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گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

معرفی جمعیت مستقل امداد دانشجویی  -مردمی امام علی (ع)
جمعیت مستقل امداد دانشجویی  -مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردمنهاد ،کامالً مستقل ،غیرسیاسیی و
غیردولتی میباشد که در سال  1378بهصورت رسمی با شماره  19061به ثبت رسید و فعالییت خیود را بیا
مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال میکند .جمعیت امام علی (ع) همچنیین در سیال  1389بیا ثبیت مقیام
مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان بینالمللی ،بهعنوان
یکی از سازمانهای فعال درزمینۀکاهش معضالت اجتماعی در سطح بینالمللی معرفی گردیده است.
اعضای جمعیت امام علی (ع) ،شامل دانشجویان و مردم ،به فعالیتهیای داوطلبانیه اجتمیاعی و امیدادی در
خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در جامعیه مییپردازنید .جمعییت امیام علیی (ع) در دانشیگاههای
صنعتی شریف و تهران دفتر رسمی میباشد و در سایر دانشگاههای تهران و شهرستانها نزدیک بیه 10000
عضو فعال دارد .اعضای جمعیت در سال  1384نخستین دفتر رسمی مردمی خود را در جنوب شهر تهران و
در محلۀ مولوی بازگشایی کردند و نام خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشد از قدمی بزرگ برای آبادانی
ایران توسط دانشجویان ایرانی .جمعیت امام علی (ع) در حال حاضر  33خانه ایرانی و  10نمایندگی فعال در
شهر تهران (محلههای مولوی ،خاک سفید ،دروازه غیار ،لیخ خیط و فرحیزاد) ،ورامیین ،شیهرری ،احمیدآباد
مستوفی ،شیراز ،مشهد ،تبریز ،اصفهان ،کرمان ،قوچان ،بوشهر ،بندرعباس ،کرمانشاه ،ساری ،گرگان ،کیر و
 ...دارد.
مأموریت جمعیت رسیدن به جهانی استوار بر پایۀ عدالت و صلح با نگیاه وییهه بیه افیراد آسییخپذیر بیهویهه
کودکان میباشد .در همین راستا و پس از  16سال فعالیت و تالش مستمر جوانان و مردم عزییز کشیورمان،
در حدود  3500کودک معصوم در سراسر کشور در خانههای ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علیی
میباشند تا فردا روزی بتوانند چهره و نام محله خود را تغییر دهند.
جمعیت امام علی به تقویت مشارکت عمومی بهویهه حضور فرهیختگان در سیاستهای اجتماعی و بازخوانی
آیینها و مناسبتهای ملی -مذهبی در جهت ارتقاء وضیعیت اجتمیاعی و انسیانی در جامعیه معتقید اسیت.
تمامی افراد دچار معضالت اجتماعی اعم از فقر و اعتییاد ،کودکیان کیار و خیابیان ،زنیان سرپرسیت خیانوار،
کودکان دچار بیماریهای خاص ،دختران آسیخدیده و کودکیان معیار

قیانون و بزهدییده تحیت پوشیش

برنامههای جمعیت هستند.
در یک شمای کلی برخی از فعالیتهای مهم جمعیت امام علی در سالهای گذشته را میتوان در موارد زییر
خالصه کرد:
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 -1راهاندازی بیش از  30مرکز امدادی جهت ارائۀ خدمات به کودکان در محلههای حاشیه بانام «خانیههای
ایرانی»
 -2آزادی و بخشش گرفتن برای  26نوجوان محکومبه قصاص و تأمین هزینههای سنگین دیۀ آنها گیاه تیا
دویست میلیون تومان برای هر زندانی از طریق کمکهای مردمی در قالخ آیین طفالن مسلم
 -3راهاندازی  7خانه اشتغال در سراسر کشور برای مادران سرپرست خانواده در یک سال اخیر
 -4راهاندازی خانه ایرانی درمان در شهر تهران برای ارائۀ خدمات دندانپزشکی و پزشکی رایگان به کودکان
تحت حمایت
 -5همکاری مشترک با سازمان جهانی یونیسف و تحت حمایت قراردادن بیش از یک هیزار کیودک افغیان
محروم از تحصیل در کشور در یک پروژۀ آموزشی رایگان – در سالهای تحصیلی  94-93و 95-94
 -6اهییدای کیسییههای مایحتییا مییواد غییذایی در مییاه رمضییان بییه بیییش از  7000خییانواده نیازمنیید در
آسیخدیدهترین و دورافتادهترین مناطق کشور با هزینهای بالغبر یک میلیارد تومان از محیل کمکهیای
مردمی–تابستان 1394
 -7برگزاری نخستین لیگ فوتبال کودکان کار بانام لیگ فوتبیال پرشیین در کشیور بیا حضیور  18تییم از
محلههای آسیخدیده و حاشیه تحت پوشش جمعیت امام علیی از سراسیر کشیور در تهیران – شیهریور
1394
 -8برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال کودکان کار با نام لیگ فوتبال پرشین در کشور با حضیور  37تییم از
محلههای آسیخدیده و حاشیه تحت پوشش جمعیت امام علیی از سراسیر کشیور در تهیران – شیهریور
1395
 -9امدادرسانی به آوارگان آسیخدیده از جنگ داعیش در اردوگاههیای پناهنیدگان در کردسیتان عیراق –
تابستان 1394
-10

امداد رسانی به جنگ زده های سوریه – تابستان 1396

-11

برگزاری چندین طرح و برنامۀ ملی و منطقهای در سراسر کشور در طول سال به شرح زیر:

 .1آیین طفالن مسلم – پیگیری بخشش و آزادسازی و حمایت پس از خیرو از کودکیان و نوجوانیان
زندانیِ محکومبه قصاص که در سن زیر هجده سال مرتکخ جرم شدهاند( .در ایام محرم)
 .2آیین کوچهگردان عاشق – غذارسانی به هزاران خانواده نیازمند در ماه رمضان
 .3آیین کعبۀ کریمان – برآورده ساختن آرزوهای کودکان کار و کودکان محروم در میالد حضرت علی
 .4آیین صفای سعی – حمایت از مادران سرپرست خانواده با دعوت از حجا در ایام حج
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 .5آیین شام عیاران  -اعالم بیزاری دانشجویان اییران از اعتییاد فراگییر در کشیور در کنیار حماییت از
آسیخدیدگان اعتیاد و خانوادههای آنان
 .6طرح مادرانه – حمایت از مادران باردار درگیر اعتیاد در محلههای حاشیه و فرزندان آنها
 .7آیین هفتسین برکت – تحویل سال در کنار کودکان محلههای حاشیه در سراسر کشور
 .8آیین یلدا در کوچههای فقر – شخ یلدایی دیگرگونه در کنار کودکان کار و محروم در سراسر کشور
 .9برگزاری سمینارهای تخصصی درزمینۀآسیخهای اجتماعی در سالهای اخیر
• نخستین سمینار تخصصی کودکان کار ایران – اسفند 1392
• نخستین سمینار اعتیاد و بارداری – آذر 1393
• نخستین سمینار اعتیاد کودکان و نوجوانان در محلههای حاشیه – اسفند 1393
• اولین سمینار ازدوا کودکان – آذر 1395
-12

فعالیتهای بینالمللی در فضای سازمان ملل متحد و در منطقه خاورمیانه در راستای گسترش صلح
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معرفی خانه ایرانی
خانههای ایرانی؛ خانههایی برای ارائۀ خدمات امدادی به کودکان و بانوان در محلههای محروم ایران خانه
همه ایرانیان است؛ خانه ایرانی مکانی است که پناه هر ایرانی دربند ستم و فقر است؛ امید هر انسانی که
کمبودهای زندگی ،گذران آن را برایش سنگین ساخته است .خانهای است با هویت ایرانی ،هویتی که در آن
سراسر امید و آرامش ،برادری و مهرورزی است .خانه ایرانی کانون بیشتر فعالیتهای مددکارى جمعیت امام
علی (ع) میباشد .جایی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو صورت میگیرد تا با آموزشی صحیح و
ارتباطی عمیق میان یک معضل و راهکارهاى حل آن بتوان قدمهایی بزرگ در جهت بهبود وضعیت کودکان
و بانوان بیپناه سرزمین ایران برداشت .به نوعی خانه ایرانی مرکز فعالیتهایی ازجمله روانشناسی ،جلسات
مشاورههای فردی و گروهی ،ردههای آموزشی تحصیلی ،هنری ،فرهنگی ورزشی برای کودکان ،آموزش
مهارتهای خوداشتغالی برای زنان سرپرست خانوار ،امور مربوط به درمان خانوادهها و… میباشد.
اهداف و عملکردهای این مراکز به سه دستۀ کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت تقسیم میگردند .در اهداف
کوتاهمدت ،هدف حل شرایط بحرانی خانوادههای تحت حمایت هر منطقه از جمله حل شرایط بحرانی مرتبط
با نیازهای اولیه شامل غذا ،پوشاک ،مسکن و… میباشد .در اهداف میانمدت جنبههای آموزشی به هم
پیوسته با برنامهریزیهای بسیار دقیق اضافه میگردند؛ در مرحله سوم ،گسترش فعالیتها و افزایش تعداد
خانههای ایرانی دنبال میگردد.
در برنامهریزیهای بلندمدت ،هرکدام از مناطق تحت حمایت جمعیت در سراسر کشور دارای یکخانه ایرانی
خواهد بود که واسطه خدماترسانی امدادی جمعیت به مناطق محروم است .این خدمات در تمام روزهای
سال بهطور مستمر ادامه دارد و بهطور ممتد وضعیت آموزشی و مددکاری مراجعین را پیگیری میکند.
هزینه اجاره یا خرید تمامی خانههای ایرانی جمعیت با همیاری مردم نیکوکار تهیه شده است .هزینههای
نگهداری این خانهها و هزینههای فعالیتهای امدادی آنها نیز توسط خیرین مردمی تأمین میشود.
همچنین افراد فعال در این خانهها را نیروهای داوطلخ دانشجویی و مردمی تشکیل میدهند که همگی
بهصورت داوطلبانه و کامالً رایگان در این خانهها به فعالیت میپردازند .هر یک از این خانههای ایرانی ،بسته
به هدف و برنامه کاری ،گروههای مختلف اجرایی خود را دارد و تالش میشود تا نیروهای فعال در هر تیم،
عالوه بر عشق و تعهد دارای تخصص در زمینۀ کاری مرتبط نیز باشند .در ضمن همواره برنامههای مختلف
آموزشی برای ارتقای دانش اعضای داوطلخ فعال با هماهنگی جمعیت برگزار میگردد.

4
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

معرفی خانه ایرانی شهر ری
در سال  1389خانه ایرانی شهرری به عنوان جنوبیترین خانه ایرانی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام
علی (ع) در شهر تهران و برای تحت پوشش قرار دادن مناطق حاشیه ای در جنوب پایتخت و در محدوده
شهر ری و روستاهای اطراف فعالیت خود را آغاز نمود .به علت وسعت محدوده شهر ری ،حجم شناسایی ها و
مددکاری ها و دیگر فعالیت هاهی این خانه بسیار وسیع و پراکنده می باشد.
در سال  1391و  1392خانه ایرانی شهر ری با هدف حمایت از کودکان آسیخ دیده ناشی از شرایط خانواده
یا محل زندگی فعالیت های خود را تعریف کرد .همچنین با راه اندازی فضایی برای زنان سرپرست خانوار به
اشتغال زایی برای آن ها مشغول شد.
با توجه به نیاز منطقه و همچنین شناسایی تعداد زیادی از کودکان کار و محروم از تحصیل (ایرانی،
افغانستانی و بلوچ پاکستانی) تصمیم بر آن شد که از ابتدای سال  1393خانه ایرانی شهر ری اولویت کار
خود را برای کودکان محروم از تحصیل و همچنین کودکان کارو خیابان بگذارد.
با توجه به قرار دا د سه جانبه میان جمعیت امام علی ،اداره اتباع و همچنین صندوق حمایت از کودک
(یونیسف) در راستای حمایت از  1000کودک افغان محروم از تحصیل در کل ایران ،در سال تحصیلی -94
 ،93خانه ایرانی شهر ری بر آن شد که تعداد  100کودک محروم از تحصیل در پایه های اول تا پنجم
ابتدایی از منطقه  13آبان شهر ری در شیفت بعد از ظهر ثبت نام شدند که تمامی این کودکان بعد از یک
سال فراگیری آموزش در خانه ایرانی شهر ری ،در سال تحصیلی  95-94در مدارس دولتی ثبت نام گردیند.
الزم به ذکر است تعداد  10نفر از این کودکان به دالیل متعدد نتوانستند وارد سیستم رسمی آموزش و
پرورش شوند.

موقعیت جغرافیایی شهر ری
شهر ری یکی از شهرستان های استان تهران است .ایین شهرسیتان از شیما بیه شیهر تهیران ،از جنیوب بیه
شهرستان قم ،از شرق به شهرستان های پاکدشت و و رامین ،از غرب به شهرسیتان هیای اسالمشیهر ،ربیاط
کریم و زرندیه محدود می گردد .شهر ری در جنوب شرقی تهران و متصل به این شهر است ،به طیوری کیه
منطقه  20شهرداری تهران کامال در محدوده شهر ری قرار گرفته و مهم ترین بخش شهر ری را شامل میی
شود.
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پراکندگی جغرافیایی
به دلیل متمرکز نبودن معضالت اجتماعی شهر ری در یک محله ،اعضای داوطلخ خانه ایرانیی شیهر ری بیا
توجه به لزوم شناخت جنس معضالت ،اولویت فعالیت خود را بر روی مناطق  13آبان ،قلعه گبری ،امین آباد،
قوچ حصار و نفر آباد گذاشتهاند.

