبت این اطالعات اولیه و برگزاری   دکاری خانه ایرانی شهرری تصمیم گرفته است پس از تیم شناسایی و مد 

  99اتی با جلخ اعتماد بیشتر پروسه شناسایی را تکمیل کند. این موضوع در دستور کار سال  کالسهای مقدم

م فوتبال  کودک و نوجوان ثبت نام شده جذب تی 25نفر از حدود  5در حال حاضر   تیم شناسایی خواهد بود.

 پرشین شهرری شدند.
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 کودک  ر کار کارگاهیشناسایی سمینا

از وضعیت کودکان مشغول به کار در کارگاه های صنعتی   97نتایج حاصل از آیین کعبه کریمان اسفند 

چنان تاسف بار و وخیم بود که جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی را بر آن داشت تا به تحقیق و  

 ره برگزار کند. بیشتر در این زمینه بپردازد و حتی سمیناری در این بابررسی 

بنابراین کمیته شناسایی جمعیت و به دنبال آن تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری اقدام به شناسایی در این  

 زمینه کردند.

ی آباد کرد. این  اقدام به شناسایی کارگاه های مناطق زمان آباد، اشرف آباد و غن 98تیم شناسایی در سال 

 ادامه خواهد داشت. 99پروژه در سال 

 

 توزیع اقالم بهداشتی میان کودکان زباله گرد در زمان شیوع کرونا

با شیوع ویروس کرونا تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری با همکاری تیم بهداشت و درمان اقدام به توزیع پک  

پو، ماسک، ژل ضدعفونی، پرتقال و..( میان مراکز  های بهداشتی شامل ) دستکش کار، مایع دستشویی، شام

 وزش نکات بهداشتی به آنان نمود. بازیافت زباله و کودکان زباله گرد منطقه شهرری و آم دپو و 
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 پیگیری موارد معرفی شده 

مراجع مختلف به آن معرفی  عالوه بر طرح ها تیم شناسایی موظف به شناسایی و بررسی مواردی است که از 

ه و  که شناسایی انجام شد خانه ایرانی شهرری ارجاع شد  تیم شناسایی  مورد به  4، 98شود. در سال می

 گزارش آن اعالم شد و برحسخ مورد اقدامات الزم انجام شده است. 
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3: پسر • پیش دبستان

6: دختر •

2: پسر •
پایه اول

2: دختر •

3: پسر •
پایه دوم

2: دختر  •

3:  پسر •
پایه سوم

4: دختر •

1: پسر •
پایه چهارم

4: دختر •

1: پسر •
پایه پنجم

2: دختر • پایه ششم

2: پسر • سوادآموزی

 ی تیم آموزش )نفرآباد( هاتیفعال

ی خود به ارائه خدمات  هات یفعالخانه ایرانی نفرآباد شهر ری پس از شناسایی و شروع به کار، در کنار سایر  

یی همچون کار کودک، فقر، اعتیاد خانواده و...  هاخی آس له که در معر   کودک در این مح  35زشی به  آمو

با   شد.   مشغول  کودکاهایریگ ی پهستند،  بیشتر  مرکز،  این  مددکاری  تیم  ایرانی  ی  خانه  پوشش  تحت  ن 

تشکیل   شهرری  در سطح  دولتی  مدارس  در  تحصیل  درحال  کودکان  را  ایندهند ی منفرآباد  از  عمد   .  ه  رو، 

و  هابرنامه و    هاتیفعال ها  کردن خالء  پر  در جهت  نفرآباد  ایرانی  آموزش خانه  تیم  تحصیلی  هایکاستی  ی 

یت دانش و مهارت دانش آموز و همچنین رصد،  ناشی از شرایط نامناسخ زندگی و گاهی محل تحصیل، تقو

ی هات یفعالین، بخش دیگری از  بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان درحال تحصیل است. عالوه بر ا

 .شودی ماین تیم شامل ارائه خدمات آموزشی به کودکان محروم از تحصیل 

سال   در  نفرآباد،  ایرانی  خانه  تا ششهاه یپادر    1398کودکان  اول  و همچنین  ی  ابتدایی  ویهه  هاکالس م  ی 

 سوادآموزی و پیش دبستانی مشغول به تحصیل، بودند.

دانش آموز   3دانش آموز پسر و   2، 99-98ی انجام شده توسط اعضا، درسال تحصیلی  اهی ریگ یپو  هاتالش با 

 دختر در مدارس دولتی ثبت نام شدند.
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تیم آموزش

بان کارگروه پشتی
آموزش

مسیول رابطین
تحصیلی

تیم طرح 
سوال

تیم محتوا
(تحقیقات)

 شهرری:ساختار تیم آموزش نفرآباد  

بهتر   تیم آموزش در زمستان  های استراتهبه منظور اجرای هر چه  بازنگری شد و    98، ساختار  به شرح زیر 

 لیت با طراحی پیک آموزشی برای دانش آموزان انجام شد. شروع این فعا

                          

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 تحصیلی نرابطی مسئول ➢
 توسط  که  را علوم و  فارسی ریاضی، یهادرس  در  شده  مطرح مباحث هفته  هر تحصیلی،  رابطین  مسئول

تحصیلی  را است شده دریافت مدرسه معلم از حضوری یا تلفنی صورت به آموز دانش هر  رابطین 

 .دهد ی م انتقال تیم آموزش  به  و  پیگیری

 سؤال  طرح تیم ➢
 ترم برای دانش آموزان مدرسه هر پایان در  ارزیابی  آزمون تهیه • ➢

 آموزان مدرسه خیریه  باربرای دانش یک  هفته  دو صورت به موضوعی  کاربرگ  تهیه • ➢

 ترم  هر پایان در  ارزیابی  آزمون تهیه • ➢

 )ماه  اردیبهشت( ساالنه صورت به  مختلف  یهاه یپا سطح تعیین یهاآزمون  آوری  جمع • ➢

 وزان سواد آموزی هفتگی برای دانش آم صورت  به  کاربرگ  تهیه • ➢

 آموزشی  محتوای تیم ➢
 شده  انجام  سنجی نیاز  اساس  بر را کاربردی  و  مؤثر  آموزشی جایگزین یهاروش  آموزشی،  محتوای تیم

 .دهد ی م قرار آموزش  تیم  اختیار در و  نموده تهیه آموزش  توسط تیم 
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 ی تحصیلی: هاترم

ر، تابستان، پاییز و زمستان بوده و روزهای  در چهار ترم بها  1398فعالیت خانه ایرانی نفرآباد ، در سال  

 : باشد ی م ر ترم به شرح زیر فعال آموزش در ه

 زمان بندی  هر ترم:   

 

 

 : هاترمی هاتیفعالریز 

 ترم بهار: 

کردن نقاط ضعف تحصیلی کودکان از  در سه ماهه ابتدایی سال، فعالیت های آموزشی پیرامون پیدا  

از  طریق حل  طریق بررسی تکالیف و وضعیت تحصیل تقویت آن  برای  ی در مدرسه و سپس تالش 

 ی مختلف بود. تمرین و روش ها

 

 ترم تابستان:

  ، مدارس  تعطیلی  به  توجه  دانش  هاتیفعال با  تحصیلی  ارزیابی  منظور  به   ، نفرآباد  خانه  آموزشی  ی 

 گردید.    ارائهیزی و به صورت طرح درس به معلمین آموزان،  برنامه ر

 ترم پاییز:

ترم بهار

چهارشنبه ساعت
15الی 11

ت پنجشنبه ساع
15الی 11

ترم تابستان

شنبه ساعت 
17الی 12

دوشنبه ساعت
17الی 12

ترم پاییز

دوشنبه ساعت 
16الی 12:30

سه شنبه ساعت 
16الی 12:30

ترم زمستان

دوشنبه ساعت
16الی 12

ت پنجشنبه ساع
15الی 11
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رسالت استراتهی
فعالیت و 
راهکار

برگزار گردید ،   4/07/1398رکت در کارگاه طرح درس نویسی که توسط جمعیت،  در تاریخ  از ش بعد  

تغییر و جهت اجرا به معلمین   نویسی براساس موارد آموزش دیده  گردید. در    ارائهرویه طرح درس 

از   جدید،  درس  شده  های بازطرح  دیده  آموزش  مطالخ  بهتر  درک  جهت  آموزش  محوریت  با  یی 

 شود. می   استفاده

 

 

 ترم زمستان :

آرمان، ضروری   و  تدوین رسالت  تهیه و  و سازمان  نهاد  برای هر  دانیم   تا   باشد ی مهمانطور که می 

زمستان،    درترم را مشخص نمود، به همین منظور    هات یفعالو    هابرنامه ی،  های استراتهبتوان در پی آن  

خانواده دانش آموزان«، »محله نفرآباد«،  وآرمان های تیم آموزش پیرامون »دانش آموزان«، » هارسالت

آن    »جامعه«،  براساس  و  تنظیم  و  تهیه  کلی  صورت  به  زیر،  مدل  به  توجه  با  و    هات یفعال»اعضا« 

 گردید. ارائه ی مناسخ  راهکارها

 

 

 

 

 ن یمعلم میشده به ت ارائهاز طرح درس   یانمونه :1 شکل
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 ازی آموزشی: ب

سال    درترم  سازی  98زمستان  پیاده  با  که  شدیم  آن  بر  تقوهاروش ،  دنبال  به  آموزشی،  جایگزین  یت  ی 

  اتر یپویی جذاب در محیطی شاد و  هات یفعالو برطرف کردن نقاط ضعف تحصیلی کودکان از طریق    هامهارت

، باشیم. سازدی مرژی کودک فراهم  و همچنین فضا را برای تخلیه ان  کند ی مکه کودک را بیش از پیش درگیر  

زمستان    ترمی آموزش ی  هاکالس مامی  از این رو،  تیم آموزش اقدام به بررسی و سپس تهیه ابزار نیاز کرد و ت

 خانه ایرانی نفرآباد، با محور بازی آموزشی برگزار شد.

الزم به ذکر است در ساخت وسایل تا حد امکان از وسایل دورریز مانند در بطری و... جهت آموزش غیر  

 محیط زیستی به دانش آموزان استفاده شده است. مسائلمستقیم 

توجه  با  آموزش در   در روزهای پنجشنبه  تیم  استراتهی  برنامه    به   ، آموزان  راستای پرورش ذهنی دانش 

کارگاه کار با   صرفاًارگاههای آموزشی انجام گرفت که به دلیل مشکالت پیش آمده ، ریزی برای برگزاری ک

 میکروسکوپ در این ترم برای دانش آموزان برگزار گردید. 

 :  ی ساخته شدهها یبازتصاویری از  
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 میکروسکوپ: کارگاه 

در یکی از جلسات آموزشی، کارگاهی به منظور آشنایی بیشتر کودکان خانه ایرانی نفرآباد با میکروسکوپ  

دند و سپس  و کاربرد آن برگزار گردید. در این کارگاه کودکان با اجزا مختلف دستگاه میکروسکوپ آشنا ش 

زیر   از پیش آماده شده در  به مشاهده نمونه های  دستگاه میکروسکوپ مشغول شدند. به صورت عملی 

هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی کودکان با میکروسکوپ و توانایی قرار دادن نمونه در زیر دستگاه و  

همر نوجوانان  و  کودکان  استقبال خوب  با  که  بود  مشاهده  برای  آن  شد.تنظیم  دو    اه  از  کارگاه  این  در 

 ایرانی استفاده گردید.دستگاه میکروسکوپ موجود در خانه 

 تهیه پیک تعطیالت:

توزیع   و  تهیه  با  تا  شدیم  آن  بر   ، ماه  اسفند  در  کرونا(  )ویروس  ایرانی  خانه  تعطیلی  دلیل  ی هاک یپبه 

عطیلی مدارس و خانه ایرانی را  آموزشی از پایه پیش دبستان تا ششم و سواد آموزی ، تا حدودی اثرات ت

 بودنشان را خاطر نشان کنیم.  کاهش داده و از طرف دیگر اهمیت

 

 

 

 

 

 

،کاربرگ    روند ی مدانش آموزان به خصوص دانش آموزانی که به مدرسه خیریه    ترم انیپابه منظور ارزیابی  

یلی خانه ایرانی به زمان  مربوط به ویروس کرونا و تعط  مسائلو سواالتی در دست تهیه بود که به دلیل  

 ری موکول گردید. دیگ 

 ی دیگر:هاتیفعال لیست 

آناه  هماهنگی • خانم  برگزار  یغن   تایبا  منظور  به  نما  ی زاده  برا   شیکارگاه  با  )  نیمعلم  یخالق 

 جلسه معارفه موکول شد.( کارگاه به بعد از   ی ، برگزارانجام شده یهاتوجه به صحبت 

 د یجد  یآموزش  یبا ابزارها شتریمنظور شناخت به ب  یاسباب باز شگاهیاز نما د بازدی •
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 فعالیت های تیم آموزش )قلعه گبری( 

خانواده  فرهنگ  و  زندگی  نوع  دلیل  به  هستند،  پاکستانی  بلوچ  شهرری  ایرانی  خانه  نوجوانان  و  و    کودکان 

و به انجام کار    آور خانواده هستند مشکالت معیشتی و گاها اعتیاد والدین، فرزندان هم به موازات والدین نان

هویتی   اوراق  نداشتن  دلیل  به  کودکان  این  بعالوه  اند.  مشغول  معاش  امرار  و  برای  بوده  ازتحصیل  محروم 

یت، مدرسه رسمی و ساختار آن )با تمام  به دلیل این محروم  امکان حضور در مدارس رسمی کشور را ندارند. 

کعبه آمال دست نیافتنی برای این کودکان تبدیل    ضعفها و نواقص و گاها آسیبهایی که به آن واقفیم( به یک 

ساله تجربیات حاصله طی  این  بر  است. عالوه  و  شده  فرهنگ  نوع  دلیل  به  که  است  داده  نشان  ای گذشته 

نیاز به ایجاد یک ساختار منسجم و منظم و برجسته کردن تحصیل و  سبک زندگی این کودکان و خانواده ها  

  با هدف تمرکز بیشتر روی آموزش تحصیلی کودکان   98پاییز    آموزشی   لذا ترم  سواد آموزی ضروری است.