اصلیترین معضالت موجود در محلههای مذکور
• مهاجرت غیر قانونی توام با محرومیت
• اعتیاد

• کارکودک (کار خیابانی ،کار کارگاهی و)…
• اعتیاد کودکان

• نداشتن اوراق هویتی

• محرومیت از تحصیل
• کودک آزاری

• حاشیه نشینی
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فعالیت های تیم شناسایی و مددکاری (نفرآباد)
خانه ایرانی نفرآباد با هدف ایجاد پایگاهی امن در محل ،حضور مداوم در کنار کودکان و نظارت بر عملکرد
صحیح نهادهای مسئول در این محله شروع به کارکرد .این خانه از شهریورماه  1397با شناسایی های
متمرکز کار خود را شروع کرد .هدف از این شناسایی ها ،آشنا شدن با کودکان محروم از تحصیل و آسیخ
دیده برای حضور در خانه ایرانی بود.
بر اساس شناسایی های انجام شده  35کودک ( 8خانواده –  2خانواده ایرانی و  6خانواده افغان) که نیاز به
حمایت بیشتری داشتند در فاز اول وارد برنامه حمایتی این مرکز شدند.
فعالیت های در نظر گرفته شده در این مدت برای این کودکان در مرحله اول رفع بحران ها و در مرحله دوم
ایجاد شرایط امن برای کودک و در مرحله سوم توانمند ساختن کودک برای تغییر شرایط کنونی و بهبود
اوضاع زندگی است .الزم به ذکر است که این توانمندی شامل ابعاد روانی ،اجتماعی و اقتصادی است.
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فعالیت های تیم مددکاری در یک سال و نیم گذشته
موارد زیر از جمله اقدامات مددکاری انجام شده در یک سال و نیم گذشته برای کودکان این مرکز می باشد:
 .1پیگیری و همراهی خانواده های افغان برای مراجعه به دفتر کفالت برای اخذ یا تمدید برگه ثبت
نامو ثبت نام نهایی در مدرسه
 .2پیگیری منظم و مستمر وضعیت تحصیلی کودکان در مدرسه توسط تیم پشتیبان مدرسه
 .3همراهی و کمک به اخذ شناسنامه یکی از مادران
 .4ارجاع موارد درمانی به تیم بهداشت و درمان و پیگیری انجام و منیجه آن
 .5پخش کیسه مواد غذایی در ماه رمضان و شخ سال نو
 .6پیگیری و کمک به اجاره مسکن دو خانواده تحت پوشش
 .7انجام هماهنگی های الزم و همکاری با تیم ورزش جهت منظم انجام شدن تمرینات ورزشی
 .8پیگیری تهیه پک لوازم التحریر در شهریور ماه برای کودکان
 .9پیگیری و اقدام برای ترخیص یکی از کودکان تحت پوشش از بهزیستی
.10

ارتباط مستمر و جلسات منظم با تیم فرهنگی هنری برای پیشبرد کالس ها در جهت

اهداف تیم مددکاری

پخش کیسه مواد غذایی در اسفندماه
به دلیل شیوع بیماری کرونا و سخت تر شدن شرایط اقتصادی خانواده ها ،در اسفند ماه  98در اولین
مرحله ،در محله نفرآباد کیسه های مواد غذایی و شوینده بین  15خانواده تحت پوشش این مرکز توزیع
گردید.
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فعالیت های تیم مددکاری (قلعه گبری)
با توجه به باال بودن تعداد کودکان و نیاز به اینکه شرایط آنها به صورت دقیق و منظم مورد بررسی قرار گیرد
تا در مواقع لزوم اقدامات الزم انجام گیرد ،گروهی از اعضای تجربه مند تر و دغدغه مند تر خانه ایرانی
شهرری مسئولیت پیگیری امور کودکان و خانواده ها را عهده دار شدند .
تیم مددکاری در سال گذشته عمده ی توجه و تمرکز خود را معطوف به نوجوانان تحت حمایت خانه ایرانی
قرار داد چرا که شرایط بحرانی تری را به دلیل قرار گرفتن در سنین نوجوانی پشت سر میگذارند .الزم به
ذکر است که فعالیت تیم مددکاری اغلخ توسط بازوهای اجرایی خود در بخش آموزش های تحصیلی،
ورزشی و فرهنگی و هنری صورت میگیرد.
تشکیل کلوپ فرهنگی هنری نوجوانان که گزارش آن در قسمت فعالیت های فرهنگی هنری خانه ایرانی
شرح داده شده است ،از اقدامات سال گذشته ی تیم مددکاری بوده که هدف از ایجاد آن آموزش هایی در
حوزه مهارت های زندگی که گاه با استفاده از ابزار های هنری نظیر(فیلم و موسیقی و  )...و همچنین آموزش
های کاربردی و مهارتی جهت آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان با مهارت ها یا علومی که بتواند در آینده هدف
علمی آنها قرار گیرد (مانند آموزش های پایه در حوزه ی نجوم  ،مدیریت و .)...
ار اقدامات دیگر تیم مددکاری در سال گذشته می توان به تفکیک مجدد خانواه های تحت حمایت از نظر
وضعیت معیشتی اشاره کرد که طی این اقدام خانواده های کم برخوردار تر مشخص شده و به صورت منظم
برای آنها بسته های حمایتی آذوقه فراهم گردید .همچنین اقدام به تعمیر سقف منزل دو خانواده به دلیل
عدم امنیت برای زندگی در ان فضا علی الخصوص در فصول بارندگی ،صورت گرفت.
با توجه به پایین بودن سن ازدوا در این قومیت اغلخ نوجوانان تحت حمایت خانه ایرانی در آستانه ازدوا
زودهنگام بوده و در کنار تالش برای به تعویق انداختن ازدوا کودکان سعی در آموزش مهارت ها و توانایی
های الزم برای ورود به بازار کار و کسخ درآمد میشود؛ در همین راستا تیم مددکاری در سال گذشته
توانست با کمک تیم کارآفرینی خانه ایرانی شهرری ( نورا) برای تعداد چهار نفر از نوجوانان پسر اشتغال زایی
کند.
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پخش کیسه مواد غذایی در اسفندماه
به دلیل شیوع بیماری کرونا و سخت تر شدن شرایط اقتصادی خانواده ها ،در اسفند ماه  98در اولین
مرحله ،در محله نفرآباد کیسه های مواد غذایی و شوینده بین  15خانواده تحت پوشش این مرکز توزیع
گردید.
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فعالیت های تیم شناسایی (قلعه گبری):
باتوجه به اینکه حوزه فعالیتهای خانه های ایرانی جمعیت امام علی(ع) در مناطق حاشیه و معضل خیز
شهر است ،هر خانه ایرانی ملزم است که درباره منطقه کاری ،معضالت و آسیخ های آن منطقه و خطراتی
که در آن منطقه کودکان و خانواه ها را تهدید میکند ،اطالعات و شناخت کافی را داشته باشد که این
مسئولیت تا اندازه ای بر عهده گروه شناسایی هر خانه است .همچنین شرکت در طرح ها و آیین هایی که
در سطح جمعیت برگزار می شود و نیاز به شناسایی دارد از وظایف این تیم است.

شناسایی:
کوچه گردان عاشق
مقدمه
کوچه گردان عاشق ،نخستین و قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل امداد دانشجوی – مردمی امام علی
(ع) است که از سال  1378تا کنون بی وقفه برگزار گردیده و با گذشت بیش از 20سال سعی دارد
عبادتی اجتماعی را – در کنار عبادات فردی – در شخ های قدر و به خصوص ایام شهادت موال علی(ع) –
ترویج کند.
طرح «کوچه گردان عاشق» سعی دارد تا با تأکید بر شیوه عملی زندگی بزرگان دین به احیای اندیشه آنان
در جامعه در خصوص ضرورتِ مطلقِ خدمت به همنوع بپردازد.
آیین ها محل جمع شدن و به هم پیوستن مردم است .باید چشم باز کرد و دید؛ دیدنی که به صدا
بینجامد و تغییری مثبت و سازنده ایجاد کند .باید کسی باشد که در این کوچه ها قدم بزند ،ببیند و
احساس «مسئولیت» کند.
در جهان امروز عدد محرومان و گرسنگان زمین به میلیاردها نفر می رسد و در کشور ما نیز خانواده های
فقیر و کم درآمد بی شماری زندگی می کنند که در تأمین مواد غذایی و مایحتا خود به شدت در
مضیقه هستند و فرزندانشان از سوء تغذیه رنج می برند.
آیین «کوچه گردان عاشق» برای پدید آوردنِ تالشی فراگیر و عزمی ملّی برای ریشه کنی گرسنگی و فقر
از کشور و جهانمان برگزار می گردد .تأمین نیازهای غذاییِ حیاتی خانواده های محروم در ماه مبارک
رمضان ،شکل اجرایی این طرح را تشکیل می دهد.
در این طرح ،بعد از انجام شناسایی تقریبا یک ماهه در محالت حاشیه ؛ کیسه های مایحتا مورد نیاز
یک ماهه هزاران خانواده محروم در شخ های قدر توسط دانشجویان و مردم  ،تهیه و به درِ خانه های این
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عزیزان برده می شود؛ و این حرکت در واقع به تأسی از کوچه گردی های عاشقانه موال علی(ع) و سیره
عملی زندگی ایشان در یتیم نوازی و مهر به همنوع ،انجام می شود.
خانه ایرانی شهرری نیز همه ساله مانند تمامی مراکز جمعیت امام علی با تمام توان و انگیزه خود در این
طرح شرکت می کنند تا قدمی در تحقق اهداف این طرح بردارد.

اجرای طرح در شهر ری
طبق روال هر سال با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان طرح کوچه گردان عاشق در شهرری آغاز شد.
داشتن جامعه آماری بزرگتری از قشر آسیخ پذیر که در مناطق مختلف شهر ری زنیدگی مییکننید و ییا
خانوادههایی که در مرز فقر هستند و در صورت تغییر در شرایط اقتصادی نیاز به کمیک دارنید ،از جملیه
اهداف همیشگی طرح کوچه گردان عاشق است.
ابتدا مناطق هدف که باید مورد شناسایی قرار بگیرد،توسط سرتیم شناسایی مشخص شد.
مناطق  13آبان ،قوچ حصار ،بهشتی ،ولی آباد ،فیروز آباد ،تقی آباد ،عباس آباد ،غنی آباد ،اشرف آباد درنظر
گرفته شد .در جلسه ای که در تاریخ  16اردیبهشت  98برگزارشد  20عضو داوطلخ در  4تقسییم بنیدی
شده تا به شناسایی در این مناطق بپردازند.
در این جلسه در مورد چرایی طرح کوچه گردان ،چرایی انتخاب جامعه هدف در شهرری ،قیوانین و نحیوه
شناسایی ،نحوه و چگونگی تکمیل فرم شناسایی(محله ،خانواده ،درمیان) ،چگیونگی گیزارش میوارد حیاد،
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.
شناسایی از تاریخ  17اردیبهشت آغاز و تا  1خرداد انجام شد و طی آن  72خانواده شناسایی شدند.
خانواده های تحت پوشش مرکز هم در این طرح گنجانده شدند .برای همین 15نفر از اعضا برای شخ
پخش به تیم اضافه شدند.
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گزارش خانه ایرانی شهر ری

مجموعا  188کیسه در آیین کوچه گردان عاشق  ( 98یکشنبه  5خرداد  98مصادف با  21رمضان) در
منطقه شهر ری توزیع شد.
تعداد کیسه

تعداد کیسه های سال 1398

58

33
16
9
غنی آباد،
اشرف آباد

کانال عباس
آباد

13
قلعه گبری

17

13

بهشتی ،ولی کارخانه روده
آباد

13
13آبان،
قوچحصار

فیروزآباد

16
نفرآباد

کوره عباس
آباد

نام محله

برای هماهنگی نهایی با جمعیت  ،تامین ماشین و هماهنگی برای حضور خیرین مسئول تیم شناسایی در
جلساتی که در تاریخ های  3و  4خرداد برگزار شد شرکت کرد و هماهنگی های نهایی انجام شد .ماشینهای
اختصاص داده شده به منطقه شهرری  23سواری و  2نیسان بود .پس از پخش گزارش عملکرد همراهان
(ماشین و خیرین) به کمیته شناسایی داده شد .گزارشی از پخش در منطقه شهرری در خبرگزاری انصاف
نیوز منتشر شد.
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در حین پروسه شناسایی موارد حاد به کمیته شناسایی ارجاع شد 3 .مورد حاد گزارش شد که هر سه مربوط
به کودکانی بود که در شرایطی بد با سرپرستی با اعتیاد شدید زندگی می کردند .برحسخ تشخیص تیم
مددکاری شهرری و کمیته شناسایی جمعیت به اورژانس اجتماعی ارجاع شد .همچنین خانواده های افغان
شناسایی شده که مشکل دریافت کارت آبی برای ثبت نام در مدارس را داشتند ،برای مراجعه به دفاتر کفالت
راهنمایی و همراهی شدند .در جلسه ای که پس از اتمام آیین در تاریخ  1تیر  98به منظور بررسی کوچه
گردان عاشق  98توسط کمیته شناسایی برگزار شد به بررسی و پیگیری موارد شناسایی شده در کوچه
گردان  98پرداخته شد.

کعبه کریمان
جمعیت امام علی (ع) همواره سعی کرده است تا بین مناسبتها و آیینهای مذهبی و مشکالت موجود در
جامعه رابطهای روشن برقرار کنه و آیینهای مذهبی را از شکل نمادین به شکلی که کارکرد اجتماعی مثبت
در جامعه داشته باشد ،درآورد .به همین دلیل در روزهای اعتکاف ( 13تا  15ماه رجخ) همزمان با میالد امام
علی (ع) ،آیین کعبه کریمان را اجرا میکند در این آیین که از سال  87در حال برگزاری ست هرساله جامعه
هدفی از کودکان(کودکان معلول ،کودکان بیمار ،کودکان کار ،زباله گرد ،زلزله زده و )..شناسایی شده و
آرزوهای آنان در سراسر کشور جمعآوریو به دست معتکفین و خیرین میرسد و بدین شکل به عبادتی
فردی سمتوسوی عبادتی جمعی و اجتماعی میبخشد.
این آیین زنده کردن شیوه و منش علی (ع) است که کودکان برایش الویت داشتند و همه او را بعنوان پدر
یتیمان می شناسند.
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سال  97جامعه هدف طرح کعبه کریمان کودکان زباله گرد و کودکان مشغول به کار در کارگاه های صنعتی
است.شناسایی ها در اواخر بهمن و اسفند ماه برگزار شد .و در  1فروردین  98آرزو به مساجد رفت و برخی از
آنها توسط معتکفین بر آورده شد و برخی روی سایت جمعیت قرار گرفت.
تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری طبق روال هر ساله در این طرح در سه منطقه حسن آباد ،امین آباد و
زمان آباد شرکت کرد.
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در ادامه طرح در سال  98آرزوی یکی از کودکان شناسایی شده که در کارخانه بلورسازی در منطقه حسن
آباد کار می کند ،برآورده شد .تیم شناسایی در اردیبهشت ماه همراه با خیری که آرزو را برآورده کرده بود به
منزل او رفته و هدیه اش را تقدیم کردند.

پیرو برآورده شدن این کودک با مشورت و تشخیص تیم مددکاری تصمیم بر این شد به دلیل فقر مالی
خانواده و از کارافتادگی پدر و عدم توانایی تامین هزینه ها بدون کار کودکان 2 ،پسر کوچکتر با حمایت
خیرین از چرخه کار خار شوند .که این کار انجام شد .اقدامات الزم از جمله پیگیری کارت آبی و حمایت
تحصیلی برای قبولی در آزمون تعیین سطح توسط خانه ایرانی شهر ری انجام شد.

با تالش و پیگیری اعضای تیم شناسایی و مددکاری این دو کودک پاییز  98در مدرسه دولتی در منطقه
حسن آباد ثبت نام شدند.
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ضمناً به کمک خیرمحترم که در این طرح کعبه آرزوی این کودک را برآورده کرد ،هزینه عمل این کودک
که دچار مشکل در مجاری ادراری است تامین شد .و کودک در مرداد  98در بیمارستان لبافی نهاد عمل اول

خود را انجام داد.