تا جای ممکن شبیه   ایجاد فضای  از شبیه سازی  برگزار شد. منظور  با مدارس دولتی  بصورت شبیه سازی 

بندی، نظم ،لباس فرم ،قوانین حضور و غیاب تاخیر، حضور ناظم ،تکالیف، امتحانات  مدارس از لحاظ کالس  

کالسی ،کارنامه و... می باشد. محتواهای آموزشی براساس محتوای آموزش و پرورش تعیین  ماهانه، پرسش  

 سعی بر آن است که در ارائه مطالخ از روشها و ابزار نوین آموزشی استفاده شود.   شد. البته

 

 98ترم اول ، پاییز  -1

 آماده سازی پیش از شروع ترم -1-1 

آزمون تعیین سطح از    98شهریور    25نوجوانان ابتدا در تاریخ  بمنظور ارائه آموزش مناسخ به کودکان و  

 مشخص شود.   99-98کودکان به عمل آمد، تا خط مشی تیم آموزش در سال تحصیلی  

 شدند .  هفتم ، کالس بندی پایه اول تا  از کالس  8در  کودکانبا توجه به نتیجه تعیین سطح ، 

ک تهیه  جمله  از  جدید  ترم  شروع  جهت  الزم  برای  اقدامات  کفش  کیف،  فرم،  لباس  التحریر،  تاب،لوازم 

 دکان و نوجوانان و آماده سازی کالس ها و... در هفته آخر شهریورماه انجام شد.کو
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 جشن شروع سال تحصیلی -2-1

مهرماه   سال  1398اول  شروع  کودکان  همه  مانند  گبری(،  )قلعه  شهرری  ایرانی  خانه  نوجوانان  و  کودکان   ،

 را کنار هم جشن گرفتند. تحصیلی جدید 

التحریر و   در این برنامه که با حضور چند تن از خیرین برگزار شد، ضمن تحویل کتاب، لباس فرم ، لوازم 

صحبت در مورد قوانینی که باید در خانه ایرانی و کالس های آموزشی رعایت شود، دانش آموزان با معلمین  

و روز اول مهر پرداختند و از    حضورشان در خانه ایرانی   خود آشنا شدند و به بیان احساسات خود در مورد 

 آرزوهایشان گفتند.  

 . در پایان پذیرایی و صرف ناهار انجام شد 
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 :98شرح فعالیتهای کالسی ترم پاییز -3-1

 آغاز به کار کرد.   6/7/98کالسهای آموزش خانه ایرانی شهر ری ) قلعه گبری( بطور رسمی در تاریخ 
تعیین شد. برنامه صبحانه ، میان وعده و ناهار طبق روال هر ترم    12:30الی    9زمان کالسها ساعت ساعت  

 برقرار بود. 

کمک معلم )در مجموع دو    2معلم و    13به همراه    دوشنبه   روز های شنبه ودانش آموز در    61در ترم پاییز  

آموزش زبان انگلیسی در خانه ایرانی شهر    تحصیلی و در روزهای یکشنبه و سه شنبه برایآموزش  روز( برای  

 ی حضور داشتند.ر

  8کالسهای آموزش تحصیلی شامل آموزش فارسی، ریاضی و علوم بود. که در پایه های اول تا هفتم و در  

 ر شد. کالس برگزا

ین  تعی  روشها و ابزار نوین آموزشیمحتوای آموزشی کالسها بر پایه کتابهای آموزش و پرورش با استفاده از  

 د . ش 

آموزشی،   ابزار کمک  ارائه شد.  به  تدریس  زمینه  در  آموزش جدید  معلمین شیوه های  افزایش دانش  برای 

مفاهیم   آموزش  های  شیوه  آموزشی،  کمک  آموزشی،کتابهای  قرار  فیلمهای  معلمین  اختیار  در  و...  درسی 

نویسی مورخ   از معلمین در کارگاه طرح درس  توسط جمعیت    1398شهریور    5گرفت. همچنین چند تن 

 امام علی برگزار شد شرکت کردند.
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در یک ماه ابتدای ترم دوره پایه گذشته انجام شد و بعد از آن اقدام به تدریس دروس پایه جدید شد. طی 

دانش آموزان کالس اول موفق    25نفر از    9زمان دوره غربال گری در دانش آموزان پایه اول به عمل آمد. و  

 ام این پایه شدند و به پایه دوم رفتند. به اتم
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انگلیسی در سه سطح و در   از کتابهای   کالس برگزارشد.  6کالسهای آموزش زبان   familyبرای آموزش 

and friends starter  برای کودکان وamerican file .برای نوجوانان استفاده شد 

ک افزایش  و  معلمین  دانش  افزایش  در برای  یکپارچه  شیوه  داشتن  و  آموزش  کارگاه    یفیت  تدریس،  شیوه 

نه ایرانی شهرری )قلعه گبری(  برای معلمین گروه زبان انگلیسی خا  1398آبان    2پنج شنبه  آموزشی مورخ  

 برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحانات  -1-3-1

لی آنان و برنامه ریزی  بمنظور رصد و بررسی کیفیت یادگیری دانش آموزان و پی بردن به ضعف های تحصی   

کالسی، هر ماه بصورت سراسری امتحان برگزار شد.  در محتوای آموزش و شیوه تدریس ، عالوه بر پرسش  

در   ماهانه  و    29آزمونهای  در    27مهر  ترم  پایان  امتحان  و  ماه    9آبانماه  سواالت   1398دی  شد.  برگزار 

امتحان پایان ترم زبان در تاریخ     وزش طراحی شد.امتحانی توسط معلم هر پایه و با نظارت و تایید تیم آم

 گزار شد.بر  98دی ماه   8یکشنبه 

 

 

 

 

98آبان  2-کارگاه آموزشی زبان برای معلمین   
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 پیک زمستانه توزیعطراحی و -2-3-1 

گبری(  )قلعه  شهرری  ایرانی  خانه  آموزش  گروه 

زمان  در  درسی  مطالخ  تمرین  و  تکرار  جهت 

ترم   دو  بین  فراموش تعطیالت  و  زمستان  و  پاییز 

م به طراحی پیک زمستانه نمود.  نشدن مطالخ،اقدا

شا پیک  شده این  تدریس  مباحث  از  سواالتی  مل 

طی ترم و تمریناتی برای مرور و تکرار آنها بوده و 

طرح  به  اقدام  آموزش  تیم  بانظارت  پایه  هر  معلم 

 آنان کرده است.
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 روز دانش آموز-4-1

 یی روز دانش آموز را گرامی داشت.با اهدای هدایا 98آبان  13ایرانی شهرری در روز  تیم آموزش خانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشن کارنامه  -5-1  

و پس از برگزاری امتحانات و ارزیابی از تمام دروس تیم آموزش با هدف ایجاد انگیزه    98در پایان ترم پاییز  

  3ه  پنجشنب بیشتر در کودکان برای تحصیل اقدام به برگزاری جشن کارنامه نمود .در این جشن که مورخ   

نفرات برتر هر مقطع    و توزیع شد    کارنامه هابا حضور دو تن از خیرین و برخی معلمین برگزارشد؛    11/98/

ها اهدا شد. در پایان با میوه و شیرینی و  آموزان جوایزی به آنتحصیلی معرفی شدند و برای تشویق دانش

 صرف ناهار از دانش آموزان و مدعوین پذیرایی شد. 
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 نفرات برتر : 

 س اول : غالمرضا و رانی بلوچ  الک

 کالس دوم : زینخ بلوچ 

 علیجان بلوچ :  1کالس سوم 

 :فرزانه بلوچ    2کالس سوم 

 کالس چهارم :علیرضا بلوچ  

 کالس پنجم :نوری بلوچ 

 کالس ششم : مرتضی بلوچ 

 کالس هفتم : صادق بلوچ 
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 98ترم دوم، زمستان  -2

 :98السی ترم زمستان شرح فعالیتهای ک -1-2

برگزار شد. کالس بندی ها طبق ترم پیش انجام    98بهمن    12ترم زمستان خانه ایرانی شهرری در تاریخ  

با سایر دانش آموزان به کالس   نبودن  تنها دو دانش آموز کالس چهارم بعلت غیبت زیاد و هم سطح  شد. 

 در کالس سوم ثبت نام شد.سوم منتقل شدند و یک دانش آموز جدید )پس از تعیین سطح (  

کاهش روزهای آموزشی در خانه شدیم. روزهای شنبه و دوشنبه    باتوجه به کمبود نیروی انسانی مجبور به

 آموزش تحصیلی و روز یکشنبه آموزش زبان انگلیسی. 

به   آموزش  گروه  های  راهنمایی  و  قبلی  ترم  معلمین  از  شده  ثبت  گزارشات  براساس  زمستان  ترم  معلمین 

 ادامه مباحث ترم قبل پرداختند.  تدریس

 اییز بود.  شیوه و محتوای آموزشی مثل ترم پ
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بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای ترم زمستان قرار بود این ترم با برگزاری امتحان ماهانه در تاریخ  

کان و اعضای  اسفند به پایان برسد، که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بمنظور حفظ سالمت کود  19

 ل شد. تعطی 98اسفند   4داوطلخ خانه ایرانی شهرری از تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 پیک تعطیالت  توزیعطراحی و -1-1-2

و   تکرار  جهت  گبری(  )قلعه  شهرری  ایرانی  خانه  آموزش  گروه 

نوروز   و  )کرونا  تعطیالت  زمان  در  درسی  مطالخ  و  99تمرین   )

تعطی پیک  طراحی  به  مطالخ،اقدام  نشدن  این  فراموش  نمود.  الت 

و   ترم  تدریس شده طی  مباحث  از  تمریناتی  پیک شامل سواالتی 

آموزش   تیم  بانظارت  پایه  هر  معلم  و  بوده  آنها  تکرار  و  مرور  برای 

 اقدام به طرح آنان کرده است.

 

 

 کارگاه ها و فوق برنامه: -3

 شب مهتاب-1-3

اه نجوم  و هفته جهانی فضا ، کارگ  ، همزمان با روز ملی کودک  1398مهر ماه    16روز سه شنبه مورخ   

با حضور کودکان هر دو مرکز    همکاری سازمان فضایی ایران در خانه ایرانی شهرریتوسط مجله نجوم و با  

 برگزار شد.  قلعه گبری و نفرآباد 

تحت عنوان شخ مهتاب صورت گفت ، ابتدا مفاهیم اولیه در مورد  که    (20الی    17ساعته)    3در این برنامه   

    موزش داده شد . گان ، سیارات ، ماه و کهکشان توسط متخصصین مجله نجوم آستار
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آن   از  شهرری  پس  نوجوانان  و  کودکان  و  رسید  تلسکوپ  به  توضیحات  نوبت  و  راهنمایی  با 

 متخصیصن مجله نجوم ماه، مشتری و زحل را رصد کردند. حتی به عکاسی از ماه پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه   این  شام  در  با صرف  بر  که  عالوه  نوجوانان  و  بود،کودکان  گپ  همراه  به  دوستانه  فضایی  در  رصد 

 وگفت و بازی گروهی با یکدیگر و اعضای داوطلخ پرداخته و شخ شادی را سپری کردند.
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 است. تصاویر باال توسط مرتضی بلوچ عکاس نوجوان گرفته شده  

 

   بازتاب های برنامه شب مهتاب  -1-1-3
در   خود  صفحات  در  نجوم  مجله  و  ایران  فضایی  و  سازمان  علی  امام  جمعیت  معرفی  ضمن  اینستاگرام 

 فعالیتهای خانه ایرانی شهرری به بازتاب برنامه شخ مهتاب پرداختند.

 مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران نیز ، در تویتی به برگزاری این برنامه اشاره کرد. 
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 کارگاه های ماهانه نجوم-2-3
پس از برگزاری برنامه شخ    ( قلعه گبری)با توجه به استعداد و عالقه ای که نوجوانان خانه ایرانی شهرری  

مهتاب و رصد ماه و زحل ، به نجوم از خود نشان دادند ،گروه آموزش اقدام به برگزاری دوره نجوم کرده  

  است.

   زار میشود. نفر  از نوجوانان این مرکز برگ 12حضور  این دوره ماهی یکبار با 

 

   98آذرماه   21جلسه اول  ▪

ب جلسه  این  و...    ه در  اجرام  و  سیاره  ستاره،  تفاوت  و  تعریف  سیارات،  معرفی  شمسی،  منظومه  معرفی 

 پرداخته شد. 

م و  و مدام درباره شنیده های خود  بودند  و بشدت مشتاق  بود  بسیار خوب  نوجوانان    ه باحثی ک استقبال 

 .تدریس میشد سوال می کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 98دی ماه  26 جلسه دوم:  ▪

بررسی کامل سیاره عطارد )افسانه ها و داستان ها، ساختار  

 و شرایط فیزیکی و ماموریت ها(
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 98اسفند ماه  1جلسه سوم:  ▪

 ها( ت یو مامور ی کیزیف  ط یزهره )افسانه ها و  داستان ها، ساختار و شرا ارهیکامل س   یجلسه سوم: بررس 

 . نیو کره زم اتیح  یر یبر شکل گ ی مقدمه ا و
    

 

 

 

 

 

 کارگاه بازی تفکر سیستمی -3-3

 ی در آذرماه برگزار شد.ستیز ط ی موضوعات مح یبا تمرکز رو  کارگاه بازی تفکر سیستمی 
  ی تیظرف  کی  اچهیرو د  کنند یها زادو ولد م  یدارد و ماه  یماه  زان یم  کی بود که    اچهیدر  کی درمورد    یباز

 دارد . 
هر  .    رند یبگ   یماه  د ی ده سال با  ی است که ط  یر یگ یماه  ی کشت  کی شدند و هر گروه    ی ها گروه بند   بچه

صفر شود ، و گرنه    د ینبا  اچهیدر   ی ها  یحال تعداد ماه  نیاست و در ع  ی برنده باز  ردیبگ   یماه  شتر یب  سیک

 شوند .   یهمه بازنده م
  ی ها صفر م ینکنند تعداد ماه یاگه همکار فهمند ی و م  رند یگ یم ادیرا  یرضرورت همکا ی باز نیها در ا بچه

 افتد .   ی اتفاق م نیگروه ا ک ی یها یخواه ادهیشود و عمدتا بخاطر ز
 شوند .   یم  یستیز  ط یو مح یستمیموضوعات س   کینامیکارگاه بچه ها متوجه د نیا یط
 وارد زیر صحبت شد :  با بچه ها در م 

   ی عیحفظ منابع طب یا برا کشوره ی ضرورت همکار -

 کربن    د یاکس ید  ش یو افزا نیاز گرم شدن کره زم یر یجلوگ  -

 جنگل ها   ی از نابود ی ریجلوگ -
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از تمام شدن ماهی ها جلوگیری  که    ییروش هادر مورد  باره در بحث شرکت کردند و    ن یبچه ها در ا

 نظر دادند .   د ، باش  ه دیگراز گرو  شتر یبه که گرفت یی ها یتعداد ماههر گروه حال  نیو در عمی کند 

 

 ت یپرورش خالق کارگاه-4-3
  ن ی ا  ی ط.     پرداخته شد   ک یچالش کالس   ک یماشروم چلنج  دی ماه برگزار به   12در این کارگاه که در تاریخ 

  ت یسازه بسازند و در نها  کیکه دارند    یماکارون  یبه کمک چسخ و نخ و تعداد محدود   د یبچه ها با  یباز

که    ی هر کس   .   زد ینرفرو  را تحمل کند و    ریوزن خم  د یسازه با  نیدهند و ا  یرار م سازه ق  ی رو  ریخم  کی

 بسازد برنده است .   یسازه محکم تر 
ساختمان    ها    یبعض.  خار  از چهارچوب فکر کنند    د یرسند که با  یم نتیجه    ن یبچه ها به ا  ی باز  نیا  یط

ا  یمعمول  یها به   . با  ند رس می  نیدر ذهنشان است  و خطا کنند و    یسع  و مجددابسازند    کهت  کهت  د ی که 

 برسند .  جهیمختلف را امتحان کنند تا به نت ی روش ها
همچنین در  بحث شد و    ردیگیرا م   نماتیخالق  یما که جلو   یذهن   یها  فر   شیدر رابطه با پ  تینها  در

   .د تگو پرداخته ش ، به بحث و گف  میخالق باش تا  می باره انجام ده  ن یدر ا  میتوانی م  ییچه کارهارابطه با اینکه 
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ن  آها خواسته شد که با کمک  آن.... به بچه ها داده شد و از    ایلوب   ره، ی ، دا  یضی شکل مثل ب  ک ی  گر ید  یباز

مطرح   دنیکش یمهارت نقاش   یباز نیدر ا. خالق باشند  کنهیبه بچه ها کمک م نیا. بکشند  د ید ج زیچ یک

  است.  رسد مهم  یها م بچهبه ذهن  ه چیزچ  نکهیو فقط ا تسین
  توانستند یم  ی گرید  یزها یبه چه چ  ند یببسایر بچه های  گذارند تا    ی به اشتراک مرا  ها    ی نقاش   ت ینها  در

 .برسند 
ا که    ن ینکته  دوم  یناول:  است  م  ی زیچ  ن یو سوم  ین و  به ذهن  نبا  ی که  را  به ذهن    د یکش  د یرسد  چون 

 خالق بود.  د یرسد و با ی هم م سایرین

 

 

   هوا و فضا کارگاه -5-3
تاریخ   در  که  کارگاه  این  تئور   برگزار شد،  98بهمن    3در  به صورت  هایی    یابتدا  مثال  زدن  ق با  ن  ینوابه 

پرنده صحبت شد که    لیدر مورد وسا  سپس  .قانون سوم )عمل و عکس العمل( پرداخته شد   خصوصا  وتنین

، هواپ  یاشکال مختلف بالن  و...  مایدارند مثل  تفاوتدر مور  ، همچنین،موشک  ا  د  اجسام    نینحوه عملکرد 

 چرخش  ایباشد : بال  تواند یاجسام دو نوع م  نیا یدارسازیپا گفت و گو شد.
 .  ساخته شد  4A ساده با کاغذ  له یوس   کی چرخش  یبرا

بخاطر    له یوس   ن یا  یکه از هر نوع موشک کاغذ   دند یرس   جه ی نت  ن یو به ااین وسیله را ساختند  همه بچه ها  

 . رودیتر م   عی سر دکه دار  یچرخش
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اصل  سپس آب یعنی  کارگاه    یبه قسمت  نوشابه خانواده،  .مید یرس   یموشک  با کمک  مقوا و چسخ    بچه ها 

تا بالک داشت و در فضا  ا  ی موشک ساختند که سه  با کمک  موشک  نی باز  دستگاه پرتاب کننده    ک یهارا 

 . پرتاب کردند 
  9 کیمتر باال رفتند و نزد   45  ک ینزدارتفاع  تا    گری د   ی دوتامتر و   25  ارتفاع   تا  ی کیموشک پرتاب شد که    3

 . د در هوا مان  هیثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردوی هیومن پارک  -6-3 

پس از اتمام ترم اول ، تیم آموزش به منظور روحیه بخشی و تشویق کودکان به تحصیل اقدام به برگزاری   

نفر از کودکان پایه اول تا چهارم به همراه    29ه  دی ما  23تفریحی نمود. روز دوشنبه مورخ    -اردوی علمی  

 نفر از معلمین خود به مجموعه هیومن پارک رفتند.   4
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اردو    آنان بصورت  در این  و..( و عملکرد  اندامهای داخلی بدن ) چشم، مغز، دهان، قلخ، معده  با  کودکان 

 عملی آشنا شدند.

را سپری  نات و برف بازی پرداختند و لحظات شادی  ، کودکان در محوطه دارآباد تماشای حیوا پس از بازدید 

 کردند. و با روحیه ای باال برای ترم جدید آماده شدند.

 ین اردو ) بلیط، ناهار و..( توسط خیرین عزیز تامین شد.هزینه های ا
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 گزارش نویسی و ارزیابی معلمین  -4  

تر هر  ابتدای  در  آموزش  بگروه  معلمین  با حضور  ای  میم جلسه  باید  رگزار  که  قوانینی  به  آن  در  که  کند 

شیوه   و  اهمیت  شود،  رعایت  معلمین  وضعیت  توسط  از  مختصری  تدریس،  های  شیوه  نویسی،  گزارش 

 شود.  مددکاری و تحصیلی دانش آموزان هر کالس، موارد حائز اهمیت در ارزیابی معلمین و.... پرداخته می

لی و مددکاری هرکودک الزم است که معلمین که بیشترین ساعت روز را در  ی شرایط تحصیبمنظور پیگیر

ری و تحصیلی را به مسئول آموزش ارائه دهند. همچنین با توجه به اینکه  کنار کودک هستند گزارش رفتا

د طی  معلمین داوطلخ بوده و حضور آنان ممکن است همیشگی نباشد برای اینکه سایر معلمین بتوانند رون

 شده برای هر کودک را ادامه دهند نیاز به گزارشات منظم و دقیق است. 

شود. نمونه ای از  مورد روند کالس و شرایط هر کودک ارائه می  این گزارشات بصورت مجازی و کاغذی در

 گزارشات در پیوست ضمیمه شده است.

برطرف کر   ، ، کیفیت آموزش  ارتقا معلمین در عملکرد  به منظور  نقاط قوت  همچنین  تقویت  و  نواقص  دن 

 . جود استعکس های زیر موی گیرد که نمونه فرم آن در ارزیابی معلمین در پایان هر ترم صورت م
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 قوانین دانش آموز-1-4
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 قوانین معلمین -2-4
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 ارزیابی معلمین-3-4
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 گزارش کالس  -4-4
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 گزارش کیفی عملکرد دانش آموز -5-4
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 گبری( هنری و فوق برنامه )قلعه  -های تیم فرهنگی فعالیت

  با ها، شنبه  پنج هشت، و  نود  سال در  خانه، نیا یساله  چند  روال   طبق ،یشهرر  یرانیا خانه  ی هنر یکالسها

  بلوچ  نوجوانان  و  کودکان ی برا ، ینوجوان در  درآمد   کسخ  ی برا نه یزم جادی ا زه،یانگ  جادیا مهارت،  کسخ هدف

 . شد  برگزار

  و  یخوان داستان  ،ینقاش  ،یق یموس  همچون  ییهنرها کودکان،   قیعال و  موجود   ت یظرف و  امکانات به  توجه  با

 . گرفتند  قرار خانه یهفتگ  برنامه در یعکاس 

 

 : ینقاش 

  کودکان،  ینقاش  یمرب توسط  ه شد  جادی ا یزهیانگ  نیهمچن  ،ینقاش  به بلوچ کودکان  یعالقه  به  توجه  با

 .  شد  برقرار  کودکان  یبرا ی نقاش  یکالسها

  از  یکی  در  مجزا  طور به  یشهرر ی رانیا خانه نوجوانان از  یکی اد، یز اریبس استعداد و  عالقه به توجه با ی طرف از

  مختلف   یها کی تکن با کودکان  ها  کالس  نیا  در. شد  نام  ثبت یشهرر ینقاش  آموزش  یکالسها نیبهتر

  انجام  ینقاش  به موضوع ا ی دهیا ک ی لیتبد  جهت ی مختلف یهان یتمر نیهمچن شدند، آشنا کودک  یقاش ن

 .گرفتی م
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 : یقیموس 

  از ی کی ر،یخ توسط  ،ی رانیا خانه در   انویپ کی داشتن  اریاخت در  به  توجه  با سال، نیا زمستان  و  زییپا در    

  کودکان  یبرا  سرود  کالس  نام  با که بود  یقیموس  کالس  ،شد  اضافه  یهنر  یها  کالس   به که یی ها کالس 

  ی ها مناسبت ی برا و  شدند  آشنا سازها انواع و  یقی موس   یالفبا با کودکان  کالس  نیا در. شد ی م   برگزار  بلوچ

 .  گرفتی م  انجام کودکانه  ی سرودها نیتمر مختلف، 
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  و  مستعد  کودکان ز ا نفر هفت  حدود  و شد   یابی استعداد کالس،   در حاضر کودک پانزده حدود  نیب از

 . دند ید  آموزش   یقی موس  کالس  در  ساعت کی  یا  هفته عالقمند،

 

 

 

 :  یعکاس 

  ساعت، سه  مدت به  شنبه پنج هر. نند یبی م آموزش  یعکاس  ینه یزم در  که   سالهاست بلوچ، نوجوانان     

  کارگاه  الس،ک  نیا بر  عالوه. داشت  وجود هشت و  نود  سال یبرنامه  در  نوجوانان ی برا یعکاس  ی تئور کالس 

  گرفته  نظر در  یهنر یهات یفعال  جزو یطی مح یعکاس  ن یتمر و  یعکاس  یها ی گالر  از  د یبازد ، یهفتگ  یها
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  کسخ  آن دنبال  به و  مهارت کسخ ،یعکاس  آموزش  از  هدف. بود یشهرر خانه مستعد  نوجوانان یبرا شده

  خانه  بلوچ هنرمندان  توسط  ه ک است یعکاس  کالس  اهداف  گرید  از ، یگالر  زدن. است نوجوانان یبرا  درآمد 

 .است شده محقق  هم  شتریپ ،یشهرر

 

 

 

 :دانشگاه اشتوتگارت یرانیا  یانتوسط انجمن دانشجو  ی عکاس  یشگاه نما یبرگزار

از آثار   ی درآمد و برخ  یش( به نمایشهرر یرانی هنرمندان بلوچ )نوجوانان خانه ا  یآثار عکاس  یشگاهنما یندر ا

و    یادگیریرا به منظور  یمطالب  یشگاه،بوم نما یکبر  یدکنندگان بازد ینهمچن. ید به فروش رس  یزانمانعز

 گذاشتند.  یادگارخانه به  ینهنرمندان ا یبرا  یشترب یزه انگ  یجادا
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 برگزاری نمایشگاه »کار دل« در دانشگاه تورنتو: 

  ی خوب یلی با استقبال خ یشگاهنما یند. ابار دوم در کانادا،دانشگاه تورنتو برگزار ش  ی»کار دل« برا  یشگاهنما

هنر فرزندان   یرتحت تاث  یهمگ  یشگاهدر آن حاضر شدند. مهمانان نما  یادیز یدکنندگانو بازدروبرو بود 

 کردند.   یقتشو  یاربلوچمان قرار گرفتند و آن ها را بس
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واقع در خانه   یعکاس  یشگاهنما، از "هنرمندان بلوچ" ی،شهر ر یرانی نوجوانان و جوانان خانه ا ید ازدب

 : هنرمندان تهران
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عکاسان در پارک   ییمهر ماه در گردهما 14 در تاریخ ، یشهر ر یرانیگروه هنرمندان بلوچ خانه اهمچنین، 

 . پرداختند  یملت شرکت کردند و به عکاس 

 

 

 «:از نگاه کودکان  یارو»نمایشگاه 

، با همکاری نگارخانه شمیس، آثار کودکان و نوجوانان خانه ایرانی شهرری  98ه شهریور ما 14الی  8از تاریخ 

به نمایش   از نگاه کودکان« یا»رو  یو عکاس  ی نقاش  یشگاهنمادرکنار دیگر فرزندان جمعیت امام علی در 

 گذاشته شد.
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 هنرمندان بلوچ در لیگ پرشین:  غرفه