قلعه علیمون
قلعه علیمون (الیمون) منطقه ای در در جنوب محله عالیین در انتهای یک جاده خاکی است که بین قلعه
گبری ،مجتمع آپارتمانهای شش طبقه کارکنان سپاه پاسداران ،تصفیهخانه فاضالب تهران و پاالیشگاه
تهران قرار دارد.
این روستا فاقد عر گونه امکانات رفاهی و آموزشی برای ساکنین می باشد .که همین امر باعث شده کودکان
به جای سرگرمی های سازنده به قمار مشغول باشند .عمده معضل روستا دسترسی آسان به مواد مخدر است.
آن ها ب دلیل ارتکاب جرم در زندان است یا به دلیل اعتیاد و یا از کار افتادگی قادر به تامین خانواده نیست
نیز به فروش مواد می پردازند .دسترسی آسان به موادمخدر منطقهه را تبدیل به محلی برای تهیه مواد
توسط اقشار و طبقات مختلف اجتماعی کرده است .به طوری که مشاهده می شود از دیگر نواحی تهران برای
تهیه مواد به این روستا مراجعه می کنند .زباله گردی یکی دیگر از مشاغل کاذب منطقه است .به این صورت
که معتادین کارتن خواب به حمع آوری زباله پرداخته و در ازای فروش آن به خرده فروش ها مواد مصرفی
خود را تامین می کنند.
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به این دلیل که اکثریت ساکنین منطقه اقوام ایرانی می باشند ( به جز ساکنین کارگاه های روستا و دام
داری ها) کودکان دارای شناسنامه هستند و محرومیت از تحصیل بین آن ها وجود ندارد .اما ترک تحصیل
بین کودکان بسیار شایع است.
سن مصرف مشروبات الکلی و قمار در روستا بسیار پایین بوده و بین نوجوانان  13-12ساله بسیار مرسوم
است.
تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری از ابتدای فعالیت خود بارها به بهانه های مختلف ( آیین کوچه گردان،
کالس کمک درسی و )..وارد این محله شده و اقدام به شناسایی معضالت منطقه کرده است .و بطور کامل به
معضالت منطقه واقف است.
اما به دلیل نوع معضالت منطقه و ایرانی بودن اکثریت ساکنین اطالعات خانه به خانه و آگاهی دقیق از
وضعیت کودکان و خانواده ها برای فعالیت دائم و مستمر در این منطقه و ارتباط با کودکان درگیر با معضل
تاکنون میسر نشده بود.
در تاریخ جمعه  15آذر ماه  98با همکاری تیم هنری و ورزشی خانه ایرانی شهرری ایونتی با هدف شناسایی
کودکان و نوجوانان درگیر با معضل در این منطقه برگزار شد.
در این ایونت کودکان و نوجوانان پس شرکت در فعالیتهای مختلف هنری و ورزشی ( نقاشی ،موسیقی،
فوتبال و )..برای ثبت نام و ادامه کالس ها ملزم به ثبت نام می شدند که به این طریق اطالعات اولیه
شناسایی ثبت شد.
تیم شناسایی و مددکاری خانه ایرانی شهرری تصمیم گرفته است پس از ثبت این اطالعات اولیه و برگزاری
کالسهای مقدماتی با جلخ اعتماد بیشتر پروسه شناسایی را تکمیل کند .این موضوع در دستور کار سال 99
تیم شناسایی خواهد بود .در حال حاضر  5نفر از حدود  25کودک و نوجوان ثبت نام شده جذب تیم فوتبال
پرشین شهرری شدند.
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شناسایی سمینار کار کارگاهی کودک
نتایج حاصل از آیین کعبه کریمان اسفند  97از وضعیت کودکان مشغول به کار در کارگاه های صنعتی
چنان تاسف بار و وخیم بود که جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی را بر آن داشت تا به تحقیق و
بررسی بیشتر در این زمینه بپردازد و حتی سمیناری در این باره برگزار کند.
بنابراین کمیته شناسایی جمعیت و به دنبال آن تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری اقدام به شناسایی در این
زمینه کردند.
تیم شناسایی در سال  98اقدام به شناسایی کارگاه های مناطق زمان آباد ،اشرف آباد و غنی آباد کرد .این
پروژه در سال  99ادامه خواهد داشت.

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
های بهداشتی شامل ( دستکش کار ،مایع دستشویی ،شامپو ،ماسک ،ژل ضدعفونی ،پرتقال و )..میان مراکز
دپو و بازیافت زباله و کودکان زباله گرد منطقه شهرری و آموزش نکات بهداشتی به آنان نمود.
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پیگیری موارد معرفی شده
عالوه بر طرح ها تیم شناسایی موظف به شناسایی و بررسی مواردی است که از مراجع مختلف به آن معرفی
میشود .در سال  4 ،98مورد به تیم شناسایی خانه ایرانی شهرری ارجاع شد که شناسایی انجام شده و
گزارش آن اعالم شد و برحسخ مورد اقدامات الزم انجام شده است.
21
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

گزارش خانه ایرانی شهر ری

فعالیتهای تیم آموزش (نفرآباد)
خانه ایرانی نفرآباد شهر ری پس از شناسایی و شروع به کار ،در کنار سایر فعالیتهای خود به ارائه خدمات
آموزشی به  35کودک در این محله که در معر

آسیخهایی همچون کار کودک ،فقر ،اعتیاد خانواده و...

هستند ،مشغول شد .با پیگیریهای تیم مددکاری این مرکز ،بیشتر کودکان تحت پوشش خانه ایرانی
نفرآباد را کودکان درحال تحصیل در مدارس دولتی در سطح شهرری تشکیل میدهند .از این رو ،عمده
فعالیتها و برنامهها ی تیم آموزش خانه ایرانی نفرآباد در جهت پر کردن خالء ها و کاستیهای تحصیلی
ناشی از شرایط نامناسخ زندگی و گاهی محل تحصیل ،تقویت دانش و مهارت دانش آموز و همچنین رصد،
بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان درحال تحصیل است .عالوه بر این ،بخش دیگری از فعالیتهای
این تیم شامل ارائه خدمات آموزشی به کودکان محروم از تحصیل میشود.
کودکان خانه ایرانی نفرآباد ،در سال  1398در پایههای اول تا ششم ابتدایی و همچنین کالسهای ویهه
سوادآموزی و پیش دبستانی مشغول به تحصیل ،بودند.
با تالشها و پیگیریهای انجام شده توسط اعضا ،درسال تحصیلی  2 ،99-98دانش آموز پسر و  3دانش آموز
دختر در مدارس دولتی ثبت نام شدند.
پیش دبستان
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم

• پسر 3 :
• دختر 6 :
• پسر 2 :
• دختر 2 :
• پسر 3 :
• دختر 2 :
• پسر 3 :
• دختر 4 :
• پسر 1 :
• دختر 4 :
• پسر 1 :

پایه ششم

• دختر 2 :

سوادآموزی

• پسر 2 :
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ساختار تیم آموزش نفرآباد شهرری:
به منظور اجرای هر چه بهتر استراتهیها ،ساختار تیم آموزش در زمستان  98به شرح زیر بازنگری شد و
شروع این فعالیت با طراحی پیک آموزشی برای دانش آموزان انجام شد.

تیم آموزش
کارگروه پشتیبان
آموزش
تیم محتوا
(تحقیقات)

تیم طرح
سوال

مسیول رابطین
تحصیلی

➢ مسئول رابطین تحصیلی
مسئول رابطین تحصیلی ،هر هفته مباحث مطرح شده در درسهای ریاضی ،فارسی و علوم را که توسط
رابطین تحصیلی هر دانش آموز به صورت تلفنی یا حضوری از معلم مدرسه دریافت شده است را
پیگیری و به تیم آموزش انتقال میدهد.

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

➢ •تهیه کاربرگ موضوعی به صورت دو هفته یک باربرای دانش آموزان مدرسه خیریه
➢ •تهیه آزمون ارزیابی در پایان هر ترم

➢ •جمع آوری آزمونهای تعیین سطح پایههای مختلف به صورت ساالنه) اردیبهشت ماه(
➢ •تهیه کاربرگ به صورت هفتگی برای دانش آموزان سواد آموزی

➢ تیم محتوای آموزشی
تیم محتوای آموزشی ،روشهای جایگزین آموزشی مؤثر و کاربردی را بر اساس نیاز سنجی انجام شده
توسط تیم آموزش تهیه نموده و در اختیار تیم آموزش قرار میدهد.
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ترمهای تحصیلی:
فعالیت خانه ایرانی نفرآباد  ،در سال  1398در چهار ترم بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان بوده و روزهای
فعال آموزش در هر ترم به شرح زیر میباشد:

زمان بندی هر ترم:
ترم بهار

ترم تابستان

ترم پاییز

ترم زمستان

چهارشنبه ساعت
 11الی 15

شنبه ساعت
12الی 17

دوشنبه ساعت
 12:30الی 16

دوشنبه ساعت
 12الی 16

پنجشنبه ساعت
 11الی 15

دوشنبه ساعت
 12الی 17

سه شنبه ساعت
 12:30الی 16

پنجشنبه ساعت
 11الی 15

ریز فعالیتهای ترمها:
ترم بهار:
در سه ماهه ابتدایی سال ،فعالیت های آموزشی پیرامون پیدا کردن نقاط ضعف تحصیلی کودکان از
طریق بررسی تکالیف و وضعیت تحصیلی در مدرسه و سپس تالش برای تقویت آن از طریق حل
تمرین و روش های مختلف بود.

ترم تابستان:
با توجه به تعطیلی مدارس  ،فعالیتهای آموزشی خانه نفرآباد  ،به منظور ارزیابی تحصیلی دانش
آموزان ،برنامه ریزی و به صورت طرح درس به معلمین ارائه گردید.

ترم پاییز:
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بعد از شرکت در کارگاه طرح درس نویسی که توسط جمعیت ،در تاریخ  1398/07/4برگزار گردید ،
رویه طرح درس نویسی براساس موارد آموزش دیده تغییر و جهت اجرا به معلمین ارائه گردید .در
طرح درس جدید ،از بازیهایی با محوریت آموزش جهت درک بهتر مطالخ آموزش دیده شده
استفاده می شود.

شکل: 1نمونهای از طرح درس ارائه شده به تیم معلمین

ترم زمستان :
همانطور که می دانیم برای هر نهاد و سازمان تهیه و تدوین رسالت و آرمان ،ضروری میباشد تا
بتوان در پی آن استراتهیهای ،برنامهها و فعالیتها را مشخص نمود ،به همین منظور درترم زمستان،
رسالتها وآرمان های تیم آموزش پیرامون «دانش آموزان»« ،خانواده دانش آموزان»« ،محله نفرآباد»،
«جامعه»« ،اعضا» با توجه به مدل زیر ،به صورت کلی تهیه و تنظیم و براساس آن فعالیتها و
راهکارهای مناسخ ارائه گردید.

فعالیت و
راهکار

استراتهی

رسالت
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بازی آموزشی:
درترم زمستان سال  ،98بر آن شدیم که با پیاده سازی روشهای جایگزین آموزشی ،به دنبال تقویت
مهارتها و برطرف کردن نقاط ضعف تحصیلی کودکان از طریق فعالیتهایی جذاب در محیطی شاد و پویاتر
که کودک را بیش از پیش درگیر میکند و همچنین فضا را برای تخلیه انرژی کودک فراهم میسازد ،باشیم.
از این رو ،تیم آموزش اقدام به بررسی و سپس تهیه ابزار نیاز کرد و تمامی کالسهای آموزشیترم زمستان
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
مستقیم مسائل محیط زیستی به دانش آموزان استفاده شده است.
در روزهای پنجشنبه با توجه به استراتهی تیم آموزش در راستای پرورش ذهنی دانش آموزان  ،برنامه
ریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی انجام گرفت که به دلیل مشکالت پیش آمده  ،صرفاً کارگاه کار با
میکروسکوپ در این ترم برای دانش آموزان برگزار گردید.
تصاویری از بازیهای ساخته شده :
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کارگاه میکروسکوپ:
در یکی از جلسات آموزشی ،کارگاهی به منظور آشنایی بیشتر کودکان خانه ایرانی نفرآباد با میکروسکوپ
و کاربرد آن برگزار گردید .در این کارگاه کودکان با اجزا مختلف دستگاه میکروسکوپ آشنا شدند و سپس
به صورت عملی به مشاهده نمونه های از پیش آماده شده در زیر دستگاه میکروسکوپ مشغول شدند.
هدف از برگزاری این کارگاه ،آشنایی کودکان با میکروسکوپ و توانایی قرار دادن نمونه در زیر دستگاه و
تنظیم آن برای مشاهده بود که با استقبال خوب کودکان و نوجوانان همراه شد .در این کارگاه از دو
دستگاه میکروسکوپ موجود در خانه ایرانی استفاده گردید.

تهیه پیک تعطیالت:
به دلیل تعطیلی خانه ایرانی (ویروس کرونا) در اسفند ماه  ،بر آن شدیم تا با تهیه و توزیع پیکهای
آموزشی از پایه پیش دبستان تا ششم و سواد آموزی  ،تا حدودی اثرات تعطیلی مدارس و خانه ایرانی را
کاهش داده و از طرف دیگر اهمیت بودنشان را خاطر نشان کنیم.

به منظور ارزیابی پایانترم دانش آموزان به خصوص دانش آموزانی که به مدرسه خیریه میروند ،کاربرگ
و سواالتی در دست تهیه بود که به دلیل مسائل مربوط به ویروس کرونا و تعطیلی خانه ایرانی به زمان
دیگری موکول گردید.

لیست فعالیتهای دیگر:
• هماهنگی با خانم آناهیتا غنی زاده به منظور برگزاری کارگاه نمایش خالق برای معلمین (با
توجه به صحبتهای انجام شده ،برگزاری کارگاه به بعد از جلسه معارفه موکول شد).
• بازدید از نمایشگاه اسباب بازی به منظور شناخت بیشتر با ابزارهای آموزشی جدید
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فعالیت های تیم آموزش (قلعه گبری)
کودکان و نوجوانان خانه ایرانی شهرری بلوچ پاکستانی هستند ،به دلیل نوع زندگی و فرهنگ خانواده و
مشکالت معیشتی و گاها اعتیاد والدین ،فرزندان هم به موازات والدین نانآور خانواده هستند و به انجام کار
برای امرار معاش مشغول اند .بعالوه این کودکان به دلیل نداشتن اوراق هویتی محروم ازتحصیل بوده و
امکان حضور در مدارس رسمی کشور را ندارند .به دلیل این محرومیت ،مدرسه رسمی و ساختار آن (با تمام
ضعفها و نواقص و گاها آسیبهایی که به آن واقفیم) به یک کعبه آمال دست نیافتنی برای این کودکان تبدیل
شده است .عالوه بر این تجربیات حاصله طی سالهای گذشته نشان داده است که به دلیل نوع فرهنگ و
سبک زندگی این کودکان و خانواده ها نیاز به ایجاد یک ساختار منسجم و منظم و برجسته کردن تحصیل و
سواد آموزی ضروری است .لذا ترم آموزشی پاییز  98با هدف تمرکز بیشتر روی آموزش تحصیلی کودکان
بصورت شبیه سازی با مدارس دولتی برگزار شد .منظور از شبیه سازی ایجاد فضای تا جای ممکن شبیه
مدارس از لحاظ کالس بندی ،نظم ،لباس فرم ،قوانین حضور و غیاب تاخیر ،حضور ناظم ،تکالیف ،امتحانات
ماهانه ،پرسش کالسی ،کارنامه و ...می باشد .محتواهای آموزشی براساس محتوای آموزش و پرورش تعیین
شد .البته سعی بر آن است که در ارائه مطالخ از روشها و ابزار نوین آموزشی استفاده شود.

 -1ترم اول  ،پاییز 98
-1-1آماده سازی پیش از شروع ترم
بمنظور ارائه آموزش مناسخ به کودکان و نوجوانان ابتدا در تاریخ  25شهریور  98آزمون تعیین سطح از
کودکان به عمل آمد ،تا خط مشی تیم آموزش در سال تحصیلی  99-98مشخص شود.
با توجه به نتیجه تعیین سطح  ،کودکان در  8کالس از پایه اول تا هفتم  ،کالس بندی شدند .
اقدامات الزم جهت شروع ترم جدید از جمله تهیه کتاب،لوازم التحریر ،لباس فرم ،کیف ،کفش برای
کودکان و نوجوانان و آماده سازی کالس ها و ...در هفته آخر شهریورماه انجام شد.
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-1-2جشن شروع سال تحصیلی
اول مهرماه  ،1398کودکان و نوجوانان خانه ایرانی شهرری (قلعه گبری) ،مانند همه کودکان شروع سال
تحصیلی جدید را کنار هم جشن گرفتند.
در این برنامه که با حضور چند تن از خیرین برگزار شد ،ضمن تحویل کتاب ،لباس فرم  ،لوازم التحریر و
صحبت در مورد قوانینی که باید در خانه ایرانی و کالس های آموزشی رعایت شود ،دانش آموزان با معلمین
خود آشنا شدند و به بیان احساسات خود در مورد حضورشان در خانه ایرانی و روز اول مهر پرداختند و از
آرزوهایشان گفتند.
در پایان پذیرایی و صرف ناهار انجام شد.
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-1-3شرح فعالیتهای کالسی ترم پاییز :98
کالسهای آموزش خانه ایرانی شهر ری ( قلعه گبری) بطور رسمی در تاریخ  98/7/6آغاز به کار کرد.
زمان کالسها ساعت ساعت  9الی  12:30تعیین شد .برنامه صبحانه  ،میان وعده و ناهار طبق روال هر ترم
برقرار بود.
در ترم پاییز  61دانش آموز در روز های شنبه و دوشنبه به همراه  13معلم و  2کمک معلم (در مجموع دو
روز) برای آموزش تحصیلی و در روزهای یکشنبه و سه شنبه برای آموزش زبان انگلیسی در خانه ایرانی شهر
ری حضور داشتند.
کالسهای آموزش تحصیلی شامل آموزش فارسی ،ریاضی و علوم بود .که در پایه های اول تا هفتم و در 8
کالس برگزار شد.
محتوای آموزشی کالسها بر پایه کتابهای آموزش و پرورش با استفاده از روشها و ابزار نوین آموزشی تعیین
شد .
برای افزایش دانش معلمین شیوه های آموزش جدید در زمینه تدریس به ارائه شد .ابزار کمک آموزشی،
فیلمهای آموزشی،کتابهای کمک آموزشی ،شیوه های آموزش مفاهیم درسی و ...در اختیار معلمین قرار
گرفت .همچنین چند تن از معلمین در کارگاه طرح درس نویسی مورخ  5شهریور  1398توسط جمعیت
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
زمان دوره غربال گری در دانش آموزان پایه اول به عمل آمد .و  9نفر از  25دانش آموزان کالس اول موفق
به اتمام این پایه شدند و به پایه دوم رفتند.
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کالسهای آموزش زبان انگلیسی در سه سطح و در  6کالس برگزارشد .برای آموزش از کتابهای family
 and friends starterبرای کودکان و  american fileبرای نوجوانان استفاده شد.
برای افزایش دانش معلمین و افزایش کیفیت آموزش و داشتن شیوه یکپارچه در شیوه تدریس ،کارگاه
آموزشی مورخ پنج شنبه  2آبان  1398برای معلمین گروه زبان انگلیسی خانه ایرانی شهرری (قلعه گبری)
برگزار شد.

کارگاه آموزشی زبان برای معلمین  2-آبان 98

-1-3-1امتحانات
بمنظور رصد و بررسی کیفیت یادگیری دانش آموزان و پی بردن به ضعف های تحصیلی آنان و برنامه ریزی
در محتوای آموزش و شیوه تدریس  ،عالوه بر پرسش کالسی ،هر ماه بصورت سراسری امتحان برگزار شد.
آزمونهای ماهانه در  29مهر و  27آبانماه و امتحان پایان ترم در  9دی ماه  1398برگزار شد .سواالت
امتحانی توسط معلم هر پایه و با نظارت و تایید تیم آموزش طراحی شد .امتحان پایان ترم زبان در تاریخ
یکشنبه  8دی ماه  98برگزار شد.
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-1-3-2طراحی و توزیع پیک زمستانه
گروه آموزش خانه ایرانی شهرری (قلعه گبری)
جهت تکرار و تمرین مطالخ درسی در زمان
تعطیالت بین دو ترم پاییز و زمستان و فراموش
نشدن مطالخ،اقدام به طراحی پیک زمستانه نمود.
این پیک شامل سواالتی از مباحث تدریس شده
طی ترم و تمریناتی برای مرور و تکرار آنها بوده و
معلم هر پایه بانظارت تیم آموزش اقدام به طرح
آنان کرده است.
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-1-4روز دانش آموز
تیم آموزش خانه ایرانی شهرری در روز  13آبان 98با اهدای هدایایی روز دانش آموز را گرامی داشت.

 -1-5جشن کارنامه
در پایان ترم پاییز  98و پس از برگزاری امتحانات و ارزیابی از تمام دروس تیم آموزش با هدف ایجاد انگیزه
بیشتر در کودکان برای تحصیل اقدام به برگزاری جشن کارنامه نمود .در این جشن که مورخ پنجشنبه 3
 98/11/با حضور دو تن از خیرین و برخی معلمین برگزارشد؛ کارنامه ها توزیع شد و نفرات برتر هر مقطع
تحصیلی معرفی شدند و برای تشویق دانشآموزان جوایزی به آنها اهدا شد .در پایان با میوه و شیرینی و
صرف ناهار از دانش آموزان و مدعوین پذیرایی شد.
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نفرات برتر :
کالس اول  :غالمرضا و رانی بلوچ
کالس دوم  :زینخ بلوچ
کالس سوم  : 1علیجان بلوچ
کالس سوم : 2فرزانه بلوچ
کالس چهارم :علیرضا بلوچ
کالس پنجم :نوری بلوچ
کالس ششم  :مرتضی بلوچ
کالس هفتم  :صادق بلوچ
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 -2ترم دوم ،زمستان 98
-2-1شرح فعالیتهای کالسی ترم زمستان :98
ترم زمستان خانه ایرانی شهرری در تاریخ  12بهمن  98برگزار شد .کالس بندی ها طبق ترم پیش انجام
شد .تنها دو دانش آموز کالس چهارم بعلت غیبت زیاد و هم سطح نبودن با سایر دانش آموزان به کالس
سوم منتقل شدند و یک دانش آموز جدید (پس از تعیین سطح ) در کالس سوم ثبت نام شد.
باتوجه به کمبود نیروی انسانی مجبور به کاهش روزهای آموزشی در خانه شدیم .روزهای شنبه و دوشنبه
آموزش تحصیلی و روز یکشنبه آموزش زبان انگلیسی.
معلمین ترم زمستان براساس گزارشات ثبت شده از معلمین ترم قبلی و راهنمایی های گروه آموزش به
تدریس ادامه مباحث ترم قبل پرداختند.
شیوه و محتوای آموزشی مثل ترم پاییز بود.
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بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای ترم زمستان قرار بود این ترم با برگزاری امتحان ماهانه در تاریخ
 19اسفند به پایان برسد ،که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بمنظور حفظ سالمت کودکان و اعضای
داوطلخ خانه ایرانی شهرری از تاریخ  4اسفند  98تعطیل شد.

-2-1-1طراحی و توزیع پیک تعطیالت
گروه آموزش خانه ایرانی شهرری (قلعه گبری) جهت تکرار و
تمرین مطالخ درسی در زمان تعطیالت (کرونا و نوروز  )99و
فراموش نشدن مطالخ،اقدام به طراحی پیک تعطیالت نمود .این
پیک شامل سواالتی از مباحث تدریس شده طی ترم و تمریناتی
برای مرور و تکرار آنها بوده و معلم هر پایه بانظارت تیم آموزش
اقدام به طرح آنان کرده است.

-3کارگاه ها و فوق برنامه:
-3-1شب مهتاب
روز سه شنبه مورخ  16مهر ماه  ، 1398همزمان با روز ملی کودک و هفته جهانی فضا  ،کارگاه نجوم
توسط مجله نجوم و با همکاری سازمان فضایی ایران در خانه ایرانی شهرری با حضور کودکان هر دو مرکز
قلعه گبری و نفرآباد برگزار شد.
در این برنامه  3ساعته(  17الی  )20که تحت عنوان شخ مهتاب صورت گفت  ،ابتدا مفاهیم اولیه در مورد
ستارگان  ،سیارات  ،ماه و کهکشان توسط متخصصین مجله نجوم آموزش داده شد .
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پس از آن نوبت به تلسکوپ رسید و کودکان و نوجوانان شهرری با راهنمایی و توضیحات
متخصیصن مجله نجوم ماه ،مشتری و زحل را رصد کردند .حتی به عکاسی از ماه پرداختند.

در این برنامه که با صرف شام همراه بود،کودکان و نوجوانان عالوه بر رصد در فضایی دوستانه به گپ
وگفت و بازی گروهی با یکدیگر و اعضای داوطلخ پرداخته و شخ شادی را سپری کردند.
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تصاویر باال توسط مرتضی بلوچ عکاس نوجوان گرفته شده است.

 -3-1-1بازتاب های برنامه شب مهتاب
سازمان فضایی ایران و مجله نجوم در صفحات خود در اینستاگرام ضمن معرفی جمعیت امام علی و
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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-3-2کارگاه های ماهانه نجوم
با توجه به استعداد و عالقه ای که نوجوانان خانه ایرانی شهرری (قلعه گبری) پس از برگزاری برنامه شخ
مهتاب و رصد ماه و زحل  ،به نجوم از خود نشان دادند ،گروه آموزش اقدام به برگزاری دوره نجوم کرده
است.
این دوره ماهی یکبار با حضور  12نفر از نوجوانان این مرکز برگزار میشود.
▪ جلسه اول  21آذرماه 98
در این جلسه به معرفی منظومه شمسی ،معرفی سیارات ،تعریف و تفاوت ستاره ،سیاره و اجرام و...
پرداخته شد.
استقبال نوجوانان بسیار خوب بود و بشدت مشتاق بودند و مدام درباره شنیده های خود و مباحثی که
تدریس میشد سوال می کردند.

▪ جلسه دوم 26 :دی ماه 98
بررسی کامل سیاره عطارد (افسانه ها و داستان ها ،ساختار
و شرایط فیزیکی و ماموریت ها)
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▪ جلسه سوم 1 :اسفند ماه 98
جلسه سوم :بررسی کامل سیاره زهره (افسانه ها و داستان ها ،ساختار و شرایط فیزیکی و ماموریت ها)
و مقدمه ای بر شکل گیری حیات و کره زمین.

-3-3کارگاه بازی تفکر سیستمی
کارگاه بازی تفکر سیستمی با تمرکز روی موضوعات محیط زیستی در آذرماه برگزار شد.
بازی درمورد یک دریاچه بود که یک میزان ماهی دارد و ماهی ها زادو ولد میکنند و دریاچه یک ظرفیتی
دارد .
بچه ها گروه بندی شدند و هر گروه یک کشتی ماهیگیری است که طی ده سال باید ماهی بگیرند  .هر
کسی بیشتر ماهی بگیرد برنده بازی است و در عین حال تعداد ماهی های دریاچه نباید صفر شود  ،و گرنه
همه بازنده می شوند .
بچه ها در این بازی ضرورت همکاری را یاد میگیرند و میفهمند اگه همکاری نکنند تعداد ماهی ها صفر می
شود و عمدتا بخاطر زیاده خواهی های یک گروه این اتفاق می افتد .
طی این کارگاه بچه ها متوجه دینامیک موضوعات سیستمی و محیط زیستی می شوند .
با بچه ها در موارد زیر صحبت شد :
 ضرورت همکاری کشورها برای حفظ منابع طبیعی-

جلوگیری از گرم شدن کره زمین و افزایش دی اکسید کربن

 -جلوگیری از نابودی جنگل ها
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گزارش خانه ایرانی شهر ری

بچه ها در این باره در بحث شرکت کردند و در مورد روش هایی که از تمام شدن ماهی ها جلوگیری
می کند و در عین حال هر گروه تعداد ماهی هایی که گرفته بیشتر از گروه دیگر باشد  ،نظر دادند .

-3-4کارگاه پرورش خالقیت
در این کارگاه که در تاریخ  12دی ماه برگزار به ماشروم چلنج یک چالش کالسیک پرداخته شد  .طی این
بازی بچه ها باید به کمک چسخ و نخ و تعداد محدودی ماکارونی که دارند یک سازه بسازند و در نهایت
یک خمیر روی سازه قرار می دهند و این سازه باید وزن خمیر را تحمل کند و فرو نریزد  .هر کسی که
سازه محکم تری بسازد برنده است .
طی این بازی بچه ها به این نتیجه می رسند که باید خار از چهارچوب فکر کنند  .بعضی ها ساختمان
های معمولی در ذهنشان است  .به این میرسند که باید تکه تکه بسازند و مجددا سعی و خطا کنند و
روش های مختلف را امتحان کنند تا به نتیجه برسند .
در نهایت در رابطه با پیش فر

های ذهنی ما که جلوی خالقیتمان را میگیرد بحث شد و همچنین در

رابطه با اینکه چه کارهایی میتوانیم در این باره انجام دهیم تا خالق باشیم  ،به بحث و گفتگو پرداخته شد.
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بازی دیگر یک شکل مثل بیضی  ،دایره ،لوبیا  ....به بچه ها داده شد و از آنها خواسته شد که با کمک آن
یک چیز جدید بکشند  .این به بچه ها کمک میکنه خالق باشند .در این بازی مهارت نقاشی کشیدن مطرح
نیست و فقط اینکه چه چیز به ذهن بچه ها می رسد مهم است.
در نهایت نقاشی ها را به اشتراک می گذارند تا سایر بچه های ببیند به چه چیزهای دیگری میتوانستند
برسند.
نکته این است که  :اولین و دومین و سومین چیزی که به ذهن می رسد را نباید کشید چون به ذهن
سایرین هم می رسد و باید خالق بود.

 -3-5کارگاه هوا و فضا
در این کارگاه که در تاریخ  3بهمن  98برگزار شد ،ابتدا به صورت تئوری با زدن مثال هایی به قوانین
نیوتن خصوصا قانون سوم (عمل و عکس العمل) پرداخته شد .سپس در مورد وسایل پرنده صحبت شد که
اشکال مختلفی دارند مثل بالن  ،هواپیما ،موشک و ،...همچنین در مورد تفاوت نحوه عملکرد این اجسام
گفت و گو شد .پایدارسازی این اجسام دو نوع میتواند باشد  :بال یا چرخش
برای چرخش یک وسیله ساده با کاغذ  A4ساخته شد .
همه بچه ها این وسیله را ساختند و به این نتیجه رسیدند که از هر نوع موشک کاغذی این وسیله بخاطر
چرخشی که دارد سریع تر میرود.
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سپس به قسمت اصلی کارگاه یعنی موشک آبی رسیدیم .بچه ها با کمک نوشابه خانواده ،مقوا و چسخ
موشک ساختند که سه تا بالک داشت و در فضای باز این موشکهارا با کمک یک دستگاه پرتاب کننده
پرتاب کردند .
 3موشک پرتاب شد که یکی تا ارتفاع  25متر و دوتای دیگر تا ارتفاع نزدیک  45متر باال رفتند و نزدیک 9
ثانیه در هوا ماند.

-3-6اردوی هیومن پارک
پس از اتمام ترم اول  ،تیم آموزش به منظور روحیه بخشی و تشویق کودکان به تحصیل اقدام به برگزاری
اردوی علمی  -تفریحی نمود .روز دوشنبه مورخ  23دی ماه  29نفر از کودکان پایه اول تا چهارم به همراه
 4نفر از معلمین خود به مجموعه هیومن پارک رفتند.
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در این اردو کودکان با اندامهای داخلی بدن ( چشم ،مغز ،دهان ،قلخ ،معده و )..و عملکرد آنان بصورت
عملی آشنا شدند.
پس از بازدید  ،کودکان در محوطه دارآباد تماشای حیوانات و برف بازی پرداختند و لحظات شادی را سپری
کردند .و با روحیه ای باال برای ترم جدید آماده شدند.
هزینه های این اردو ( بلیط ،ناهار و )..توسط خیرین عزیز تامین شد.
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 -4گزارش نویسی و ارزیابی معلمین
گروه آموزش در ابتدای هر ترم جلسه ای با حضور معلمین برگزار میکند که در آن به قوانینی که باید
توسط معلمین رعایت شود ،اهمیت و شیوه گزارش نویسی ،شیوه های تدریس ،مختصری از وضعیت
مددکاری و تحصیلی دانش آموزان هر کالس ،موارد حائز اهمیت در ارزیابی معلمین و ....پرداخته میشود.
بمنظور پیگیری شرایط تحصیلی و مددکاری هرکودک الزم است که معلمین که بیشترین ساعت روز را در
کنار کودک هستند گزارش رفتا ری و تحصیلی را به مسئول آموزش ارائه دهند .همچنین با توجه به اینکه
معلمین داوطلخ بوده و حضور آنان ممکن است همیشگی نباشد برای اینکه سایر معلمین بتوانند روند طی
شده برای هر کودک را ادامه دهند نیاز به گزارشات منظم و دقیق است.
این گزارشات بصورت مجازی و کاغذی در مورد روند کالس و شرایط هر کودک ارائه میشود .نمونه ای از
گزارشات در پیوست ضمیمه شده است.
همچنین به منظور ارتقا معلمین در عملکرد  ،کیفیت آموزش  ،برطرف کردن نواقص و تقویت نقاط قوت
ارزیابی معلمین در پایان هر ترم صورت می گیرد که نمونه فرم آن در عکس های زیر موجود است.
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-4-1قوانین دانش آموز
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-4-2قوانین معلمین
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-4-3ارزیابی معلمین
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 -4-4گزارش کالس
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-4-5گزارش کیفی عملکرد دانش آموز
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فعالیتهای تیم فرهنگی  -هنری و فوق برنامه (قلعه گبری)
کالسهای هنری خانه ایرانی شهرری ،طبق روال چند سالهی این خانه ،در سال نود و هشت ،پنج شنبه ها ،با
هدف کسخ مهارت ،ایجاد انگیزه ،ایجاد زمینه برای کسخ درآمد در نوجوانی ،برای کودکان و نوجوانان بلوچ
برگزار شد.
با توجه به امکانات و ظرفیت موجود و عالیق کودکان ،هنرهایی همچون موسیقی ،نقاشی ،داستان خوانی و
عکاسی در برنامه هفتگی خانه قرار گرفتند.