گروه هنرمندان بلوچ، نوجوانان هنرمند خانه ایرانی  پنجمین دوره لیگ پرشین جمعیت امام علی، با حضور 

شهر ری برگزار گردید. هنرمندان بلوچ، در کنار انجام عکاسی از این مسابقات، میزبان چالش »توپ صلح« در  

 ان و عالقه مندان به لیگ پرشین همراه شد.غرفه خود بودند که با استقبال تماشاگر

 

 

 : یخوانداستان

  تیتقو   نفس،  به اعتماد شتر، یب ی  عالقه جادیا هدف با و  کتاب،  به کودکان  یبرخ ی  عالقه به  توجه  با

 . شد ی م  برگزار هشت، و  نود  سال زییپا تا  بلوچ کودکان  ی برا یخوانداستان  کالس  ، یروخوان

 

 :ایونت قلعه الیمون

چون فقر،   یتمعضالت و مشکال  یلکه به دل  یمون،به نام قلعه ال ی در شهرر یمنطقه ا  ییتوجه به شناسابا 

  ی به برگزار یمتصم ی، شهرر ینداوطلب یم برخوردار است، ت یینیپا ی زندگ یفیت و... از ک  یاداعت یت، معلول

 برگزار شد.   ی مددکار  به یازمند کودکان و نوجوانان ن ییمنطقه گرفتند، با هدف شناسا ین در ا  یونتیا
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مختلف،   یغرفه ها در ، برگزار شد. 14  یال 10در روز جمعه مورخ پانزدهم آذرماه، از ساعت  یونتا این

 ارائه شد: ی مختلف ی ها یگوناگون و سرگرم  ی ها یمسابقات و باز 

 نوجوانان   یو تئاتر برا  یو باز   یاضی،و ر بازی •

   یسن ی تمام رده ها یمختلف برا  یبا سازها آشنایی •

   یتجمع ی نوجوانان محله و اعضا ینفوتبال ب  ی  مسابقه •

 صورت  یرو  نقاشی •

 یوار د  یرو  نقاشی •
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از کودکان و   یادی تعداد ز  یونتا ین ا درداده شد.   یزه و آواز، جا یقی آخر به برندگان مسابقه، همراه با موس  در

و   ی، هنر یفرهنگ  ی کودکان به کالسها ینجذب ا هدف، شدند و اطالعاتشان ثبت شد.  یینوجوانان شناسا

 محله است. ینا ی رو یرگذاریتأث یتو در نها ی مددکار

 رق:معکالس 

برگزار شد. هر کدام از   ینوجوانان شهرر یتابستان سال نود و هشت، هر هفته، دوشنبه، کالس معرق برا

فروش را   یاگذاشتن و   یشبه نما یتتابلو کار کرده، و آن را به اتمام رساندند. تابلوها قابل  یک ی رو یان،هنرجو

 دارند.
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 تئاتر:

دختران    یتئاتر، و با توجه به استعداد و عالقه   یکالسها  یبرقرار   بر   ی،امام عل  یتجمع  ید با توجه به تأک

  یز، تئاتر دارند. در سال گذشته ن  ینتمر  ی،که سالهاست به صورت حرفه ا  ی، شهرر  یرانینوجوان خانه ا

 کودک، برقرار بود.    تئاتر ازدوا  ینمناسخ، تمر ی جلسه، غالباً چهارشنبه ها، در پالتوها ینچند 

 : یکوچه گردان عاشق تهران و سار یشدر هما یشهرر یرانیدختران خانه اپرفورمنس   یاجرا

ا به اجرای  ی،  سار  کوچه گردان عاشق در شهر  یین آ  یستمینب  یشدر هما  ی ر  شهر  یرانیفرزندان خانه 

کوچه   آیین  نوزدهمین  در  پرفورمنس،  این  همچنین  پرداختند.  کودک  ازدوا   موضوع  با  پرفورمنسی 

 د تهران، توسط این نوجوانان به اجرا درآمده بود. گردان عاشق در بر  میال 

 
 روز در اردوی ساری به سر بردند. 2نوجوانان خانه ایرانی به مدت همچنین در کنار این پرفورمنس، 
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 نشریه هنرمندان بلوچ:

)یادواره رشید و   ایرانی شهرری، به مناسبت برگزاری جام کریکت  بلوچ، نوجوانان خانه  گروه هنرمندان 

ته نامه، در آن  وری(، طی چند هفته اقدام به انتشار هفته نامه خود کردند. نوجونان گردآورنده این هفصد 

به مصاحبه با بازیکنان تیم کریکت پرشین شهرری، دلنوشته هایی به یاد رشید و صدوری، متون و عکس  

 هایی محل زندگی و مسائل پیرامون مسابقات پرداختند. 

 

 مسابقات کشوری قرآن:

استانخ در  )ص(  محمد  سوره  بر  تمرکز  با  کریم  قرآن  قرائت  و  حفظ  کشوری  مسابقات  دوره  ن  ستین 

 کرمانشاه برگزار گردید. سه تن از نوجوانان خانه ایرانی شهرری نیز در این مسابقات شرکت کردند. 
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 هنری و فوق برنامه )نفرآباد(  –کالس های فرهنگی  فعالیت هایگزارش 

و هنری  فرهنگی  آباد در سال    گروه  نفر  ایرانی  نقاشی    98خانه  قبیل  از  برگزاری کالس های هنری  با 

خوشنویسی و    –تئاتر    –کاردستی    –سرود    –نمایش نامه خوانی    –داستان خوانی    –طراحی    –کودکان  

اد و ارتقای  شطرنج کار خود را در این ترم به پایان رساند. هدف از برگزاری این کالس ها کشف استعد 

 ر یک از آنها در رشته مورد عالقه خود می باشد.هنری ه

 

 کالس نقاشی کودکان و طراحی

  2کالس نقاشی که همواره یکی از کالس های ثابت بوده است با توجه به استعداد و عالقه کودکان در  

 ترم متوالی این کالس ها برگزار شد.

ب  از  نقاشی یکی  بروز و تخلیه روانی   هترین کالس های هنر طبق تجربیات پیشین کالس های  ی برای 

کودکان آسیخ دیده می باشد و  از این طریق آسیخ ها شناسایی شده و به تیم مددکاری گزارش داده  

 می شود و مراحل درمانی کودکان آغاز می شود.  

ت کرده  نفر از نوجوانان شرک  8نفر در رده سنی کودکان و در کالس های طراحی    15در کالس نقاشی  

 ترم و با دو موضوع مختلف برگزار شد که در ترم اول با هدف :   2ای نقاشی در اند. کالس ه

 آشنایی با رنگ ها   •

 آشنایی با ابزار نقاشی •

 خالقیت در انتخاب موضوع  •

 برگزار شد و در آن از مداد رنگی، پاستل و آب رنگ استفاده شد. و در ترم دوم با هدف :

 هندسیآشنایی با اشکال  •

 آشنایی با خط و سطح  •

 خالقیت در رنگ آمیزی  •

برگزار شد و در آن از مداد رنگی، خط کش و شابلون های ساخته شده توسط خود کودکان استفاده شد.  

 ترم برگزار شد عبارتند از: 1اهداف کالس های طراحی که در  

 آشنایی با ابزار طراحی  •

 شناخت فرم و اشکال هندسی •
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 انتخاب موضوع خالقیت در  •

 زاویه دید  •

 مطلوبی برای شروع یک ترم رسید و امیدواریم برای شروع ترم جدید به نتایج بهتری دست یابیم.                                     که به نتایج 
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 کالس تئاتر

زیادی به تیم مددکاری می  یکی دیگر از ابزارهای مهم برای تخلیه روانی و برون ریزی تئاتر می باشد که کمک  

کند که برای اولین بار در ترم دوم امسال برگزار شد. این کالس برای رده سنی نوجوانان دختر برنامه ریزی شد و  

 اهداف مشخص برگزار شد .   نفر از نوجوانان پس از استعدادیابی توسط مربی با  9تعداد 

وجوانان رو به رو شدیم و استعداد باالی برخی از آنها  با وجود تعداد جلسات کم برگزار شده با استقبال خوب ن

 امید به پیشرفت زیادی داریم و همچنین شاهد برون ریزی خوبی از آنها بودیم.

 اهداف این کالس عبارتند از : 

 تئاتر درمانی  •

 مبانی تئاتر  •

 با زبان بدن  آشنایی •

 و تسلط به کنترل بدن  •

نمایش که در سالن هنر برگزار شد بودند و ارتباط خوبی با نمایش  که در پایان ترم نوجوانان از نزدیک شاهد یک 

 گرفتند و انگیزه آنها را چند برابر کرد برای موفق شدن در این رشته هنری.  

 

                                    



  

73 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 

 داستان خوانی و نمایشنامه خوانی کالس 

کمک میکند این کالس میباشد. کالس های داستان    یکی دیگر از کالس هایی که به باال بردن اعتماد به نفس 

نفر از کودکان و نوجوانان   20خوانی به دو گروه دختران و پسران تقسیم و به مدت یک ترم برگزار شد و حدود  

 شرکت کردند. 

ی از ادبیات ایران و جهان توسط مربی خوانده و بعد با مشارکت در رو خوانی توسط بچه ها  در ابتدا داستان های 

پیش رفت و بعد از عالقمند شدن بچه ها، به حفظ کردن متن و اجرای آنها پیش رفت. هدف از برگزاری کالس  

 عبارت است از:

 تقویت روخوانی   •

 اشنایی با ادبیات داستانی  •

 نفس باال بردن اعتماد به  •

 عالقمند کردن به کتاب خواندن •

نفر از نوجوانان دختر شرکت کردند و    5و در آن  بعد از عالقمند شدن بچه ها کالس نمایشنامه خوانی آغاز شد  

اجرا در جمع    10به مدت   اولین  برای  که  اجرا کردند  یلدا  برای مراسم شخ  و  را تمرین  نمایشنامه  جلسه یک 

 اجرای قابل توجهی بود.

 

 

 کالس کاردستی 

ی برای این  این کالس برای رده سنی خردساالن و کودکان برنامه ریزی شده بود و به منظور برون ریز 

رده سنی تشکیل شد که با استقبال خوب کودکان همراه بود، در این کالس از مقوا، کاغذ رنگی، کاغذ،  
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کالس بعنوان مکمل کالس     ترم تشکیل شد. همچنین این   1چسخ، قیچی و ... استفاده شد و به مدت  

 از: نقاشی به حساب می آید. هدف از برگزاری این کالس برای کودکان عبارت است 

 افزایش خالقیت  •

 شناخت اشکال هندسی  •

 اشنایی با رنگ ها  •

 افزایش دقت •

 

                

 

 

 

 

 

 کالس خوشنویسی 

ترم کالس های آن در رده سنی  این کالس به تازگی در خانه ایرانی نفرآباد شروع شده و کمتر از یک  

استقبال خوب با  نمیکردیم  فکر  ابتدا  برگزار شده است. در  نوجوان  و  رو  کودک  به  رو  بچه ها  از طرف  ی 

بشویم اما بچه ها استقبال خوبی کردند و خیلی عالقمند بودند و در ترم بعد ادامه این کالس را حتما  

 عبارت است از:خواهیم داشت، اما دالیل برگزاری کالس خوشنویسی 

 تقویت هوش و تمرکز و ارامش •

 افزایش اعتماد به نفس  •
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 رشد جایگاه اجتماعی  •

 

 

  

   

 

 

 س سرود کال

و سرود می   آواز  برای کودکان کالس های موسیقی،  ریزی  برون  و  روانی  راه های تخلیه  از  یکی دیگر 

  2م طول کشید، در ابتدا  تر  1باشد که  این کالس برای رده سنی کودکان در نظر گرفته شد و به مدت  

آوا به جز  ترم تمرین کردند که  بچه ها در طول  و  آماده شد  برای کودکان  این کالس  قطعه  ز خواندن 

همراه با حرکات بدن بود و به همراه موسیقی زنده، بچه ها بعد از تمرین های متعدد قطعه ها را حفظ  

ند. اما تاثیرات آواز برای کودکان و نوجوانان  کردند و برای مراسم یلدا یک قطعه رو به زیبایی اجرا کرد

 عبارت است از:
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 روان خوانی  •

 درک هر چه بهتر کلمات  •

 اد روحیه و شور و نشاط ایج •

 تقویت حافظه  •

 

 

                                                         

 

 کالس شطرنج 

کودک و نوجوان پسر و دختر، اقدام به برگزاری کالس    5خانه ایرانی نفرآباد، برای    98در ترم زمستان  

تا در صورت  از سوی کودکان، در ترم های آتی    های مقدماتی شطرنج کردیم  بازخورد مناسخ  دریافت 

ها را در سطح پیشرفته تر برگزار کنیم. از دالیل تصمیم به برگزاری این کالس ها می توان به  این کالس  

تقویت تمرکز، تعقل و قدرت تصمیم گیری در کودکان اشاره کرد. چرا که این کالس ها تاثیر مستقیمی  

 ان خواهد گذاشت.بر فرایند ذهنی کودک
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 ( ی)مقدمات کیو ساخت روبات ییکارگاه آشنا

آشنا کردن بچه ها با مفهوم روبات و شناخت انواع روبات ها و    ک یروبات  یکارگاه مقدمات  ی از برگزار   هدف

زندگ آنها در  ا  ی م  یکاربرد  اهم  نیباشد.  آنجا حائز  از  روبات مستلزم    یم  تیموضوع  باشد که شناخت 

م   مصنوعی  هوش   –  کمکانی  –  کیالکترون   یها  با شاخه  ییآشنا کنترل  وق  یو  که  با ساخت    یت باشد 

با دست بچه ها کمک  ی کارگروه  ی همراه شود به مهارت ها ب  ی م  ی ادیز  ی و کار    ن یشود. جاذبه روبات 

خود باعث حضور مشتاقانه بچه ها در کالس    یکه با ساخت همراه شود به خود   ی بچه ها خصوصاً هنگام