نقاشی:
با توجه به عالقهی کودکان بلوچ به نقاشی ،همچنین انگیزهی ایجاد شده توسط مربی نقاشی کودکان،
کالسهای نقاشی برای کودکان برقرار شد.
از طرفی با توجه به عالقه و استعداد بسیار زیاد ،یکی از نوجوانان خانه ایرانی شهرری به طور مجزا در یکی از
بهترین کالسهای آموزش نقاشی شهرری ثبت نام شد .در این کالس ها کودکان با تکنیک های مختلف
نقاشی کودک آشنا شدند ،همچنین تمرینهای مختلفی جهت تبدیل یک ایده یا موضوع به نقاشی انجام
میگرفت.
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موسیقی:
در پاییز و زمستان این سال ،با توجه به در اختیار داشتن یک پیانو در خانه ایرانی ،توسط خیر ،یکی از
کالس هایی که به کالس های هنری اضافه شد ،کالس موسیقی بود که با نام کالس سرود برای کودکان
بلوچ برگزار میشد .در این کالس کودکان با الفبای موسیقی و انواع سازها آشنا شدند و برای مناسبت های
مختلف ،تمرین سرودهای کودکانه انجام میگرفت.
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از بین حدود پانزده کودک حاضر در کالس ،استعداد یابی شد و حدود هفت نفر از کودکان مستعد و
عالقمند ،هفته ای یک ساعت در کالس موسیقی آموزش دیدند.

عکاسی :
نوجوانان بلوچ ،سالهاست که در زمینهی عکاسی آموزش میبینند .هر پنج شنبه به مدت سه ساعت،
کالس تئوری عکاسی برای نوجوانان در برنامهی سال نود و هشت وجود داشت .عالوه بر این کالس ،کارگاه
های هفتگی ،بازدید از گالری های عکاسی و تمرین عکاسی محیطی جزو فعالیتهای هنری در نظر گرفته
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شده برای نوجوانان مستعد خانه شهرری بود .هدف از آموزش عکاسی ،کسخ مهارت و به دنبال آن کسخ
درآمد برای نوجوانان است .زدن گالری ،از دیگر اهداف کالس عکاسی است که توسط هنرمندان بلوچ خانه
شهرری ،پیشتر هم محقق شده است.

برگزاری نمایشگاه عکاسی توسط انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه اشتوتگارت:
در این نمایشگاه آثار عکاسی هنرمندان بلوچ (نوجوانان خانه ایرانی شهرری) به نمایش درآمد و برخی از آثار
عزیزانمان به فروش رسید .همچنین بازدیدکنندگان بر یک بوم نمایشگاه ،مطالبی را به منظور یادگیری و
ایجاد انگیزه بیشتر برای هنرمندان این خانه به یادگار گذاشتند.
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برگزاری نمایشگاه «کار دل» در دانشگاه تورنتو:
نمایشگاه «کار دل» برای بار دوم در کانادا،دانشگاه تورنتو برگزار شد .این نمایشگاه با استقبال خیلی خوبی
روبرو بود و بازدیدکنندگان زیادی در آن حاضر شدند .مهمانان نمایشگاه همگی تحت تاثیر هنر فرزندان
بلوچمان قرار گرفتند و آن ها را بسیار تشویق کردند.
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بازدید نوجوانان و جوانان خانه ایرانی شهر ری" ،هنرمندان بلوچ" ،از نمایشگاه عکاسی واقع در خانه
هنرمندان تهران:
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همچنین ،گروه هنرمندان بلوچ خانه ایرانی شهر ری ،در تاریخ  14مهر ماه در گردهمایی عکاسان در پارک
ملت شرکت کردند و به عکاسی پرداختند.

نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان»:
از تاریخ  8الی  14شهریور ماه  ،98با همکاری نگارخانه شمیس ،آثار کودکان و نوجوانان خانه ایرانی شهرری
درکنار دیگر فرزندان جمعیت امام علی در نمایشگاه نقاشی و عکاسی «رویا از نگاه کودکان» به نمایش
گذاشته شد.
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غرفه هنرمندان بلوچ در لیگ پرشین:
پنجمین دوره لیگ پرشین جمعیت امام علی ،با حضور گروه هنرمندان بلوچ ،نوجوانان هنرمند خانه ایرانی
شهر ری برگزار گردید .هنرمندان بلوچ ،در کنار انجام عکاسی از این مسابقات ،میزبان چالش «توپ صلح» در
غرفه خود بودند که با استقبال تماشاگران و عالقه مندان به لیگ پرشین همراه شد.

داستانخوانی:
با توجه به عالقه ی برخی کودکان به کتاب ،و با هدف ایجاد عالقه ی بیشتر ،اعتماد به نفس ،تقویت
روخوانی ،کالس داستانخوانی برای کودکان بلوچ تا پاییز سال نود و هشت ،برگزار میشد.

ایونت قلعه الیمون:
با توجه به شناسایی منطقه ای در شهرری به نام قلعه الیمون ،که به دلیل معضالت و مشکالتی چون فقر،
معلولیت ،اعتیاد و ...از کیفیت زندگی پایینی برخوردار است ،تیم داوطلبین شهرری ،تصمیم به برگزاری
ایونتی در این منطقه گرفتند ،با هدف شناسایی کودکان و نوجوانان نیازمند به مددکاری برگزار شد.
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این ایونت در روز جمعه مورخ پانزدهم آذرماه ،از ساعت  10الی  ،14برگزار شد .در غرفه های مختلف،
مسابقات و بازی های گوناگون و سرگرمی های مختلفی ارائه شد:
• بازی و ریاضی ،و بازی و تئاتر برای نوجوانان
• آشنایی با سازهای مختلف برای تمام رده های سنی
• مسابقه ی فوتبال بین نوجوانان محله و اعضای جمعیت
• نقاشی روی صورت
• نقاشی روی دیوار
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در آخر به برندگان مسابقه ،همراه با موسیقی و آواز ،جایزه داده شد .در این ایونت تعداد زیادی از کودکان و
نوجوانان شناسایی شدند و اطالعاتشان ثبت شد .هدف ،جذب این کودکان به کالسهای فرهنگی هنری ،و
مددکاری و در نهایت تأثیرگذاری روی این محله است.

کالس معرق:
تابستان سال نود و هشت ،هر هفته ،دوشنبه ،کالس معرق برای نوجوانان شهرری برگزار شد .هر کدام از
هنرجویان ،روی یک تابلو کار کرده ،و آن را به اتمام رساندند .تابلوها قابلیت به نمایش گذاشتن و یا فروش را
دارند.
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تئاتر:
با توجه به تأکید جمعیت امام علی ،بر برقراری کالسهای تئاتر ،و با توجه به استعداد و عالقهی دختران
نوجوان خانه ایرانی شهرری ،که سالهاست به صورت حرفه ای ،تمرین تئاتر دارند .در سال گذشته نیز،
چندین جلسه ،غالباً چهارشنبه ها ،در پالتوهای مناسخ ،تمرین تئاتر ازدوا کودک ،برقرار بود.
اجرای پرفورمنس دختران خانه ایرانی شهرری در همایش کوچه گردان عاشق تهران و ساری:
فرزندان خانه ایرانی شهر ری در همایش بیستمین آیین کوچه گردان عاشق در شهر ساری ،به اجرای
پرفورمنسی با موضوع ازدوا کودک پرداختند .همچنین این پرفورمنس ،در نوزدهمین آیین کوچه
گردان عاشق در بر میالد تهران ،توسط این نوجوانان به اجرا درآمده بود.

همچنین در کنار این پرفورمنس ،نوجوانان خانه ایرانی به مدت 2روز در اردوی ساری به سر بردند.
68
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

نشریه هنرمندان بلوچ:
گروه هنرمندان بلوچ ،نوجوانان خانه ایرانی شهرری ،به مناسبت برگزاری جام کریکت (یادواره رشید و
صدوری) ،طی چند هفته اقدام به انتشار هفته نامه خود کردند .نوجونان گردآورنده این هفته نامه ،در آن
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:
نخ ستین دوره مسابقات کشوری حفظ و قرائت قرآن کریم با تمرکز بر سوره محمد (ص) در استان
کرمانشاه برگزار گردید .سه تن از نوجوانان خانه ایرانی شهرری نیز در این مسابقات شرکت کردند.
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گزارش فعالیت های کالس های فرهنگی – هنری و فوق برنامه (نفرآباد)
گروه فرهنگی و هنری خانه ایرانی نفر آباد در سال  98با برگزاری کالس های هنری از قبیل نقاشی
کودکان – طراحی – داستان خوانی – نمایش نامه خوانی – سرود – کاردستی – تئاتر – خوشنویسی و
شطرنج کار خود را در این ترم به پایان رساند .هدف از برگزاری این کالس ها کشف استعداد و ارتقای
هنری هر یک از آنها در رشته مورد عالقه خود می باشد.

کالس نقاشی کودکان و طراحی
کالس نقاشی که همواره یکی از کالس های ثابت بوده است با توجه به استعداد و عالقه کودکان در 2
ترم متوالی این کالس ها برگزار شد.
طبق تجربیات پیشین کالس های نقاشی یکی از بهترین کالس های هنری برای بروز و تخلیه روانی
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.
در کالس نقاشی  15نفر در رده سنی کودکان و در کالس های طراحی  8نفر از نوجوانان شرکت کرده
اند .کالس های نقاشی در  2ترم و با دو موضوع مختلف برگزار شد که در ترم اول با هدف :
• 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 :
• آشنایی با اشکال هندسی
• 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.
اهداف کالس های طراحی که در  1ترم برگزار شد عبارتند از:
• آشنایی با ابزار طراحی
• شناخت فرم و اشکال هندسی
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• خالقیت در انتخاب موضوع
• زاویه دید
که به نتایج مطلوبی برای شروع یک ترم رسید و امیدواریم برای شروع ترم جدید به نتایج بهتری دست یابیم.
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کالس تئاتر
یکی دیگر از ابزارهای مهم برای تخلیه روانی و برون ریزی تئاتر می باشد که کمک زیادی به تیم مددکاری می
کند که برای اولین بار در ترم دوم امسال برگزار شد .این کالس برای رده سنی نوجوانان دختر برنامه ریزی شد و
تعداد  9نفر از نوجوانان پس از استعدادیابی توسط مربی با اهداف مشخص برگزار شد .
با وجود تعداد جلسات کم برگزار شده با استقبال خوب نوجوانان رو به رو شدیم و استعداد باالی برخی از آنها
امید به پیشرفت زیادی داریم و همچنین شاهد برون ریزی خوبی از آنها بودیم.
اهداف این کالس عبارتند از :

• تئاتر درمانی
• مبانی تئاتر
• آشنایی با زبان بدن
• و تسلط به کنترل بدن
که در پایان ترم نوجوانان از نزدیک شاهد یک نمایش که در سالن هنر برگزار شد بودند و ارتباط خوبی با نمایش
گرفتند و انگیزه آنها را چند برابر کرد برای موفق شدن در این رشته هنری.
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کالس داستان خوانی و نمایشنامه خوانی
یکی دیگر از کالس هایی که به باال بردن اعتماد به نفس کمک میکند این کالس میباشد .کالس های داستان
خوانی به دو گروه دختران و پسران تقسیم و به مدت یک ترم برگزار شد و حدود  20نفر از کودکان و نوجوانان
شرکت کردند.
در ابتدا داستان های ی از ادبیات ایران و جهان توسط مربی خوانده و بعد با مشارکت در رو خوانی توسط بچه ها
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
• باال بردن اعتماد به نفس
• عالقمند کردن به کتاب خواندن
بعد از عالقمند شدن بچه ها کالس نمایشنامه خوانی آغاز شد و در آن  5نفر از نوجوانان دختر شرکت کردند و
به مدت  10جلسه یک نمایشنامه را تمرین و برای مراسم شخ یلدا اجرا کردند که برای اولین اجرا در جمع
اجرای قابل توجهی بود.

کالس کاردستی
این کالس برای رده سنی خردساالن و کودکان برنامه ریزی شده بود و به منظور برون ریزی برای این
رده سنی تشکیل شد که با استقبال خوب کودکان همراه بود ،در این کالس از مقوا ،کاغذ رنگی ،کاغذ،
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چسخ ،قیچی و  ...استفاده شد و به مدت  1ترم تشکیل شد .همچنین این کالس بعنوان مکمل کالس
نقاشی به حساب می آید .هدف از برگزاری این کالس برای کودکان عبارت است از:
• افزایش خالقیت
• شناخت اشکال هندسی
• اشنایی با رنگ ها
• افزایش دقت

کالس خوشنویسی
این کالس به تازگی در خانه ایرانی نفرآباد شروع شده و کمتر از یک ترم کالس های آن در رده سنی
کودک و نوجوان برگزار شده است .در ابتدا فکر نمیکردیم با استقبال خوبی از طرف بچه ها رو به رو
بشویم اما بچه ها استقبال خوبی کردند و خیلی عالقمند بودند و در ترم بعد ادامه این کالس را حتما
خواهیم داشت ،اما دالیل برگزاری کالس خوشنویسی عبارت است از:
• تقویت هوش و تمرکز و ارامش
• افزایش اعتماد به نفس
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• رشد جایگاه اجتماعی

کالس سرود
یکی دیگر از راه های تخلیه روانی و برون ریزی برای کودکان کالس های موسیقی ،آواز و سرود می
باشد که این کالس برای رده سنی کودکان در نظر گرفته شد و به مدت  1ترم طول کشید ،در ابتدا 2
قطعه برای کودکان آماده شد و بچه ها در طول ترم تمرین کردند که به جز آواز خواندن این کالس
همراه با حرکات بدن بود و به همراه موسیقی زنده ،بچه ها بعد از تمرین های متعدد قطعه ها را حفظ
کردند و برای مراسم یلدا یک قطعه رو به زیبایی اجرا کردند .اما تاثیرات آواز برای کودکان و نوجوانان
عبارت است از:
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• روان خوانی
• درک هر چه بهتر کلمات
• ایجاد روحیه و شور و نشاط
• تقویت حافظه

کالس شطرنج
در ترم زمستان  98خانه ایرانی نفرآباد ،برای  5کودک و نوجوان پسر و دختر ،اقدام به برگزاری کالس
های مقدماتی شطرنج کردیم تا در صورت دریافت بازخورد مناسخ از سوی کودکان ،در ترم های آتی
این کالس ها را در سطح پیشرفته تر برگزار کنیم .از دالیل تصمیم به برگزاری این کالس ها می توان به
تقویت تمرکز ،تعقل و قدرت تصمیم گیری در کودکان اشاره کرد .چرا که این کالس ها تاثیر مستقیمی
بر فرایند ذهنی کودکان خواهد گذاشت.
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کارگاه آشنایی و ساخت روباتیک (مقدماتی)
هدف از برگزاری کارگاه مقدماتی روباتیک آشنا کردن بچه ها با مفهوم روبات و شناخت انواع روبات ها و
کاربرد آنها در زندگی می باشد .این موضوع از آنجا حائز اهمیت می باشد که شناخت روبات مستلزم
آشنایی با شاخه های الکترونیک – مکانیک – هوش مصنوعی و کنترل می باشد که وقتی با ساخت
همراه شود به مهارت های کارگروهی و کار با دست بچه ها کمکی زیادی می شود .جاذبه روبات بین
بچه ها خصوصاً هنگامی که با ساخت همراه شود به خودی خود باعث حضور مشتاقانه بچه ها در کالس
می شود که از این طریق با مفاهیم اولیه اشاره شده آشنا می شوند .در پایان دوره پاداش بچه ها برای
صبوری شرکت در کالس شیرینی داشتن روباتی است که خودشان ساخته اند و نحوه عملکرد آن را می
دانند.

در این دوره تعریفی مناسخ با سن بچه ها از روبات ارائه خواهد شد سپس انواع روبات ها معرفی می
شود .شرح حرکت یک ماشین ساده آموزش داده می شود و کم کم طرح روبات در نظر گرفته برای
ساخت ارائه خواهد شد .در ادامه سر فصل های این دوره اشاره می شود :
 -1توضیح مفاهیم اولیه نیروی محرکه مکانیکی  -آشنا شدن با موتورهای الکتریکی به صورت عملی -
آشنایی با مفهوم گیربکس  -راه اندازی یک موتور الکتریکی با و بدون گیربکس
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 -2توضیح مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی  -شناخت قطعات مدارهای الکتریکی از قبیل باطری کلید
سیم المپ و ...ساخت یک مدار الکتریکی شامل المپ و موتور
 -3شناخت سنسور و توضیح نحوه ارتباط روبات با محیط  -کشیدن نقشه شاستی روبات توسط شرکت
کنندگان
 -4فرم دهی شاستی  -راه اندازی و تست موتورها  -اتصال موتور و چرخ ها به شاستی
 -5توضیح ایده کنترل کننده روبات و کشیدن نقشه مدار الکتریکی کنترل کننده
 -6ساخت کنترل کننده و اتصال آن به روبات
 -7برگزاری مسابقه با روبات ساخت شده  -توضیح مفهوم هوشمند سازی روبات

الزم به توضیح است تمامی سرفصل های ارائه شده با مشارکت و همفکری شرکت کنندگان خواهد بود .در
این کارگاه با توجه به سطح شرکت کنندگان حرکت روبات هوشمند نبوده و به صورت دستی انجام خواهد
شد که البته با مطالبی که در خصوص سنسورها و مفهوم هوشمند سازی روبات ها گفته خواهد شد شرکت
کنندگان قادر به درک مسئله خواهند شد.
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فعالیت های تیم بهداشت و درمان (نفرآباد)

تیم درمان خانه ایرانی نفرآباد با رویکرد ارتقاء سطح بهداشت و پیشگیری از بیماری ها به موارد زیر اهتمام
داشته است :
✓ 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
✓ کاهش هزینه های درمان از طریق مذاکره با مددکاری ها و مدیریت مراکز درمانی و
پزشکان داوطلخ
✓ تالش برای یافتن پزشکان داوطلخ در راستای چکاپ کودکان در خانه ی ایرانی
✓ تهیه و تحویل داروهای تجویز شده به مددجویان
✓ پیگیری و نظارت بر مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک
✓ و...

• ارجاعات به پزشکان متخصص و آزمایشگاهها:
توضیحات

نوع تخصص

تعداد ارجاعات

متخصص داخلی

1

✓ خونریزی از بینی پسر  10ساله

متخصص پوست

2

✓ اگزما پوستی دختر  14ساله

اپتومتریست

1

✓ تعیین نمره چشم و خریداری عینک دختر  13ساله

پزشک عمومی

1

✓ سرماخوردگی و التهاب حنجره پسربچه6ساله

آزمایشگاه

2

✓ تشخیص بارداری-تست اوپیوم مادر  36ساله
✓  CBC_PT_PTTپسر  10ساله
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سونوگرافی

✓ سالمت جنین مادر 36ساله
✓ سالمت جنین مادر 18ساله

2

• دندانپزشکی
نوع درمان دندانپزشکی

کودک

معاینه و opg

*

معاینه2+دندان ترمیم1+دندان پالپوopg+

*

معاینه2+دندان ترمیم1+دندان کشیدنopg+

*

معاینه2+دندان ترمیمopg+

*

معاینه1+دندان ترمیمopg+

*

مادر

پدر

• نحوهی تامین هزینههای مالی پروسه درمان:

هزینههای مالی ارجاعات و دارو
خیرین
%17
جمعیت
%83
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موضوع

خیرین

جمعیت

رایگان

خانواده بیمار

ارجاعات

-

100%

-

-

دارو

20%

80%

-

-

• پزشکان داوطلب در سال :
نام پزشک

تخصص

نوع همکاری

خانم میرزایی

پایشگر خانه بهداشت محله

پایش دومیه قد و وزن
+
استفاده وارنیش فلوراید
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اقدامات روتین برای سالمت فردی:

مصرف کپسول آهن به صورت هفتگی

✓ مصرف ویتامین  Dبه صورت ماهیانه
✓

✓ توجه به سالمت چشم

✓ توجه به بهداشت دهان و دندان
✓
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✓ چکاپ فردی توسط پزشک داوطلب
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✓ تامین دارو های روتین مصرفی مددجویان

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

✓ توزیع پک های بهداشتی در کارگاه فوق
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✓ توزیع پک های بهداشتی و آموزش های الزم مختص خانواده ها

✓ توزیع پک های بهداشتی و آموزش های الزم مختص بچه های زباله گرد
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✓ نصب تراکت در محل جهت آموزش برای پیشگیری از ابتال به کرونا

87
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

فعالیت های تیم بهداشت و درمان (قلعه گبری)

از جمله فعالیت های خانه ایرانی شهرری برای کودکان تحت پوشش این مرکز پیگیری روند درمان کودکان
است .همچنین در طول سال تحصیلی آموزش های الزم بهداشت به کودکان داده می شود.

روز  13اردیبهشت  1398سی و سه نفر از کودکان خانه ایرانی شهرری توسط پزشک داوطلخ معاینه شدند.
همچنین در 15خرداد  98تعداد  28نفر از کودکان و  4نفر از مادران خانه ایرانی شهرری توسط پزشک
داوطلخ معاینه شدند و داروهای مورد نیاز توسط خیرین تهیه و تحویل کودکان داده شد .همچنین تعدادی
از کودکان نیاز به پیگیری بیشتر و پزشک متخصص داشتند که گزارش روند درمان آنها به شرح زیر است:

 .1کودک 8ساله ای که صداها را به خوبی نمی شنید ،به متخصص گوش ارجاع داده شد و تشخیص
پزشک استفاده از سمعک برای این کودک بود.
 .2کودک  13ساله ای که دست و پاهایش ورم داشت به متخصص روماتولوژی ارجاع داده شد .این
کودک که به روماتیسم مبتالست برای کنترل بیماری اش  ،ضمن استفاده از دارو  ،هر دوماه یکبار
به پزشک مراجعه می کند.
 .3نوجوان  16ساله ای که گوشت اضافی در پشت گردنش داشت ،هر دوماه یکبار به دکتر پوست
مراجعه کرده و گوشت اضافه با فریز کردن از بین رفت.
 .4نوجوان  14ساله ای که احساس تهوع و سر درد داشت به متخصص ارجاع داده شد و تشخیص
دکتر اضطراب و استرس بود که مقداری دارو برای او تجویز شد.
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 .5کودک  9ساله ای که تشنج می کند 6ماه یکبار به متخصص مراجعه کرده و داروهای تجویز شده را
مصرف می کند.
 .6دو نفر از نوجوانان که احساس ناراحتی در گوش خود داشتند به پزشک ارجاع داده شدند و با
تشخیص عفونت مقداری دارو برایشان تجویز شد.
 .7کودک دوساله تحت پوشش خانه ایرانی که مبتال به اسیدوزه است هر  3ماه یکبار توسط پزشک
چکاپ میشود.
 .8نوجوان  15ساله ای که لخ ها و داخل گلویش دچار زخم های زیادی میشود به دکتر پوست ارجاع
داده شد و باتوجه به تشخیص پزشک عفونتی در بدنش دارد که الزم است هر بار این زخم ها به
وجود می ایند داروهای تجویز شده را مصرف کند.

 .9سه نفر از کودکان که دچار ناراحتی پوستی بودند به متخصص پوست مراجعه کردند و داروهای
مورد نیاز تهیه شده و تحویلشان داده شد.
.10

برای کودک  11ساله ای که چشمهایش ضعیف بود طبق نسخه پزشک عینکی خریداری

شده و تحویلش داده شد.

.11

نوجوان  15ساله ای که در ناحیه کمر اسیخ دیده بود به پزشک مراجعه کرده باتوجه

انجام عکس از کمر آسیخ جدی ندیده و داروی تجویز شده برایش خریداری شد.
.12

نوجوان  16ساله ای که احساس ناراحتی در چشمهایش میکرد به متخصص ارجاع داده

شد .ضعیفی چشمها در سال های اینده تشخیص داده شد.
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جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

کودک 10ساله ای که احساس نارحتی در ناحیه کلیه داشت به پزشک ارجاع داده شده و

ازمایشات الزم انجام شد.

*با توجه به غربالگری های انجام شده به دلیل اینکه همه ی کودکان کمبود ویتامین و آهن دارند ،قرص
های فرفولیک و همچنین ویتامین به صورت هفتگی و ماهانه طبق تجویز پزشک به کودکان داده می شود.
*یادآور میشود کودکانی که در طول سال دچار سرماخوردگی شدند توسط داوطلبان خانه ایرانی به پزشک
داوطلبی که در محله با این مرکز همکاری می کند ،ارجاع داده میشوند.

*همچنین تعدادی از کودکان در طول سال برای انجام کارهای دندان پزشکی به خانه درمان جمعیت
مراجعه کرده و روند درمان انها پیگیری شد.

*پنج شنبه مورخ  14شهریور ،سالمت دندان و رشد کودکان خانه شهریور توسط مرکز بهداشت شهر ری
مورد معاینه قرار گرفت.
*واکسیناسیون فلج اطفال  117نفر از کودکان ساکن در کانال و کوره عباس آباد با همکاری خانه بهداشت
عالیین و خانه شهر ری در اردیبهشت 98
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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:
• تعطیلی کالس های آموزشی و لغو برنامه های گروهی خانه ایرانی شهرری(قلعه گبری نفرآباد و خانه
اشتغال)
• برگزاری کارگاه آموزشی
• توزیع  80پک بهداشتی
• 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
عالیم کرونا چه زمانی خود را نشان میدهد توضیح داده شد.

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
• مسواک و خمیر دندان
• مولتی ویتامین
• فیفول
• پدالکلی
• دستکش التکس
• حوله و لیف و شانه
به بچه ها داده شد .پس از این کارگاه پوستر های آموزشی تهیه شده در سطح محله نصخ شد.
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مرحله دوم اقدامات علیه کرونا:
خانه ایرانی شهرری پس از آموزش بهداشت فردی و توزیع پک بهداشتی در میان بچه ها در مرحله دوم
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
• حضور در گاراژدپوی زباله و توزیع پک بهداشتی و آموزش مساعلس نظیر شست و شوی دست ها
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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گزارش تیم سرمایه انسانی سال 98
مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند جذب ،آموزش ،ارزیابی و جبران خدمت کارکنان؛ و هدف آن
کسخ اطمینان از جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته در سازمان به منظور افزایش بهرهوری سازمان
است.
تیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری در سال  98با در نظر داشتن یکی از بزرگترین اهداف جمعیت امام
علی (ع) یعنی آگاهیبخشی و ایجاد دغدغهمندی نسبت به قشر آسیخپذیر در سایر اقشار جامعه و به
خصوص دانشجوها و قشر تحصیلکرده ،اقدام به جذب عضو داوطلخ و آموزش آنها در راستای بهرهوری
هرچه بیشتر خانه ایرانی شهرری نمود.
تیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری عالوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز سایر تیمها در جهت اجرای
هرچه بهتر فعالیتهای خانه ،اقدامات دیگری نیز به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و باال بردن
انگیزه در داوطبین انجام دادهاست.
اقدامات انجامشده توسط تیم سرمایه انسانی خانه ایرانی شهرری در سال  98به صورت زیر است:
 -1برگزاری جلسات معارفه
 -2هماهنگی و برگزاری جلسات تیمهای خانه ایرانی
 -3ارزیابی اعضای فعال
 -4برگزاری جلسات دورهمی اعضا
 -5تامین نیرو برای طرحها و نشستهای جمعیت امام علی (ع)
 -6استخرا ساختار کلی برای تیمهای خانه ایرانی
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 -1برگزاری جلسات معارفه
خانه ایرانی شهرری در سال  98به منظور جذب اعضای جدید اقدام به برگزاری  4جلسه معارفه در تاریخ-
های زیر نمود:
 -1جلسه معارفه  26اردیبهشت
 -2جلسه معارفه  13تیر
 -3جلسه معارفه  10مرداد
 -4جلسه معارفه  10بهمن

جلسه معارفه برگزار شده در تاریخ  26اردیبهشت ماه 98

در این جلسات که به منظور آشنایی داوطلبین با فعالیتهای خانه ایرانی برگزار میشود ،در ابتدا برای
آشنایی بیشتر با اهداف و چشم اندازهای جمعیت امام علی (ع) توضیحاتی در رابطه با طرحها ،خدمات،
خانههای ایرانی و دغدغههای خانههای ایرانی داده میشود .سپس به بیان معضالت منطقه شهرری پرداخته
و در انتها توضیحاتی در رابطه با بخشهای مختلف خانه ایرانی شهرری و نحوهی کار آنها داده میشود.
نمودار زیر تعداد اعضای حاضر در هر جلسه معارفه و تعداد اعضای فعال شده در آن معارفه ،همچنین تعداد
اعضایی که به مدت دوماه و یا کمتر در خانه ایرانی فعال شده و پس از آن امکان ادامه فعالیت را نداشتهاند
به تفکیک نشان میدهد:
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معارفه های سال 98
9
8
7
6

4

تعداد اعضا

5

3
2
1
0
بهمن

مرداد
اعضای غیرفعال

تیر
اعضای فعال شده

اردیبهشت

اعضای حاضر در معارفه

 -2هماهنگی و برگزاری جلسات تیمها
از دیگر فعالیتهای انجام شده توسط تیم سرمایه انسانی در خانه ایرانی شهرری هماهنگی و برگزاری
جلسات تیمهای مختلف به صورت مجزا است .در این جلسات که به صورت منظم و هر ماه یک مرتبه برگزار
شد به بررسی و ارزیابی فعالیت آن تیم در یک ماه گذشته و همچنین برنامه ریزی کارهای یک ماه آینده
پرداخته شد .به عالوه در راستای بهبود عملکرد هر تیم در هر جلسه نیازهای آن تیم اعم از نیاز نیروی
انسانی ،نیاز مالی و  ...نیز به صورت مرتخ جمعآوری میشود.