  ی دوره پاداش بچه ها برا   انید. در پاشون  ی اشاره شده آشنا م  ه ی اول  م یبا مفاه  قیطر   نیا  شود که از   یم

  ی است که خودشان ساخته اند و نحوه عملکرد آن را م   ی داشتن روبات  ینیری شرکت در کالس ش   ی صبور

 دانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعر   نیا  در  ان  ی فیدوره  ارائه خواهد شد سپس  از روبات  با سن بچه ها    ی م  ی واع روبات ها معرفمناسخ 

م   نیماش   کیشود. شرح حرکت   داده  آموزش  برا   یساده  گرفته  نظر  در  روبات  و کم کم طرح    ی شود 

 شود :  ی دوره اشاره م ن یا یساخت ارائه خواهد شد. در ادامه سر فصل ها

  -  ی به صورت عمل  یکیالکتر   ی آشنا شدن با موتورها  -  یکیانمحرکه مک  ی روی ن  ه یاول  م یمفاه  حیتوض   -1

 ربکسی با و بدون گ یک یموتور الکتر  کی ی راه انداز  -  ربکسیبا مفهوم گ ییآشنا
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  د یکل  یباطر  لیاز قب  یکیالکتر  یشناخت قطعات مدارها  -  یکیالکتر  یمدارها  ه یاول  میمفاه  حیتوض   -2

 شامل المپ و موتور  یکیمدار الکتر ک یالمپ و...  ساخت  میس 

روبات توسط شرکت    ینقشه شاست  دن یکش  -  ط ی وبات با محنحوه ارتباط ر  حی شناخت سنسور و توض   -3

 کنندگان 

 یاتصال موتور و چرخ ها به شاست -و تست موتورها  یراه انداز - یشاست یفرم ده   -4

 کنترل کننده   یکینقشه مدار الکتر دن یکنترل کننده روبات و کش  دهیا حیتوض  -5

 ساخت کنترل کننده و اتصال آن به روبات   -6

 روبات یمفهوم هوشمند ساز حیتوض  -مسابقه با روبات ساخت شده   یبرگزار   -7

 

شرکت کنندگان خواهد بود. در   یارائه شده با مشارکت و همفکر  ی سرفصل ها ی است تمام ح یبه توض الزم

انجام خواهد   ی کارگاه با توجه به سطح شرکت کنندگان حرکت روبات هوشمند نبوده و به صورت دست نیا

شد شرکت   واهد روبات ها گفته خ یکه در خصوص سنسورها و مفهوم هوشمند ساز  یمطالبشد که البته با 

 .مسئله خواهند شد کنندگان قادر به درک 
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 )نفرآباد(  درمان فعالیت های تیم بهداشت و

 

تیم درمان خانه ایرانی نفرآباد با رویکرد ارتقاء سطح بهداشت و پیشگیری از بیماری ها به موارد زیر اهتمام  

 شته است : دا

 

آموزش نکات بهداشت فردی به کودکان و خانواده ها از طرق مختلف از جمله برگزاری   ✓

 کارگاه های آموزشی 

 توزیع وسایل بهداشت فردی   ✓

 تهیه پمفلت ها و بروشورها ✓

 آموزش چهره به چهره  ✓

 همیاری خانواده ها از طریق همراهی با کودکان جهت ارجاع به مراکز درمانی  ✓

درمان از طریق مذاکره با مددکاری ها و مدیریت مراکز درمانی و   کاهش هزینه های  ✓

 پزشکان داوطلخ 

 برای یافتن پزشکان داوطلخ در راستای چکاپ کودکان در خانه ی ایرانی تالش  ✓

 تهیه و تحویل داروهای تجویز شده به مددجویان  ✓

 پیگیری و نظارت بر مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک ✓

 و... ✓

 

 

 :هاآزمایشگاه  و متخصص پزشکان به ارجاعات •

 توضیحات  تعداد ارجاعات  نوع تخصص 

 ساله  10خونریزی از بینی پسر  ✓ 1 داخلی متخصص 

 ساله  14اگزما پوستی دختر  ✓ 2 متخصص پوست 

 ساله  13تعیین نمره چشم و خریداری عینک دختر   ✓ 1 اپتومتریست 

 ساله 6سرماخوردگی و التهاب حنجره پسربچه ✓ 1 پزشک عمومی 

 ساله  36تست اوپیوم مادر -تشخیص بارداری ✓ 2 زمایشگاه آ

✓ CBC_PT_PTT  ساله  10پسر 
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 ساله 36سالمت جنین مادر   ✓ 2 سونوگرافی 

 ساله 18سالمت جنین مادر   ✓

 

 

 

 دندانپزشکی  •

 پدر مادر  کودک  نوع درمان دندانپزشکی 

   * opgمعاینه و  

   * opgدندان پالپو+ 1ترمیم+ دندان2معاینه+

   * opgدندان کشیدن+ 1ترمیم+ دندان2معاینه+

   * opgترمیم+ دندان2معاینه+

   * opgترمیم+ دندان1معاینه+

 

 های مالی پروسه درمان:  ی تامین هزینه نحوه  •

 

 

 

خیرین
17%

جمعیت
83%

هزینه های مالی ارجاعات و دارو
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 خانواده بیمار  رایگان  جمعیت  خیرین  موضوع 

 - - %100 - ارجاعات 

 - - %80 %20 دارو 

 

 

 پزشکان داوطلب در سال : •

 کاری نوع هم تخصص  نام پزشک

 پایش دومیه قد و وزن   پایشگر خانه بهداشت محله خانم میرزایی 

+ 

 استفاده وارنیش فلوراید 
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 اقدامات روتین برای سالمت فردی:

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 ماهیانه صورت به D  ویتامین مصرف ✓

✓  

 مصرف کپسول آهن به صورت هفتگی 

 توجه به بهداشت دهان و دندان ✓ توجه به سالمت چشم  ✓

✓  
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 پزشک داوطلب چکاپ فردی توسط  ✓
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 تامین دارو های روتین مصرفی مددجویان  ✓

 

 

 

 

 

 

 : (covid_19)اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با ویروس کرونا 
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 برگزاری کارگاه آموزشی جهت سالمت فردی و پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا ✓

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع پک های بهداشتی در کارگاه فوق  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

86 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 توزیع پک های بهداشتی و آموزش های الزم مختص خانواده ها ✓

 

 

 پک های بهداشتی و آموزش های الزم مختص بچه های زباله گرد توزیع ✓
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 نصب تراکت در محل جهت آموزش برای پیشگیری از ابتال به کرونا ✓
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 )قلعه گبری( درمان و بهداشت فعالیت های تیم

 

رای کودکان تحت پوشش این مرکز پیگیری روند درمان کودکان  از جمله فعالیت های خانه ایرانی شهرری ب

 کودکان داده می شود.است. همچنین در طول سال تحصیلی آموزش های الزم بهداشت  به 

 

سی و سه نفر از کودکان خانه ایرانی شهرری توسط پزشک داوطلخ معاینه شدند.   1398اردیبهشت  13روز  

  پزشک توسط  یشهرر ی رانیا خانه نفر از مادران  4و    کودکان  از فر ن 28تعداد    98 خرداد 15 در همچنین 

  یتعداد  نیهمچن .شد  داده  کودکان  لیتحو و  هیته ن یریخ توسط  از ین مورد یداروها و  شدند  نهیمعا داوطلخ

 :است ری ز شرح به آنها درمان  روند  گزارش  که  داشتند   متخصص پزشک و  شتری ب  یریگ یپ به   ازین  کودکان  از

 

  ص یتشخ  و شد  داده  ارجاع  گوش   متخصص به  د،ی شنینم ی خوب به  را  صداها که ی ا ه سال8   کودک .1

 . بود کودک   نیا یبرا  سمعک از  استفاده  پزشک

 

 نیا .شد   داده  ارجاع ی روماتولوژ متخصص به داشت ورم   شیپاها و دست  که ی ا ساله 13  کودک .2

  کباری  دوماه هر  ،  دارو از  استفاده ضمن ، اش  یماریب  کنترل ی برا  مبتالست  سمیرومات به  که   کودک

 . کند  ی م مراجعه   پزشک به

 

  پوست دکتر   به کباری دوماه  ،هر داشت گردنش  پشت در  یاضاف گوشت  که ی ا ساله 16 نوجوان .3

 . رفت نیب از  کردن  زیفر با  اضافه  گوشت  و  کرده  مراجعه

 

  صیتشخ  و  شد  داده ارجاع  متخصص به  داشت  درد سر  و  تهوع احساس   که ی ا ساله  14 نوجوان .4

 .شد  زی تجو  او یبرا دارو ی مقدار که   بود استرس  و  اضطراب دکتر 
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  را شده  زیتجو  یداروها و  کرده  مراجعه  متخصص  به کباری ماه 6  کند  یم  تشنج  که ی ا ساله  9  کودک .5

 . کند  ی م مصرف 

 

  با و شدند  داده   ارجاع پزشک  به داشتند  خود  گوش  در  یناراحت احساس  که نوجوانان از نفر  دو .6

 . شد  زیتجو شانیبرا دارو  ی قدارم  عفونت صیتشخ

  پزشک توسط  کباری  ماه 3 هر  است  دوزه یاس  به مبتال که   یرانیا خانه  پوشش تحت  دوساله   کودک .7

 . شودیم چکاپ

 

  ارجاع پوست دکتر   به شودیم ی ادیز یها  زخم  دچار  شیگلو داخل  و ها لخ  که ی ا ساله  15 نوجوان .8

  به  ها زخم نیا بار  هر است الزم  که   اردد  بدنش در   یعفونت پزشک صی تشخ به  باتوجه  و  شد  داده 

 .کند   مصرف را  شده زی تجو  یداروها ند یا ی م وجود 

 

 

  ی داروها و  کردند   مراجعه پوست متخصص  به بودند  یپوست یناراحت دچار  که کودکان  از  نفرسه  .9

 . شد  داده لشانیتحو  و  شده  هی ته ازین مورد 

 

  یداری خر ی نکیع پزشک نسخه  طبق بود فیضع شیچشمها  که   یا ساله  11 کودک   یبرا  .10

 .شد  داده  لش یتحو  و شده

 

 

  باتوجه  کرده  مراجعه  پزشک  به بود ده ید خیاس  کمر  هیناح در  که ی ا ساله  15  نوجوان   .11

 .شد  ی داریخر شیبرا شده زی تجو  یدارو  و  دهیند  یجد  خ یآس  کمر  از عکس انجام

 

  داده   اعارج متخصص  به کردیم شیچشمها در  یناراحت احساس  که   یا ساله  16 نوجوان   .12

 . شد  داده  صیتشخ  ندهیا یها  سال در  چشمها یفیضع .شد 
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  و  شده داده   ارجاع پزشک  به داشت ه یکل  هیناح  در  ینارحت احساس  که   یا ساله 10  کودک .13

 . شد  انجام الزم شاتیازما

 

*با توجه به غربالگری های انجام شده به دلیل اینکه همه ی کودکان کمبود ویتامین و آهن دارند، قرص  

 شود.فرفولیک و همچنین ویتامین به صورت هفتگی و ماهانه طبق تجویز پزشک به کودکان داده می های 

  پزشک  به یرانیا خانه  داوطلبان توسط  شدند  ی سرماخوردگ دچار  سال طول  در  که   یکودکان  شودیم ادآور ی*

 .شوند یم  داده ارجاع  کند،  ی م ی همکار مرکز  نیا با محله  در  که ی داوطلب

 

  ت یجمع درمان  خانه به  یپزشک دندان  یکارها  انجام یبرا سال طول در   کودکان از  یتعداد  نیهمچن*

 .شد  یریگ یپ انها درمان روند  و  کرده  مراجعه

 

   یر شهر بهداشت مرکز  توسط  ور یشهر خانه کودکان  رشد  و  دندان  سالمت، ور یشهر 14  مورخ شنبه  پنج*

 . گرفت قرار  نه یمعا مورد 

خانه بهداشت   یر از کودکان ساکن در کانال و کوره عباس آباد با همکارنف 117فلج اطفال  یناسیون واکس*

 98 یبهشتارددر  ی و خانه شهر ر   یینعال
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عالوه بر این در روز های پایانی سال با توجه به شیوع ویروس کرونا خانه ایرانی شهرری اقداماتی را انجام داد  

 که شامل:

های گروهی خانه ایرانی شهرری)قلعه گبری نفرآباد و خانه   برنامهتعطیلی کالس های آموزشی و لغو  •

 اشتغال(

 برگزاری کارگاه آموزشی  •

 پک بهداشتی  80توزیع  •

 نصخ پوستر های آموزشی در محله  •
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*در کارگاه آموزشی مطالبی درباره این که کرونا چیست ؟عالیم آن کدام است؟راه های انتقال آن چیست؟و  

 شان میدهد توضیح داده شد.د را نعالیم کرونا چه زمانی خو 

 

در ادامه اقدامات پیشگیرانه مثل نحوه صحیح استفاده از ماسک شست و شوی دست دوری از محیط آلوده  

برقرار نکردن تماس بدنی و دست دادن شیوه استفاده از پد الکلی توضیح داده شد و در ادامه این کارگاه پک  

 هایی با محتوای: 

 شامپو •

 صابون •

 دندان خمیر و  مسواک •

 مولتی ویتامین  •

 فیفول  •

 پدالکلی •

 دستکش التکس  •

 حوله و لیف و شانه  •

 پس از این کارگاه پوستر های آموزشی تهیه شده در سطح محله نصخ شد. به بچه ها داده شد.
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 مرحله دوم اقدامات علیه کرونا:

مرحله دوم    یان بچه ها درخانه ایرانی شهرری پس از آموزش بهداشت فردی و توزیع پک بهداشتی در م

 فعالیت خود با حضور آگاهانه از مساعل بهداشتی در مناطق مختلف شهرری اقدامات زیر را انجام داد: 

حضور در کوره عباس آباد و توزیع پک های بهداشتی و آگاهی دادن به اهالی درمورد رعایت اصول   •

 بهداشتی 

یر شست و شوی دست ها  بهداشتی و آموزش مساعلس نظحضور در گاراژدپوی زباله و توزیع پک  •

 نحوه صحیح عطسه کردن عالیم بیماری نحوه تهیه ضدعفونی کننده های خانگی و.... 