 -3ارزیابی اعضای فعال
یکی از مهمترین فعالیتهای تیم سرمایه انسانی بررسی عملکرد داوطلبین فعال در خانه ایرانی است .به این
منظور عملکرد اعضای فعال در هریک از تیمهای خانه ایرانی به صورت مجزا ماهانه یک بار توسط سرتیم آن
بخش و تیم سرمایه انسانی صورت میگیرد .این ارزیابی از دو جهت بسیار حائز اهمیت است:
 -1کمک به قرار گرفتن هر عضو داوطلخ در جایگاهی که بیشترین بازده را داراست :از آنجا که
داوطلبین خانههای ایرانی را اعضای داوطلخ و غیر متخصص تشکیل میدهند نیاز است تا با بررسی
عملکرد هر عضو به صورت منظم و قرار گرفتن عضو مورد نظر در بخشهای متفاوت روحیات و
توانمندیهای عضو در هر جایگاه ارزیابی و بررسی شود و در نهایت در بهترین جایگاه ممکن قرار
گیرد.
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 -2کمک به حفظ عضو :زمانی که یک عضو داوطلخ در جایگاهی که متناسخ با روحیات و توانمندی-
های شخصی اوست قرار میگیرد انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت خواهد داشت.
در ارزیابیهای صورت گرفته توسط تیم سرمایه انسانی که در دو بخش ارزیابی فعالیت تیمی و ارزیابی
فعالیت عضو به عنوان یک فعال اجتماعی گرفت موارد زیر بررسی میشوند.
ارزیابی فعالیت تیمی:
 -1اعتماد به نفس
 -2توانایی مدیریت احساسات
 -3روحیه کار تیمی
 -4روحیه مدیریت یا رهبری
 -5احساس مسئولیت
 -6نظم
 -7توانایی برقراری ارتباط با کودکان
ارزیابی فعالیت عضو به عنوان فعال اجتماعی:
 -1تولید محتوا
 -2جذب مالی
 -3همکاری در نیازهای سرمایه انسانی
 -4مشارکت در طرحها و برنامههای جمعیت امام علی (ع)
 -5همافزایی دانشی (شرکت در جلسات نمایش فیلم و مباحثات مرتبط با معضلهای خانه ایرانی)
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 -4برگزاری جلسات دورهمی اعضا
از دیگر اقدامات مهم تیم سرمایه انسانی در سال  98برگزاری دو جلسه دورهمی اعضا در طول سال بود .این
جلسات در راستای هدف این تیم مبنی بر ایجاد اشتیاق و انگیزه در هر عضو برای فعالیت بیشتر و همچنین
در جریان قرار گرفتن اعضا از تمامی برنامهها و نیازهای خانه ایرانی برگزار شد.
درهریک از این جلسات اعضا به بحث و تبادل نظر در رابطه با نیازها و چالشهای پیش رو در خانه ایرانی
پرداختند .ودر نهایت از عضو برتر ماه گذشته طبق ارزیابیهای انجام شده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

دورهمی اعضا در خانه ایرانی نفرآباد
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تقدیر و تشکر از عضو برتر
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 -5استخراج ساختار کلی برای تیمهای خانه ایرانی
در راستای باال بردن بهرهوری هر تیم به صورت مجزا و همچنین ایجاد یک ساختار نظاممند در آن تیم برای
تیمهای آموزش ،مددکاری ،بهداشت و درمان ،فرهنگی هنری و تبلیغات یک ساختار کلی طبق نیازهای 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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 -6مقایسه تعداد اعضا نسبت به سال گذشته
جدول زیر تعداد اعضای فعال در سال  98و همچنین تغییرات آن نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.

تعداد اعضای فعال
70
60
50

اعضای فعال سال 98

30

تعداد اعضا

اعضای فعال سال 97

40

Column1
20
10
0
نفرآباد

قلعه گبری
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گزارش فعالیتهای روابط عمومی
• جشن شب یلدای خانه های ایرانی قلعه گبری و نفرآباد شهرری:
جشن یلدای سال  98خونه ایرانی شهرری در تاریخ  30آذر ماه در خانه ایرانی نفراباد شهر ری برگزار شد.
برنامه های فرهنگی و هنری از جمله سرود و نمایش نامه خوانی توسط بچه های هر دو خانه ایرانی شهر ری
اجرا شد.

• طرح تدریس عشق برای خانه های ایرانی نفرآباد و قلعه گبری شهرری:
با دانشگاه پیام نور و کتابخانه های زیر نظر فرهنگسرای وال صحبت و نامه نگاری های الزمه برای گرفتن
میز معرفی جمعیت و خانه ایرانی شهرری جهت جذب عضو انجام شد که متاسفانه با پیش آمدن وضعیت
موجود در ارتباط با بیماری کرونا این برنامه به تعویق افتاد.
همچنین با فرهنگسرا وال در خصوص برگزاری همایش طرح تدریس عشق صحبت و نامه نگاری های الزمه
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.

• برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزش تفکیک زباله در خانه های ایرانی قلعه
گبری و نفرآباد شهرری:
با شهرداری شهرری جهت گرفتن سطل های تفکیک زباله صحبت شد و قرار شد جهت آموزش کارگاهی را
در خانه های ایرانی برگزار کنند که متاسفانه با تعطیلی خانه ایرانی مواجه شدیم.

• برگزاری اردو برای کودکان خانه های ایرانی قلعه گبری و نفرآباد شهرری:
آذرماه سال 98اردوی تفریحی برای کوکان خانه ایرانی نفرآباد برگزار گردید بچه ها جهت دیدن فیلم به
سینما برده شدند.
همچنین کودکان خانه ایرانی قلعه گبری برای اردوی آخر سال به پارک اعضای بدن واقع در دارآباد برده
شدند.

گزارش روزنامه شهروند از چند سکونتگاه کودکان کار در تهران
در  19تیر ماه  ،1398روزنامه شهروند گزارشی تحت عنوان «شخهای بیستارهی کارگران کوچک» ،در
گفتگو با اعضای جمعیت امام علی (ع) و خانه ایرانی شهرری به چاپ رساند .متن کامل این گزارش را در
اینجا مطالعه کنید.
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فعالیت های تیم کارآفرینی
کارآفرینی نورا از سال  1396با هدف رفع و کاهش معضالت اجتماعی در منطقه ی شهرری آغاز به فعالیت
کرد.دبه دلیل اینکه بافت جغرافیایی این منطقه مهاجرپذیر بوده و سالیان سال است که میزبان مهاجرین
افغانستانی و پاکستانی است و همچنین معضالت اجتماعی این منطقه نیز غالبا متوجه مهاجرین است
بنابراین اغلخ افراد تحت حمایت خانه ایرانی شهرری را نیز مهاجرین پاکستانی که قومیت آنها بلوچ میباشد
تشکیل میدهند.

ازآنجا که هنر سوزندوزی با فرهنگ بلوچ درآمیخته است ،کارآفرینی خانه ایرانی بر همین اساس پایه ریزی
شد و با کمک تیمی از طراحان داوطلخ جمعیت امام علی (ع) محصوالتی مزین به هنر اصیل و زیبای
سوزندوزی در تعداد کم و با کمک سه نفر از مادران سرپرست خانواده تحت حمایت خانه ایرانی تولید شد
ک در اولین بازارچه ی بوی عیدی جمعیت در اسفند ماه  96به فروش رسید و خوشبختانه با استقبال زیاد
مشتریان روبرو شد و تولیدات و همچنین افراد شاغل در کارآفرینی نورا افزایش یافتند .در سال گذشته تعداد
 16زن سرپرست خانواده در منطقه ی سرباز بلوچستان (در چهار روستا ) 15 ،زن ،دختر و پسر نوجوان در
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منطقه ی شهرری و تعداد  10زن و دختر نوجوان در منطقه ی قلعه خیابان مشهد در کارآفرینی نورا مشغول
به فعالیت هستند .خانه اشتغال نورا چهار روز در هفته فعالیت میکند و در آن فعالیت های سوزندوزی
,مونتاژ و خیاطی محصوالت انجام میشود.

طی سال گذشته نورا عالوه بر شرکت در نمایشگاه های فروش محصوالت صنایع دستی داخل کشور همچون
«آثار بلوچستان خانه وارطان»« ،مراسم سالگرد برند آرایشی و بهداشتی» و «بنیاد خیریه ایفا» در چندین
نمایشگاه خار از کشور نیز شرکت کرده و با استقبال زیادی مواجه گردید .همچنین الزم به ذکر است که
فروش مجازی نورا نیز توانسته در سال گذشته پیشرفت
بسیار خوبی داشته باشد.
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فعالیت های تیم مالی
در خانه ایرانی شهرری وظایف در قالخ تیمهای اجرایی شکل میگیرد ،قسمت مالی هم ازین امر مستثنا
نیست .تیم مالی به منظور کنترل و بهینه سازی هزینهها و درآمدهای خانه شکل گرفته است.
درآمد خانه ایرانی شهرری از طریق کمکهای نقدی و غیر نقدی بوده است که توسط دانشجویان و اعضای
فعال این خانه و همچنین خیرین جذب گردیده است.
کمک های نقدی به دو شیوه انجام میشود ،خیر محترم مبلغ دلخواه را خود از طریق حساب بانکی جمعیت
امام علی (ع) به شماره 577468/94 :بانک ملت حساب جام ،شعبه هجرت و یا شماره کارت
 6104337770031308به نام جمعیت امام علی ع واریز میکنند و شماره پیگیری آن را به تیم مالی
تحویل میدهد .روش دیگر آن است که خیر مبلغ نقدی را به مسئول تیم مالی تحویل میدهد و در قبال آن
فیش پرداخت نقدی دریافت می کند.
در مورد کمکهای غیر نقدی ،خیرین با توجه به نیاز خانه ایرانی و یا خانوادهها کمک غیرنقدی خود را
به مسئول خانه ایرانی تحویل میدهد .در کمکهای نقدی و غیرنقدی اگر خیر منظور خاص (آموزش ،غذا،
پوشاک ،درمان و  )...را در نظر گرفته باشد آن مبلغ یا کمک غیرنقدی در همان راستا هزینه و یا استفاده
میگردد.
از دیگر وظایف تیم مالی همانطور که گفته شد کنترل و بهینهسازی هزینههای مربوطه است هزینههایی
که شامل اجاره خانه ایرانی ،بهداشت ،درمان ،آموزش ،تغذیه ،خانوادههای تحت پوشش ،جشنها و مناسبت-
ها ،تعمیر و نگهداری ،اقالم مصرفی مورد نیاز و  ...که در گزارش به صورت کلی و جزء به جزء آمده است و
تمامی گزارشهای مربوطه اعم از گزارشات کمکهای نقدی و غیرنقدی و هزینهها به صورت کامل و جامع و
ماهانه به مسئول خانه ایرانی و مسئول مالی جمعیت تحویل و در آنجا مورد حسابرسی قرار میگیرد.
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جدول درآمدها و هزینه ها
ردیف

شرح

ریال

1

جمع هزینه های نقدی سال 98

3.350.990.777

2

کمک های خیرین اختصاصی خانه شهرری

2.583.267.000

3

کمک دریافتی از جمعیت

767.723.777

مجموع هزینه های اداره  2مرکز شهرک عالیین و نفرآباد

قابل ذکر است به دلیل پایینتر بودن ورودی های نقدی خانه ایرانی شهرری نسبت به هزینهها ،برای پوشش
هزینهها هرماه تنخواه از واحد مالی جمعیت دریافت میشود.

سر فصل هزینه های  2مرکز شهرک عالیین و نفرآباد
ردیف

شرح

ریال

ردیف

شرح

ریال

1

تغذیه

229,189,454

14

چاپ و تکثیر

12,215,000

2

بهداشت و درمان

146,139,573

15

اقالم جزیی مصرفی

36,630,280

3

اردو و تفریحات

14,513,360

16

ابزار و لوازم مصرفی

38,041,000

149,253,570

17

16,230,440

18

4
5

اداره تیم های
ورزشی
برگزاری جشن و
خرید هدیه

تعمیر و نگهداری
اثاثیه
تعمیر،تجهیزونگهداری
ساختمان

1,450,000
86,257,000

6

پذیرایی مراسم ها

3,145,000

19

اجاره ساختمان

276,000,000

7

حمل و نقل

400,000

20

کمک هزینه مسکن

868,000,000

8

هزینه پست

1,300,000

21

خرید وسایل منزل

13,300,000

9

ایاب و ذهاب

370,376,000

22

کمک هزینه خانواده
ها

288,040,600

10

قبوض

10,047,000

23

دارایی ثابت

72,780,000

11

کتاب و لوازم التحریر

28,979,500

24

کارآفرینی

377,900,000

12

خرید پوشاک

64,096,000

25

سایر هزینه ها

104,502,000

13

آموزش

164,725,000

26
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 عمده مواد غذایی و بخشی از لوازم مصرفی از انبار جمعیت تامین می گردد که در گزارش فوقآورده نشده است .الزم به توضیح است اقالم انبار مرکزی جمعیت امام علی (ع) که عمدتاً شامل
مواد غذایی و لوازم التحریر می باشد توسط خیرین تامین می گردد که بنا به نیاز خانه های ایرانی
به آنها اختصاص می یابد.
 به دلیل بافت پراکنده جمعیتی در شهرری کودکان جهت رفت و آمد به خانه ایرانی و زمین فوتبالو  ...با مشکل مصافت و عدم امنیت در رفت وآمد مواجه هستن بنابر این بخش قابل توجهی از بوجه
صرف ایاب و ذهاب کودکان می شود.

14,513,360

گزارش مالی سال  98خانه های ایرانی شهرری
146,139,573

104,502,000

149,253,570
16,230,440 3,145,000

229,189,454

400,000
1,300,000

72,780,000

377,900,000

288,040,600

370,376,000

13,300,000

164,725,000
10,047,000

868,000,000

28,979,500
64,096,000

276,000,000

12,215,000
36,630,280
38,041,000
1,450,000

86,257,000

اردو و تفریحات
پذیرایی مراسم ها
ایاب و ذهاب
خرید پوشاک
اقالم جزیی مصرفی
تعمیر،تجهیزونگهداری ساختمان
خرید وسایل منزل
کارآفرینی

بهداشت و درمان
برگزاری جشن و خرید هدیه
هزینه پست
کتاب و لوازم التحریر
چاپ و تکثیر
تعمیر و نگهداری اثاثیه
کمک هزینه مسکن
دارایی ثابت

تغذیه
اداره تیم های ورزشی
حمل و نقل
قبوض
آموزش
ابزار و لوازم مصرفی
اجاره ساختمان
کمک هزینه خانواده ها
سایر هزینه ها
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الزم به توضیح است کمک های غیر نقدی خیرین از قبیل پوشاک مواد غذایی و ...در گزارش فوق آورده
نشده است.
اجاره ساختمان
اجاره مرکز شهرک عالیین  500.000.000ریال ودیعه و ماهیانه  19.000.000ریال می باشد.
اجاره مرکز نفرآباد  500.000.000ریال ودیعه و ماهیانه  6.000.000ریال می باشد.
کمک هزینه مسکن
مرکز شهرری در سال  98برای برخی از خانواده های تحت پوشش اقدام به اجاره خانه به شرح ذیل نموده
است :
 -1خانه ای با  600.000.000ریال ودیعه و ماهیانه  500.000ریال
 -2خانه ای با  100.000.000ریال ودیعه و ماهیانه  5.000.0000ریال
 -3خانه ای با  150.000.000ریال ودیعه و ماهیانه  10.000.000ریال
 -4پرداخت  100.000.000ریال به عنوان کمک ودیعه
 -5پرداخت  3.000.000ریال اجاره خانه
طرح کوچه گردان عاشق
مبلغ  263.000.000ریال از خیرین مرکز شهرری بابت اهدای کیسه های مایحتا خانوار در ماه مبارک
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:
 -1تهیه روپوش و لوازم التحریر خانه ایرانی شهرری و
خانواده های تحت پوشش نورا در سیستان و بلوچستان
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 -2خرید کولر برای خانه علم
 -3مراسم افطاری در ماه رمضان
 -4تعمییر سقف مددجو
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فعالیت های تیم ورزش خانه ایرانی شهر ری
کاهش سالمت جسمانی باعث بروز مشکالت فراوان در فکر ،ذهن و در نتیجه در شکل تفکر جوانان میشود
و احتمال بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی را افزایش میدهد .از این رو بسیاری از معضالت جوانان از جمله
خمودگی و افسردگی که باعث گرایش به اعتیاد و نزاع های خیابانی می شود ،از طریق ورزش و فعالیت
جسمانی قابل پیشگیری و درمان است .ورزش کردن از طریق افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس افراد از
روی آوردن نوجوانان و جوانان به این گونه رفتارها جلوگیری میکند .فقر ورزشی در محالت معضل خیز به
شکل چشمگیرتری نمایان است و حل این معضل در محالت محروم را به وظیفهای ضروری برای جمعیت
امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) بدل ساخته است و ما را بر آن داشته تا در جهت گسترش عالقه و
فرهنگ ورزش در این محالت تالش کنیم .این مهم ،ضرورتِ داشتن مکانهای ورزشی مرتبط را در جهت
گسترش فرهنگ ورزش در میان خانوادههای تحت پوشش جمعیت و پیشگیری از خطرات احتمالی در میان
کودکان و زنان طلخ میکند.

تیم های ورزشی خانه ایرانی شهرری در راستای دنبال کردن دو دسته از اهداف روانشناختی و ورزشی به
شرح زیر کار خود را تا امروز ادامه داده است:
 ایجاد محیطی سالم و شاد جهت تخلیه انرژی منفی کودکان113
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 پرورش احساسات مثبت و خصیصه هایی چون همکاری و دوستی کاهش میزان خشونت و پرخاشگری و تقویت روحیه تیمی ایجاد شخصیت مثبت و بارور از طریق دادن هویت ورزشی به کودکان استعدادیابی کودکان در حیطهی ورزشهای انفرادی و جمعی ایجاد تیمهای ورزشی به صورت حرفه ای و مستمر از کودکان حاشیه نشین شرکت دادن کودکان مناطق حاشیه در جوامع ورزشی و حضور در مسابقات -آگاهی بخشی به جامعه در امر پیگیری معضالت و زمینههای بزه از طریق حضور کودکان در ورزش

تیم فوتبال پسران
تیم فوتبال خانه ایرانی شهرری فعالیت خود را سال  94با عنوان تیم فوتبال پرشین متعلق به جمعیت
امام علی(ع) آغاز کرد .در حال حاضر تیم پرشین تنها تیم اختصاصی کودکان کار و خیابان در ایران
است.
تشکیل این تیم در راستای جذب کودکان و نوجوانان مهاجر و پر معضل منطقه شهرری و ایجاد محیطی امن
و سالم برای انجام فعالیت ورزشی آن ها انجام شد .ایجاد این فضا فرصتی را برای این کودکان فراهم می
سازد تا در راه به دست آوردن هویت فردی و افزایش اعتماد به نفس گام بردارند .انجام فعالیت های ورزشی
درکنار هم ساالن ،ضمن پرورش توانایی هایی اجتماعی مانند کار گروهی ،باعث تخلیه انرژی و کاهش
ناهنجاری های اخالقی و رفتاری این کودکان نیز خواهد شد.

چشم انداز تیم بر اساس هدف گذاری های انجام شده از دو منظر اجتماعی و حرفه ای ترسیم شده
است .از نظر اجتماعی ،تیم فوتبال خانه ایرانی شهرری به دنبال آن است که با ارائه خدمات مددکاری،
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آموزشی و پزشکی به کودکان و نوجوانانی که از طریق این تیم تحت پوشش قرار گرفته اند آن ها را
توانمند سازد .از سوی دیگر ،با تشکیل یک تیم فوتبال حرفه ای متشکل از کودکان مهاجر و کودکان
کار  ،ضمن اینکه خود کودکان دارای یک هویت مثبت اجتماعی می شوند ،فرصت مناسبی برای معرفی
معضل هویتی کودکان مهاجر و شرایط نامناسخ زندگی آنها و جلخ توجه اقشار مختلف جامعه به آن
فراهم خواهد شد.
با تجربه مند تر شدن بازیکنان ،در سال نود و هشت اقدامات زیر برای بهبود عملکرد تیم صورت گرفت.
-1اضافه شدن مربی و کمک مربی داوطلخ به هر رده سنی
 -2ایجاد موقعیت های رقابتی از قبیل بازیهای چهارجانبه بین تیم های پرشین
-3تامین تجهیزات ورزشی و لباس توسط خیرین محترم در هر شش ماه
 -4تفکیک و استعداد یابی بازیکنان برای حضور در ترکیخ اصلی تیم در هر دو رده

با توجه به گستردگی حاشیه و معضالت آن در شهرری خانه ایرانی شهرری برای حضور موثر و فعاالنه تر در
حوزه ی کودکان کار تصمیم گرفت که گروهی از کودکان منطقه قلعه الیمون راکه از مناطق حاشیه نشین و
پر معضل شهرری میباشد را به تیم فوتبال پرشین شهرری اضافه کند
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تمرینات تیم فوتبال پرشین در یک سال اخیر بصورت منظم یک جلسه در هفته در روزهای جمعه و در
دورده نونهاالن ،نوجوانان برگزار میشود .بدلیل این که بازیکنان مشترکی بین تیمهای نوجوانان و نونهاالن
وجود دارد تمرین این دو رده بصورت مشترک انجام میشود.
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
مهمترین هدف خانه ایرانی شهر ری به دلیل تعدد محالت در این منطقه ایجاد تیم فوتبال مستقل در هر
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
پس از حضور فعاالنه تیم مددکاری خانه ایرانی شهرری از زمستان  96در این روستای محروم ،برای حضور
موثرتر کنار کودکان و نوجوانان این روستا از خرداد  97پس از شناسایی و استعدادیابی تیم فوتبال پرشین
116
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

کبیرآباد با حضور  25کودک تشکیل شد .سپس تمرینات تیم کبیرآباد هفته ای یک جلسه و با حضور
مربیان داوطلخ خانه ایرانی در ورزشگاهی در نزدیکی این روستا پیگیری شد.

به دلیل مشکالتی اعم از نبود نیروی داوطلخ  ،مشکالت مالی و  ...تصمیم بر این شد که تمرینات مجزای
روستای کبیر اباد متوقف و منتخبی از این بچه ها به تیم شهر ری اضافه شوند و هم اکنون با بقیه بازیکنان
به تمرین میپردازند.

روستای قلعه الیمون
در سال  98بعد از  4سال فعالیت مدام ورزشی به سراغ این محله رفتیم و بچه های مستعد رو به تیم فوتبال
پرشین جذب کردیم .تعداد  8نفر از کودکان و نوجوانان این منطقه به تیم فوتبال شهرری اضافه شده و یک
روز در هفته در تمرینات این تیم شرکت کردند.

مسابقات دوستانه تیم فوتبال پرشین شهرری در سال 98
مسابقات سه جانبه بین پرشین شهر ری  ،پرشین لخ خط و پرشین احمدآباد در رده جوانان در تاریخ 27
اردیبهشت برگزار شد:
پرشین شهرری  0 - 1پرشین لخ خط
پرشین لخ خط  0 - 2پرشین احمد آباد
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پرشین شهرری  0 - 0پرشین احمد آباد

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

شرکت در لیگ دو و میدانی پرشین جمعیت امام علی
در زمستان  ،98تعداد  32نفر از شرکت کنندگان روز پسران برای مسابقات دو و میدانی از مرکز شهر ری،
خانه ایرانی نفرآباد و قلعه گبری در 2روز متوالی در ورزشگاه انقالب ،در این مسابقات شرکت کردند.
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کالس های رزمی پسران

همچنین بدلیل توسعه و رشد کالس های آموزشی در نیمه دوم سال  ،98تیم ورزش خانه ایرانی شهر ری
برای ادامه فعالیت کالسهای امادگی جسمانی و جذب و تاثیر گذاری بیشتر بر کودکانی که از نظر روحی و
روانی در شرایط سخت تری قرار دارند و نیاز به توجه بیشتر از نظر مددکاری و آموزش فردی دارند
کالسهای رزمی در این مرکز افتتاح گردید که به کمک این کالس آموزشی تاثیرات بسازی رو در نوجوانان
آسیخ پذیر تر شاهد بودیم.
هدف از برگزاری کالس رزمی در درجه اول تخلیه انرژی های منفی و ایجاد الگوهای مناسخ روحی و روانی
و باالبردن سطح اعتماد به نفس و آمادگی جسمانی در هر نوجوان است .این رشته هر هفته به مدت 3
ساعت در روزهای جمعه در سالن رزمی ورزشگاه شهر سالم سیزده آبان برگزارمیشود.
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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
رقابت ،اقدام به تشکیل تیم والیبال دختران کرد .دختران خانه ایرانی شهرری ،با حضور در تمرینات مستمر،
در اولین دوره لیگ پرشین جمعیت امام علی نیز شرکت کردند.
اما در سال  ،98خانه ایرانی شهرری به منظور افزایش روحیه ،ایجاد شادابی و برانگیختن حس رقابت در
فضایی سالم اقدام به برگزاری تمرینات دو و میدانی برای کودکان و نوجوانان این مرکز نموده است .تیم دو و
میدانی دختران شهرری شامل هر دو خانه ایرانی قلعه گبری شهر ری و نفرآباد بوده و هفتهای یک روز در
مجموعه ورزشی الزهرا واقع در شهرک مفتح برگزار میشود.

انگیزش:
برپایی مسابقات سالیانه دو و میدانی لیگ پرشین ،بستری مناسخ جهت استعدادیابی ،ایجاد انگیزه و تالش و
نیز تقویت روحیه رقابت سالم در این کودکان ایجاد کرده است .شور و اشتیاق کودکان برای شرکت در
جلسات تمرینی و انگیزه و روز شماری برای شروع مسابقات از جمله مصادیق عینی کارایی لیگ پرشین و
خدمات ورزشی و مددکاری بر روی این کودکان میباشد.

جلسات تمرینی:
هر جلسه تمرینی در سالنی سرپوشیده و با گرم کردن آغاز میشود .بدنه تمرینات شامل تمرینات تخصصی
دو و میدانی ،انجام تستهای ورزشی شامل سرعتی و استقامتی و ثبت رکورد و نیز آموزش نحوه استارت،
افزایش سرعت استارت و قوای آمادگی جسمانی میباشد .همچنین تمرینات بدنسازی به جهت افزایش قوای
بدنی کودکان در پایان جلسه تمرینی قرار دارد و نهایتا با سرد کردن به پایان میرسد .پیش از خرو از
مجموعه ورزشی ،تغذیهای به عنوان وعده پس از تمرین عموما برپایه کربوهیدرات در اختیار آنان قرار
میگیرد و البته با توجه به مشکالتی نظیر ضعف جسمانی یا سوتغذیه برخی از این کودکان ،اهمیت ارزش
غذایی باالی این وعده باید در نظر گرفته شود.
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تمرینات به طور مستمر و بدون تعطیلی تا زمان شروع مسابقات ادامه یافته .از سوی دیگر انگیزه و هیجان
کودکان برای شرکت در مسابقه موضوعی بی نهایت دلگرم کننده بوده و حاکی از اثربخشی این جلسات
تمرینی بر روی اعضای تیم میباشد .به ویهه احساس همدلی و همراهی ایجاد شده بین اعضای تیم و هر دو
خانه ایرانی از نقطه نظرات شایان توجه در طول این دوره بوده است.

121
آدرس :شهرری ،شهرک عالیین ،خیابان مصطفی خمینی ،کوچه ولیعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
شماره تماس09193707783 :

گزارش خانه ایرانی شهر ری

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

سومین دوره لیگ دو و میدانی :1398
با آغاز مسابقات در دو روز متوالی ،تیم شهرری به تفکیک در قالخ دو تیم قلعه گبری شهر ری و نفرآباد با
لباسهایی یک دست با عنوان "تیم پرشین شهر ری" وارد مجموعه ورزشی آفتاب انقالب شدند .این
مسابقات در مادههای متفاوت دو و میدانی برگزار شده و در نتیجه این مسابقات یک مدال نقره برای نسیبه
بلوچ کودکی ده ساله ،با استعداد و در یک کالم "پدیده" و یک مدال برنز برای فرزانه رند از اعضای تیم
منتخخ و بی نهایت مستعد و همچنین راهیابی تعداد زیادی از کودکان با استعداد این دوره به تیم منتخخ
دو و میدانی جمعیت امام علی (ع) ،سهم خانه ایرانی شهرری بود.

نتیجه این دوره مسابقات افزایش احساس همدلی و روحیه رفاقت و دوستی بین کودکان بوده و همچنین
کارایی و اثربخشی این دوره از مسابقات در مسیر استعدادیابی نیز امریست که نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
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استعدادیابی ورزشی
در سال  ،98استعدادیابی ورزشی برای کودکان  8تا 15سالهی تحت پوشش خانهی ایرانی شهر ری به
صورت داوطلبانه توسط شرکت سفیران سالمت و نشاط صورت پذیرفت تا کودکان در رشتههای ورزشی
مناسخ با فیزیک بدنی و عالقهی خود فعالیت داشته باشند.

تیم کریکت و بازی دوستانه با منتخب تهران
خانه ایرانی شهرری در زمستان  97اقدام به شناسایی و تشکیل تیم نوجوانان و جوانان مستعد کوره شهرری
نمود .هر یک از تیمهای کریکت نوجوانان و جوانان پرشین شهرری متشکل از  14بازیکن است که هر
جمعه در زمین خاکی تمرینات منظم دارند.
در سال  ،98تیم کریکت پرشین شهرری در ورزشگاه آزادی با تیم منتخخ تهران به رقابت دوستانه پرداخت.
در این دیدار نزدیک ،تیم منتخخ تهران با نتیجه  96به  88پیروز شد.
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سایر اقدامات خانه ایرانی شهر ری

برگزاری نشست کودک مردگی نرم در سکونت گاه های غیر رسمی:
پس از این که در آخرین روزهای سال  ،97بارش شدید باران سقف گِلی پوسیده یکی از خانهها را ویران کرد
و دو تن از کودکان خانه ایرانی شهر ری زیر آوار جان باختند ،بر آن شدیم تا همایشی برگزار شود ،جهت
بررسی مسائل مسکونی که در این مناطق جریان دارد .تا دیگر باران کابوس نباشد و کودک مردگی در
سکونتگاهی روا نیابد.

این نشست به میزبانی جمعیت امام علی (ع) و با حضور پویا عالءالدینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و
رویا منوچهری فعال اجتماعی و مسئول خانه ایرانی شهر ری جمعیت امام علی در تاریخ  14مردادماه 1398
در محل باشگاه هواداران این جمعیت برگزار شد .گزارش مربوط به این نشست را می توانید در خبرگزاری
ایرنا مشاهده کنید.
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بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از خانه ایرانی شهرری و محل زندگی
کودکان:
در طی حادثه ی آوار شدن سقف یکی از خانه ها در اسفند ماه ،و از دست رفتن دو کودک بی گناه در این
حادثه ناگوار ،بازدید مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سکونتگاههای غیر رسمی شهرری در اردیبهشت
ماه سال  1398به همراه جمعی از مسئولین صورت گرفت.
آقای دکتر محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و آقای عرفانی مدیر کل مرجع ملی
حقوق کودک به همراه کارشناسان مرجع همچنین نماینده وزارت بهداشت،نماینده وزارت کشور،نماینده
وزارت ورزش وجوانان ،نماینده قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این بازدید به همراه اعضای داوطلخ جمعیت
امام علی (ع) حضور داشتند.
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مراسم افطاری برای کودکان خانه ایرانی شهرری:
در  26اردیبهشت ماه ،خانه ایرانی شهرری
به همت خیرین خود اقدام به برگزاری
مراسم افطاری با حضور معلمین برای
فرزندانش کرد.
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تماس با ما

شماره روابط عمومی خانه ایرانی شهرری09193707783 :
صفحه خانه ایرانی در سایتwww.sosapoverty.org/shahrerey :
صفحه اینستاگرامwww.instagram.com/Khaneshahrerey :
کانال تلگرامwww.telegram.me/Khaneshahrerey :
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آدرس خانه ایرانی نفرآباد :شهرری ،نفرآباد ،میدان سلمان فارسی ،کنار پارک ستاره ،خیابان ارم ،بن بست
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