 توزیع و آموزش به کودکان زباله گرد منظقه دولت آباد شهرری  •
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 98گزارش تیم سرمایه انسانی سال 

ان خدمت کارکنان؛ و هدف آن  فرایند جذب، آموزش، ارزیابی و جبرمدیریت منابع انسانی عبارت است از 

وری سازمان  کسخ اطمینان از جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته در سازمان به منظور افزایش بهره

 .است

با در نظر داشتن یکی از بزرگترین اهداف جمعیت امام   98تیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری در سال 

پذیر در سایر اقشار جامعه و به  ندی نسبت به قشر آسیخمبخشی و ایجاد دغدغهیعنی آگاهی علی )ع(

وری  ها در راستای بهرهخصوص دانشجوها و قشر تحصیلکرده، اقدام به جذب عضو داوطلخ و آموزش آن

 هرچه بیشتر خانه ایرانی شهرری نمود. 

ها در جهت اجرای  تامین نیروی انسانی مورد نیاز سایر تیمتیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری عالوه بر 

های خانه، اقدامات دیگری نیز به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و باال بردن  هرچه بهتر فعالیت

 است. انگیزه در داوطبین انجام داده 

 رت زیر است:به صو 98شده توسط تیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری در سال اقدامات انجام

 برگزاری جلسات معارفه  -1

 های خانه ایرانی نگی و برگزاری جلسات تیمهماه -2

 ارزیابی اعضای فعال -3

 برگزاری جلسات دورهمی اعضا -4

 های جمعیت امام علی )ع( ها و نشستتامین نیرو برای طرح -5

 های خانه ایرانی استخرا  ساختار کلی برای تیم -6
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 برگزاری جلسات معارفه -1

-جلسه معارفه در تاریخ 4اقدام به برگزاری   به منظور جذب اعضای جدید  98رری در سال  خانه ایرانی شه

 های زیر نمود: 

 اردیبهشت  26جلسه معارفه   -1

 تیر   13جلسه معارفه   -2

 مرداد   10جلسه معارفه   -3

 بهمن  10جلسه معارفه   -4

 

 98اردیبهشت ماه    26جلسه معارفه برگزار شده در تاریخ  

شود، در ابتدا برای  انی برگزار میهای خانه ایرمنظور آشنایی داوطلبین با فعالیتدر این جلسات که به 

ها، خدمات،  آشنایی بیشتر با  اهداف و چشم اندازهای جمعیت امام علی )ع( توضیحاتی در رابطه با طرح

ری پرداخته  شود. سپس به بیان معضالت منطقه شهرهای ایرانی داده میهای خانههای ایرانی و دغدغهخانه

 شود. ها داده میی کار آنهای مختلف خانه ایرانی شهرری و نحوه شو در انتها توضیحاتی در رابطه با بخ

چنین تعداد  نمودار زیر تعداد اعضای حاضر در هر جلسه معارفه و تعداد اعضای فعال شده در آن معارفه، هم

اند  شده و پس از آن امکان ادامه فعالیت را نداشته  اعضایی که به مدت دوماه و یا کمتر در خانه ایرانی فعال

 دهد: به تفکیک نشان می 
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 ها هماهنگی و برگزاری جلسات تیم -2

های انجام شده توسط تیم سرمایه انسانی در خانه ایرانی شهرری هماهنگی و برگزاری  از دیگر فعالیت

به صورت منظم و هر ماه یک مرتبه برگزار  های مختلف به صورت مجزا است. در این جلسات که جلسات تیم

چنین برنامه ریزی کارهای یک ماه آینده  ی و ارزیابی فعالیت آن تیم در یک ماه گذشته و همشد به بررس 

پرداخته شد. به عالوه در راستای بهبود عملکرد هر تیم در هر جلسه نیازهای آن تیم اعم از نیاز نیروی  

 شود. آوری میه صورت مرتخ جمعانسانی، نیاز مالی و ... نیز ب 

 ارزیابی اعضای فعال  -3

های تیم سرمایه انسانی بررسی عملکرد داوطلبین فعال در خانه ایرانی است. به این  ترین فعالیتیکی از مهم 

های خانه ایرانی به صورت مجزا ماهانه یک بار توسط سرتیم آن  منظور عملکرد اعضای فعال در هریک از تیم

 سیار حائز اهمیت است:گیرد. این ارزیابی از دو جهت بایه انسانی صورت می بخش و تیم سرم

کمک به قرار گرفتن هر عضو داوطلخ در جایگاهی که بیشترین بازده را داراست: از آنجا که   -1

دهند نیاز است تا با بررسی  های ایرانی را اعضای داوطلخ و غیر متخصص تشکیل میداوطلبین خانه

تفاوت روحیات و  های مصورت منظم و قرار گرفتن عضو مورد نظر در بخشعملکرد هر عضو به 

های عضو در هر جایگاه ارزیابی و بررسی شود و در نهایت در بهترین جایگاه ممکن قرار  توانمندی

 گیرد. 
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-کمک به حفظ عضو: زمانی که یک عضو داوطلخ در جایگاهی که متناسخ با روحیات و توانمندی -2

 اشت. گیرد انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت خواهد دمی  های شخصی اوست قرار 

های صورت گرفته توسط تیم سرمایه انسانی که در دو بخش ارزیابی فعالیت تیمی و ارزیابی  در ارزیابی

 شوند.فعالیت عضو به عنوان یک فعال اجتماعی گرفت موارد زیر بررسی می

 ارزیابی فعالیت تیمی: 

 اعتماد به نفس  -1

 توانایی مدیریت احساسات  -2

 روحیه کار تیمی  -3

 ری روحیه مدیریت یا رهب -4

 احساس مسئولیت -5

 نظم  -6

 توانایی برقراری ارتباط با کودکان -7

 ارزیابی فعالیت عضو به عنوان فعال اجتماعی: 

 تولید محتوا  -1

 جذب مالی  -2

 های سرمایه انسانیهمکاری در نیاز -3

 )ع( های جمعیت امام علی ها و برنامهمشارکت در طرح -4

 های خانه ایرانی(با معضل افزایی دانشی )شرکت در جلسات نمایش فیلم و مباحثات مرتبط هم -5
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 برگزاری جلسات دورهمی اعضا -4

برگزاری دو جلسه دورهمی اعضا در طول سال بود. این   98از دیگر اقدامات مهم تیم سرمایه انسانی در سال  

چنین  یاق و انگیزه در هر عضو برای فعالیت بیشتر و همجلسات در راستای هدف این تیم مبنی بر ایجاد اشت

 ها و نیازهای خانه ایرانی برگزار شد.رار گرفتن اعضا از تمامی برنامهدر جریان ق

های پیش رو در خانه ایرانی  درهریک از این جلسات اعضا به بحث و تبادل نظر در رابطه با نیازها و چالش

 های انجام شده تقدیر و تشکر به عمل آمد. ماه گذشته طبق ارزیابی پرداختند. ودر نهایت از عضو برتر 

 

 

 دورهمی اعضا در خانه ایرانی نفرآباد
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 تقدیر و تشکر از عضو برتر 
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 های خانه ایرانیاستخراج ساختار کلی برای تیم -5

مند در آن تیم برای  چنین ایجاد یک ساختار نظام وری هر تیم به صورت مجزا و هم در راستای باال بردن بهره 

ی هنری و تبلیغات یک ساختار کلی طبق نیازهای تیم  های آموزش، مددکاری، بهداشت و درمان، فرهنگ تیم

 مورد نظر استخرا  شد. ساختارهای نهایی به صورت زیر استخرا  شدند:

 

 ساختار تیم آموزش 
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 ساختار تیم مددکاری 

 

 ساختار تیم بهداشت و درمان
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 ساختار تیم فرهنگی هنری

 

 ساختار تیم تبلیغات 
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98اعضای فعال سال 

Column1

 سال گذشته مقایسه تعداد اعضا نسبت به  -6

 دهد.چنین تغییرات آن نسبت به سال گذشته را نشان می و هم 98جدول زیر تعداد اعضای فعال در سال 
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 های روابط عمومیگزارش فعالیت

 قلعه گبری و نفرآباد شهرری: جشن شب یلدای خانه های ایرانی  •

ماه در خانه ایرانی نفراباد شهر ری  برگزار شد.  آذر    30خونه ایرانی شهرری در تاریخ    98جشن یلدای سال  

برنامه های فرهنگی و هنری از جمله سرود و نمایش نامه خوانی توسط بچه های هر دو خانه ایرانی شهر ری  

 اجرا شد.

 

 ی ایرانی نفرآباد و قلعه گبری شهرری:طرح تدریس عشق برای خانه ها •

ر فرهنگسرای وال صحبت و نامه نگاری های الزمه برای گرفتن  با دانشگاه پیام نور و کتابخانه های زیر نظ  

میز معرفی جمعیت و خانه ایرانی شهرری جهت جذب عضو انجام شد که متاسفانه با پیش آمدن وضعیت  

 برنامه به تعویق افتاد.موجود در ارتباط با بیماری کرونا این 

عشق صحبت و نامه نگاری های الزمه  همچنین با فرهنگسرا وال در خصوص برگزاری همایش طرح تدریس  

 انجام شد که با صحبت های انجام شده قرار به برگزاری آن در سال آینده شد.
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 برگزاری گالری هنری جهت ارائه آثار هنری کودکان خانه ایرانی قلعه گبری:  •

 باچند تا گالری صحبت و موافقت یکی از آن ها گرفته شد. 

 

تفکیک زباله در خانه های ایرانی قلعه  برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزش •

 گبری و نفرآباد شهرری:

با شهرداری شهرری جهت گرفتن سطل های تفکیک زباله صحبت شد و قرار شد جهت آموزش کارگاهی را  

 نند که متاسفانه با تعطیلی خانه ایرانی مواجه شدیم. در خانه های ایرانی برگزار ک

 

 ایرانی قلعه گبری و نفرآباد شهرری: برگزاری اردو برای کودکان خانه های •

اردوی تفریحی برای کوکان خانه ایرانی نفرآباد برگزار گردید بچه ها  جهت دیدن فیلم به  98آذرماه سال   

 سینما برده شدند.

نی قلعه گبری برای اردوی آخر سال به پارک اعضای بدن واقع در دارآباد برده  همچنین کودکان خانه ایرا

 شدند. 

 گاه کودکان کار در تهراناز چند سکونتوزنامه شهروند گزارش ر

ماه    19در   »1398تیر  عنوان  تحت  گزارشی  شهروند  روزنامه  کوچک  یستارهی ب  ی هاشخ،  در  کارگران   ،»

گفتگو با اعضای جمعیت امام علی )ع( و خانه ایرانی شهرری به چاپ رساند. متن کامل این گزارش را در  

 مطالعه کنید. اینجا

 

 

 

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/166690/%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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 فعالیت های تیم کارآفرینی

با هدف رفع و کاهش معضالت اجتماعی در منطقه ی شهرری آغاز به فعالیت    1396کارآفرینی نورا از سال 

  منطقه مهاجرپذیر بوده و سالیان سال است که میزبان مهاجرینبه دلیل اینکه بافت جغرافیایی این  دکرد.

متوجه مهاجرین است  همچنین معضالت اجتماعی این منطقه نیز غالبا   افغانستانی و پاکستانی است و

بنابراین اغلخ افراد تحت حمایت خانه ایرانی شهرری را نیز مهاجرین پاکستانی که قومیت آنها بلوچ میباشد  

 تشکیل میدهند.

 

کارآفرینی خانه ایرانی بر همین اساس پایه ریزی    ،ازآنجا که هنر سوزندوزی با فرهنگ بلوچ درآمیخته است

اوطلخ جمعیت امام علی )ع( محصوالتی مزین به هنر اصیل و زیبای  شد و با کمک تیمی از طراحان د

سوزندوزی در تعداد کم و با کمک سه نفر از مادران سرپرست خانواده تحت حمایت خانه ایرانی  تولید شد 

به فروش رسید و خوشبختانه با استقبال زیاد   96  جمعیت در اسفند ماه ک در اولین بازارچه ی بوی عیدی

در سال گذشته تعداد   برو شد و تولیدات و همچنین افراد شاغل در کارآفرینی نورا افزایش یافتند.مشتریان رو

و پسر نوجوان در   زن، دختر 15زن سرپرست خانواده در منطقه ی سرباز بلوچستان )در چهار روستا (،  16
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  ارآفرینی نورا مشغول زن و دختر نوجوان در منطقه ی قلعه خیابان مشهد در ک 10منطقه ی شهرری و تعداد 

به فعالیت هستند. خانه اشتغال نورا چهار روز در هفته فعالیت میکند و در آن فعالیت های سوزندوزی  

 ,مونتاژ و خیاطی محصوالت انجام میشود. 

 

همچون   فروش محصوالت صنایع دستی داخل کشور  های  کت در نمایشگاهطی سال گذشته نورا عالوه بر شر

در چندین    خانه وارطان«، »مراسم سالگرد برند آرایشی و بهداشتی« و »بنیاد خیریه ایفا«»آثار بلوچستان 

همچنین الزم به ذکر است که   .ر  از کشور نیز شرکت کرده و با استقبال زیادی مواجه گردید انمایشگاه خ

ازی نورا نیز توانسته در سال گذشته پیشرفت  فروش مج

 بسیار خوبی داشته باشد.
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 یت های تیم مالی فعال

تیم قالخ  در  ایرانی شهرری وظایف  اجرایی شکل میدر خانه  امر مستثنا  های  ازین  مالی هم  گیرد، قسمت 

 شکل گرفته است.ها و درآمدهای خانه سازی هزینه نیست. تیم مالی به منظور کنترل و بهینه

که توسط دانشجویان و اعضای    های نقدی و غیر نقدی بوده استدرآمد خانه ایرانی شهرری از طریق کمک

 فعال این خانه و همچنین خیرین جذب گردیده است. 

شود، خیر محترم مبلغ دلخواه را خود از طریق حساب بانکی  جمعیت کمک های نقدی به دو شیوه انجام می

)ع(  علی  شماره:  امام  هجرت    577468/94به  شعبه  جام،  حساب  ملت  کارت    بانک  شماره  یا  و 

علی  6104337770031308 امام  جمعیت  نام  می  ع  به  مالی  واریز  تیم  به  را  آن  پیگیری  شماره  و  کنند 

دهد و در قبال آن  خیر مبلغ نقدی را به مسئول تیم مالی تحویل می  دهد. روش دیگر آن است که تحویل می 

 خت نقدی دریافت می کند.  فیش پردا

ها  کمک غیرنقدی خود را  رانی و یا خانوادههای غیر نقدی، خیرین با توجه به نیاز خانه ایدر مورد کمک

های نقدی و غیرنقدی اگر خیر منظور خاص )آموزش، غذا،  دهد. در کمکبه مسئول خانه ایرانی تحویل می

...( را در نظر گرفته باشد   آن مبلغ یا کمک غیرنقدی در همان راستا هزینه و یا استفاده  پوشاک، درمان و 

 گردد. می

هایی  های مربوطه است هزینهسازی هزینهمالی همانطور که گفته شد کنترل و بهینه  از دیگر وظایف تیم 

-ها و مناسبتهای تحت پوشش، جشنکه شامل اجاره خانه ایرانی، بهداشت، درمان، آموزش، تغذیه، خانواده

آمده است و  تعمیر و نگهداری، اقالم مصرفی مورد نیاز و ... که در گزارش به صورت کلی و جزء به جزء  ها،  

ها به صورت کامل و جامع و  های نقدی و غیرنقدی و هزینههای مربوطه اعم از گزارشات کمکتمامی گزارش 

 گیرد. سابرسی قرار می ماهانه به مسئول خانه ایرانی و مسئول مالی جمعیت تحویل و در آنجا مورد ح
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 جدول درآمدها و هزینه ها  

 

 

 

 نفرآباد مرکز شهرک عالیین و  2مجموع هزینه های اداره 

 

برای پوشش    ها،تر بودن ورودی های نقدی خانه ایرانی شهرری نسبت به هزینهقابل ذکر است به دلیل پایین 

 شود. ها هرماه تنخواه از واحد مالی جمعیت دریافت میهزینه

 

 

 

 ریال شرح ردیف 

 3.350.990.777 98ی نقدی سال  جمع هزینه ها 1

 2.583.267.000 کمک های خیرین اختصاصی خانه شهرری  2

 767.723.777 کمک دریافتی از جمعیت   3

 مرکز شهرک عالیین و نفرآباد  2سر فصل هزینه های  

 ریال شرح ردیف  ریال شرح ردیف 

 12,215,000 چاپ و تکثیر  14 229,189,454 تغذیه 1

 36,630,280 اقالم جزیی مصرفی  15 146,139,573 بهداشت و درمان 2

 38,041,000 ابزار و لوازم مصرفی  16 14,513,360 و و تفریحات ارد 3

4 
اداره تیم های 

 ورزشی 
149,253,570 17 

تعمیر و نگهداری 

 اثاثیه
1,450,000 

5 
برگزاری جشن و 

 خرید هدیه
16,230,440 18 

تعمیر،تجهیزونگهداری 

 ساختمان
86,257,000 

 276,000,000 اجاره ساختمان  19 3,145,000 پذیرایی مراسم ها  6

 868,000,000 کمک هزینه مسکن  20 400,000 حمل و نقل  7

 13,300,000 خرید وسایل منزل  21 1,300,000 هزینه پست 8

 22 370,376,000 ایاب و ذهاب 9
کمک هزینه خانواده 

 ها
288,040,600 

 72,780,000 دارایی ثابت  23 10,047,000 قبوض 10

 377,900,000 کارآفرینی  24 28,979,500 کتاب و لوازم التحریر  11

 104,502,000 سایر هزینه ها  25 64,096,000 خرید پوشاک  12

   26 164,725,000 آموزش 13
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مواد   - فوق  عمده  گزارش  در  که  گردد  تامین می  انبار جمعیت  از  مصرفی  لوازم  از  بخشی  و  غذایی 

مرکزی جمعیت   انبار  اقالم  است  توضیح  به  است. الزم  نشده  شامل  آورده  که عمدتاً  )ع(  علی  امام 

مواد غذایی و لوازم التحریر می باشد توسط خیرین تامین می گردد که بنا به نیاز خانه های ایرانی  

 ا اختصاص می یابد. به آنه

به دلیل بافت پراکنده جمعیتی در شهرری کودکان جهت رفت و آمد به خانه ایرانی و زمین فوتبال   -

امنیت در رفت وآمد مواجه هستن بنابر این بخش قابل توجهی از بوجه  و ... با مشکل مصافت و عدم  

 صرف ایاب و ذهاب کودکان می شود. 

 

 

 

 

 

229,189,454

146,139,573
14,513,360

149,253,570

16,230,440 3,145,000

400,000

1,300,000

370,376,000

10,047,000

28,979,500

64,096,000

164,725,000

12,215,000

36,630,280

38,041,000
1,450,000

86,257,000

276,000,000

868,000,000

13,300,000

288,040,600

72,780,000 377,900,000

104,502,000

های ایرانی شهرریخانه98گزارش مالی سال 

تغذیه بهداشت و درمان اردو و تفریحات

اداره تیم های ورزشی برگزاری جشن و خرید هدیه پذیرایی مراسم ها

حمل و نقل هزینه پست ایاب و ذهاب

قبوض کتاب و لوازم التحریر خرید پوشاک

آموزش چاپ و تکثیر اقالم جزیی مصرفی

ابزار و لوازم مصرفی تعمیر و نگهداری اثاثیه تعمیر،تجهیزونگهداری ساختمان

اجاره ساختمان کمک هزینه مسکن خرید وسایل منزل

کمک هزینه خانواده ها دارایی ثابت کارآفرینی

سایر هزینه ها
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به توضیح است کمک های   آورده  الزم  فوق  و... در گزارش  مواد غذایی  قبیل پوشاک  از  نقدی خیرین  غیر 

 نشده است.

 اجاره ساختمان

 ریال می باشد.  19.000.000عه و ماهیانه ریال ودی 500.000.000اجاره مرکز شهرک عالیین  

 ریال می باشد. 6.000.000ریال ودیعه و ماهیانه   500.000.000اجاره مرکز نفرآباد 

 سکنکمک هزینه م

برای برخی از خانواده های تحت پوشش اقدام به اجاره خانه به شرح ذیل نموده    98مرکز شهرری در سال  

 است :

 ریال  500.000دیعه و ماهیانه ریال و  600.000.000خانه ای با  -1

 ریال   5.000.0000ریال ودیعه و ماهیانه   100.000.000خانه ای با  -2

 ریال   10.000.000اهیانه  ریال ودیعه و م 150.000.000خانه ای با  -3

 ریال به عنوان کمک ودیعه    100.000.000پرداخت  -4

 ریال اجاره خانه  3.000.000پرداخت  -5

 طرح کوچه گردان عاشق 

مبارک    263.000.000مبلغ    مایحتا  خانوار در ماه  اهدای کیسه های  بابت  از خیرین مرکز شهرری  ریال 

 رمضان در طرح کوچه گردان عاشق تامین شد.

 از جمله اقداماتی که به طور مستقیم توسط خیرین انجام شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

التحرتهیه   -1 لوازم  و  ا  یرروپوش  و    یشهرر   یرانی خانه 

 و بلوچستان  یستانتحت پوشش نورا در س  ی خانواده ها
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 خرید کولر برای خانه علم  -2

 مراسم افطاری در ماه رمضان  -3

 تعمییر سقف مددجو  -4
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 فعالیت های تیم ورزش خانه ایرانی شهر ری  

شود  می ان  نتیجه در شکل تفکر جوانکاهش سالمت جسمانی باعث بروز مشکالت فراوان در فکر، ذهن و در 

دهد. از این رو بسیاری از معضالت جوانان از جمله  میو احتمال بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی را افزایش  

خمودگی و افسردگی که باعث گرایش به اعتیاد و نزاع های خیابانی می شود، از طریق ورزش و فعالیت  

زایش اعتماد به نفس و عزت نفس افراد از  . ورزش کردن از طریق افجسمانی قابل پیشگیری و درمان است

کند. فقر ورزشی در محالت معضل خیز به  می روی آوردن نوجوانان و جوانان به این گونه رفتارها جلوگیری  

ای ضروری برای جمعیت  شکل چشمگیرتری نمایان است و حل این معضل در محالت محروم را به وظیفه

  و  عالقه  گسترش  جهت در  تا داشته  آن  بر  را  ما و  است ساخته  بدل ( ع)  علی امام مردمی  –ی  امداد دانشجوی 

را در جهت   مرتبط ورزشی های  داشتن مکان  ضرورتِ مهم، این. کنیم تالش  محالت این  در  ورزش   فرهنگ

در میان   خطرات احتمالیهای تحت پوشش جمعیت و پیشگیری از گسترش فرهنگ ورزش در میان خانواده

 کند.می کودکان و زنان طلخ  

 

به   ی و ورزش  یدنبال کردن دو دسته از اهداف روانشناخت  یدر راستاتیم های ورزشی خانه ایرانی شهرری 

 : است امروز ادامه داده تا  کار خود را ر یشرح ز

 کودکان ی منف ی نرژا ه یسالم و شاد جهت تخل یطی مح جاد یا -
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 ی و دوست ی چون همکار ییها صه یپرورش احساسات مثبت و خص -

 یم یت  هی روح ت یو تقو یخشونت و پرخاشگر زان یم  کاهش -

 به کودکان  یورزش  ت یدادن هو  قیمثبت و بارور از طر  تیشخص جاد یا -

 یو جمع  یانفراد یورزشها یطه ی کودکان در ح یابیاستعداد -

 حاشیه نشین و مستمر از کودکان   یا  صورت حرفه به  یورزش   یمهایت جاد یا -

 و حضور در مسابقات   ی ر جوامع ورزش د  مناطق حاشیهشرکت دادن کودکان  -

 در ورزش  کودکان حضور  ق یبزه از طر یهانه یمعضالت و زم  ی ریگ یبه جامعه در امر پ ی بخشی آگاه -

 

 تیم فوتبال پسران  

 جمعیت به متعلق پرشین فوتبال  تیم عنوانبا   94سال  را  خود فعالیت شهرری ایرانی خانه فوتبال  تیم

 ایران در خیابان و  کار کودکان اختصاصی تیم تنها پرشین تیم حاضر لحا  درعلی)ع( آغاز کرد.  امام

 .است

  امن  ی طیمح  جادی و امهاجر و پر معضل منطقه شهرری جذب کودکان و نوجوانان  ی در راستا  می ت نیا لیتشک

  ی کودکان فراهم ماین   ی را برا یفضا فرصت نی ا جاد یآن ها انجام شد. ا یورزش  ت یانجام فعال یسالم برا و

  ی ورزش   یها ت ی. انجام فعالبردارند  اعتماد به نفس گام  شیو افزا  یفرد  ت یسازد تا در راه به دست آوردن هو

و کاهش    یانرژ ه یباعث تخل  ، یکار گروه مانند  یاجتماع یی ها ییمن پرورش تواناساالن، ض هم درکنار

 شد. خواهد  زیکودکان ن   نیا یو رفتار ی اخالق یها یناهنجار

 
  شده ترسیم ای حرفه  و اجتماعی منظر دو  از  شده  انجام های  گذاری هدف اساس  بر تیم  انداز چشم

 مددکاری،  خدمات ارائه با که است آن  دنبال  به  شهرری ایرانی خانه  فوتبال تیم  اجتماعی،  نظر زاست. ا
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 را ها آن  اند  گرفته  قرار  پوشش تحت  تیم  این طریق از  که نوجوانانی  و  کودکان به  پزشکی  و آموزشی

مهاجر و کودکان    کودکان  از متشکل  ای حرفه فوتبال  تیم یک تشکیل با دیگر،  سوی از .سازد نمند توا

 معرفی  برای مناسبی  فرصت شوند، می اجتماعی مثبت هویت یک  دارای  کودکان خود  اینکه  ضمن  ، کار

  آن  به  جامعه  مختلف اقشار توجه  جلخ ومهاجر و شرایط نامناسخ زندگی آنها   کودکان هویتی معضل

 .شد  خواهد  فراهم

 اقدامات زیر برای بهبود عملکرد تیم صورت گرفت.   هشت در سال نود و ، با تجربه مند تر شدن بازیکنان

 اضافه شدن مربی و کمک مربی داوطلخ به هر رده سنی-1

 ایجاد موقعیت های رقابتی از قبیل بازیهای چهارجانبه بین تیم های پرشین  -2

 لباس توسط خیرین محترم در هر شش ماه   تامین تجهیزات ورزشی و-3

 ان برای حضور در ترکیخ اصلی تیم در هر دو رده تفکیک و استعداد یابی بازیکن -4

 

 
با توجه به گستردگی حاشیه و معضالت آن در شهرری خانه ایرانی شهرری برای حضور موثر و فعاالنه تر در  

منطقه قلعه الیمون راکه از مناطق حاشیه نشین و  حوزه ی کودکان کار تصمیم گرفت که گروهی از کودکان  

 میباشد را به تیم فوتبال پرشین شهرری اضافه کند پر معضل شهرری  
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تمرینات تیم فوتبال پرشین در یک سال اخیر بصورت منظم یک جلسه در هفته در روزهای جمعه و در  

رکی بین تیمهای نوجوانان و نونهاالن  دورده نونهاالن، نوجوانان برگزار میشود. بدلیل این که بازیکنان مشت

 ده بصورت مشترک انجام میشود.وجود دارد تمرین این دو ر

در طول یکسال گذشته همزمان با تمرینات آمادگی جسمانی و بدنسازی، آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی نیز  

 به کودکان و نوجونان تیم خانه ایرانی شهرری داده میشود.  

 

   اهداف

فوتبال مستقل در هر  نه ایرانی شهر ری به دلیل تعدد محالت در این منطقه ایجاد تیم مهمترین هدف خا

محله برای تردد راحت تر بازیکنان برای ورزش است . در صورت رسیدن به این هدف کودکان به آسانی به  

 ورزش دسترسی داشته و روح ورزش در محله تزریق می شود. 

 

 روستای کبیرآباد 

محروم، برای حضور  در این روستای   96ه تیم مددکاری خانه ایرانی شهرری از زمستان پس از حضور فعاالن

پس از شناسایی و استعدادیابی  تیم فوتبال پرشین   97موثرتر کنار کودکان و نوجوانان این روستا از خرداد  
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ضور  تمرینات تیم کبیرآباد هفته ای یک جلسه و با ح سپسکودک تشکیل شد.  25کبیرآباد با حضور 

   شد.تا پیگیری مربیان داوطلخ خانه ایرانی در ورزشگاهی در نزدیکی این روس 

 

به دلیل مشکالتی اعم از نبود نیروی داوطلخ ، مشکالت مالی و ... تصمیم بر این شد که تمرینات مجزای  

با بقیه بازیکنان   نونهم اک  و  شوند روستای کبیر اباد متوقف و منتخبی از این بچه ها به تیم شهر ری اضافه 

 پردازند. میبه تمرین 

 الیمون روستای قلعه 

سال فعالیت مدام ورزشی به سراغ این محله رفتیم و بچه های مستعد رو به تیم فوتبال   4بعد از  98در سال 

نفر از کودکان و نوجوانان این منطقه به تیم فوتبال شهرری اضافه شده و یک   8م. تعداد پرشین جذب کردی 

 در هفته در تمرینات این تیم شرکت کردند. روز  

 98دوستانه تیم فوتبال پرشین شهرری در سال مسابقات 

  27  یخاحمدآباد در رده جوانان در تار ین لخ خط و پرش   ین، پرش  ی شهر ر ینپرش  ین مسابقات سه جانبه ب

 برگزار شد: یبهشتارد

 لخ خط  ینپرش  0  - 1 یشهرر پرشین

 د آباداحم ینپرش  0 - 2لخ خط  پرشین
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 احمد آباد ینپرش  0  - 0 یشهرر پرشین

 

خرداد نیز مسابقات چهارجانبه دیگری میان تیم های فرحزاد، شهرری، حسن آباد و   3همچنین، در تاریخ  

 پاکدشت برگزار گردید. 

 

 شرکت در لیگ دو و میدانی پرشین جمعیت امام علی

،  یاز مرکز شهر ر یدانی مسابقات دو و م ی ز پسران برانفر از شرکت کنندگان رو 32تعداد ،  98در زمستان 

 . شرکت کردند روز متوالی در ورزشگاه انقالب، در این مسابقات 2خانه ایرانی نفرآباد و قلعه گبری در 
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 کالس های رزمی پسران

 

  ی ر  شهر یرانیورزش خانه ا  می، ت 98دوم سال  مهی در ن  یآموزش  ی توسعه و رشد کالس ها  لیبدل نیهمچن

و    یکه از نظر روح  یبر کودکان  شتریب ی گذار ریو جذب و تاث  یجسمان ی امادگ یکالسها  تیادامه فعال یبرا

دارند    یفرد  آموزش و   ی از نظر مددکار شتریبه توجه ب  از یقرار دارند و ن یسخت تر  ط یدر شرا  یروان

رو در نوجوانان   یبساز راتیتاث  یکالس آموزش   نی که به کمک ا  د یمرکز افتتاح گرد ن یدر ا  یرزم  یکالسها

 . میتر شاهد بود ریپذ  خیآس 

  یو روان یمناسخ روح ی الگوها جادی و ا  یمنف یها یانرژ  هی در درجه اول تخل ی کالس رزم  ی از برگزار هدف

  3رشته هر هفته به مدت   نیادر هر نوجوان است.    یجسمان یو باالبردن سطح اعتماد به نفس و آمادگ 

 . شودیمآبان برگزار زدهیورزشگاه شهر سالم س   ین رزمسال  جمعه در  ی ساعت در روزها
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 گزارش ورزش دختران 

در سال های گذشته، تیم ورزش خانه ایرانی شهرری به منظور افزایش روحیه و برانگیختن حس همدلی و  

ینات مستمر،  رقابت، اقدام به تشکیل تیم والیبال دختران کرد. دختران خانه ایرانی شهرری، با حضور در تمر

 در اولین دوره لیگ پرشین جمعیت امام علی نیز شرکت کردند.  

، خانه ایرانی شهرری به منظور افزایش روحیه، ایجاد شادابی و برانگیختن حس رقابت در  98اما در سال  

دو و  فضایی سالم اقدام به برگزاری تمرینات دو و میدانی برای کودکان و نوجوانان این مرکز نموده است. تیم 

ای یک روز در  و هفته میدانی دختران شهرری شامل هر دو خانه ایرانی قلعه گبری شهر ری و نفرآباد بوده 

 شود.  مجموعه ورزشی الزهرا واقع در شهرک مفتح برگزار می 

 

 

 انگیزش:

ش و  برپایی مسابقات سالیانه دو و میدانی لیگ پرشین، بستری مناسخ جهت استعدادیابی، ایجاد انگیزه و تال

ن برای شرکت در  نیز تقویت روحیه رقابت سالم در این کودکان ایجاد کرده است. شور و اشتیاق کودکا

جلسات تمرینی و انگیزه و روز شماری برای شروع مسابقات از جمله مصادیق عینی کارایی لیگ پرشین و  

 باشد. خدمات ورزشی و مددکاری بر روی این کودکان می 

 

 جلسات تمرینی: 

تخصصی  شود. بدنه تمرینات شامل تمرینات  ه تمرینی در سالنی سرپوشیده و با گرم کردن آغاز می هر جلس

های ورزشی شامل سرعتی و استقامتی و ثبت رکورد و نیز آموزش نحوه استارت،  دو و میدانی، انجام تست 

افزایش قوای   باشد. همچنین تمرینات بدنسازی به جهتافزایش سرعت استارت و قوای آمادگی جسمانی می 

رسد. پیش از خرو  از  پایان می بدنی کودکان در پایان جلسه تمرینی قرار دارد و نهایتا با سرد کردن به 

ای به عنوان وعده پس از تمرین عموما برپایه کربوهیدرات در اختیار آنان قرار  مجموعه ورزشی، تغذیه 

سوتغذیه برخی از این کودکان، اهمیت ارزش  گیرد و البته با توجه به مشکالتی نظیر ضعف جسمانی یا می 

 ود.  ش غذایی باالی این وعده باید در نظر گرفته  



  

121 

 5شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پالک آدرس: شهرری، 

 09193707783شماره تماس: 

 

مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 

 

تمرینات به طور مستمر و بدون تعطیلی تا زمان شروع مسابقات ادامه یافته. از سوی دیگر انگیزه و هیجان  

ربخشی این جلسات  کودکان برای شرکت در مسابقه موضوعی بی نهایت دلگرم کننده بوده و حاکی از اث

جاد شده بین اعضای تیم و هر دو  باشد. به ویهه احساس همدلی و همراهی ایتمرینی بر روی اعضای تیم می

 خانه ایرانی از نقطه نظرات شایان توجه در طول این دوره بوده است.
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 : 1398سومین دوره لیگ دو و میدانی 

به تفکیک در قالخ دو تیم قلعه گبری شهر ری و نفرآباد با   با آغاز مسابقات در دو روز متوالی، تیم شهرری    

وارد مجموعه ورزشی آفتاب انقالب شدند. این   "تیم پرشین شهر ری"هایی یک دست با عنوان لباس 

قات یک مدال نقره برای نسیبه  های متفاوت دو و میدانی برگزار شده و در نتیجه این مسابمسابقات در ماده 

و یک مدال برنز برای فرزانه رند از اعضای تیم    "پدیده"، با استعداد و در یک کالم بلوچ کودکی ده ساله 

یابی تعداد زیادی از کودکان با استعداد این دوره به تیم منتخخ  منتخخ و بی نهایت مستعد و همچنین راه 

 خانه ایرانی شهرری بود. دو و میدانی جمعیت امام علی )ع(، سهم 

 

ات افزایش احساس همدلی و روحیه رفاقت و دوستی بین کودکان بوده و همچنین  نتیجه این دوره مسابق

 توان آن را نادیده انگاشت.کارایی و اثربخشی این دوره از مسابقات در مسیر استعدادیابی نیز امریست که نمی 
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 ی ورزش  یابیستعدادا

به   ی شهر ر یرانیا یشش خانه تحت پو یساله 15تا   8کودکان    یبرا یورزش  یابیاستعداد ، 98در سال 

  ی ورزش  یهاتا کودکان در رشته   یرفتسالمت و نشاط صورت پذ  یران صورت داوطلبانه توسط شرکت سف

 داشته باشند.  یتخود فعال یو عالقه   یبدن یزیک مناسخ با ف

 

 با منتخب تهران  و بازی دوستانه تیم کریکت

  ی نوجوانان و جوانان مستعد کوره شهرر یم ت یلو تشک ییسااقدام به شنا 97در زمستان  ی شهرر یرانیخانه ا

است که هر   یکنباز 14متشکل از  یشهرر یننوجوانان و جوانان پرش  یکتکر هاییم از ت یک  هر   نمود.

 منظم دارند.  یناتتمر ی خاک ین جمعه در زم

  دوستانه پرداخت. منتخخ تهران به رقابت  یمبا ت یدر ورزشگاه آزاد   یشهرر ینپرش  یکت کر یم ت، 98در سال 

 شد. یروز پ 88به  96  یجهمنتخخ تهران با نت یم ت یک، نزد یدارد  این در
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 سایر اقدامات خانه ایرانی شهر ری

 

 برگزاری نشست کودک مردگی نرم در سکونت گاه های غیر رسمی:

کرد    یرانرا وها از خانه یکی یدهپوس  یباران سقف گِل  ید ، بارش شد 97سال  یروزها یندر آخرین که پس از ا

برگزار شود، جهت    یشیتا هما  یمبر آن شد ،  آوار جان باختند   یر ز  ان خانه ایرانی شهر ریکودک  تن از  و دو

مسکون  یبررس  ا  یمسائل  در  جر  ین که  د  یان مناطق  تا  مردگ  یگر دارد.  کودک  و  نباشد  کابوس  در    ی باران 

 .یابد روا  ن یسکونتگاه

 

 

)ع( و با حضور پویا عالءالدینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و    به میزبانی جمعیت امام علی   این نشست

  1398  مردادماه  14  و مسئول خانه ایرانی شهر ری جمعیت امام علی در تاریخ  رویا منوچهری فعال اجتماعی

گزارش مربوط به این نشست را می توانید در خبرگزاری    .باشگاه هواداران این جمعیت برگزار شد در محل  

 مشاهده کنید.  ایرنا

 

 

https://www.irna.ir/news/83426567/سیاست-ها-باید-اجتماع-محور-باشد
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شهرری و محل زندگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از خانه ایرانی  بازدید دبیر  

 کودکان: 

  ین گناه در ا  یک ب از خانه ها در اسفند ماه، و از دست رفتن  دو کود   یکی آوار شدن سقف    ی حادثه    ی در ط

  یبهشت در ارد  یشهرر  ی رسم  یر غ  یحقوق کودک از سکونتگاهها  یون کنوانس  یمرجع مل   ید حادثه ناگوار، بازد

 رفت.صورت گ ین از مسئول یبه همراه جمع 1398ماه سال 

عباس   ی آقا مل   یردب  یدکتر محمود  آقا  یون کنوانس  ی مرجع  و  مل  یرمد   ی عرفان  ی حقوق کودک    ی کل مرجع 

ب  کودک  همچنحقوق  مرجع  کارشناسان  همراه  بهداشت،نما  یندهنما  ین ه  کشور،نما  یندهوزارت    ینده وزارت 

  یت داوطلخ جمع  عضایبه همراه ا  ید بازد   یندر ا  یانتظام   یروی و ن  ییهقوه قضا  یندهجوانان، نماوزارت ورزش و 

 )ع( حضور داشتند.  یامام عل
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مردمی امام علی )ع(   –جمعیت مستقل امداد دانشجویی   ری   خانه ایرانی شهرگزارش     

 

 مراسم افطاری برای کودکان خانه ایرانی شهرری:

شهرری    26در   ایرانی  خانه  ماه،  اردیبهشت 

برگزاری   به  اقدام  خود  خیرین  همت  به 

افطاری معلمین   مراسم  حضور  برای    با 

 فرزندانش کرد. 
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 تماس با ما 

 

 09193707783روابط عمومی خانه ایرانی شهرری:  شماره 

 www.sosapoverty.org/shahrereyصفحه خانه ایرانی در سایت:  

 hahrereywww.instagram.com/Khanesصفحه اینستاگرام: 

 www.telegram.me/Khaneshahrereyکانال تلگرام:  

 

ایرانی قلعه گبری:  درس  آ ولیعصر، کوچه  شهرری،  خانه  شهرک عالیین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه 

 5هرمز، پالک  

 

  بست  بن   ارم،  خیابان  ستاره،   پارک  کنار  فارسی،   سلمان  میدان  نفرآباد،   شهرری، :آبادخانه ایرانی نفرآدرس  

 (سمت راست درب)  1 پالک ،(راست سمت ها شیرازی روبروی) دوم 

 

 

http://www.sosapoverty.org/shahrerey
http://www.instagram.com/Khaneshahrerey
http://www.telegram.me/Khaneshahrerey

