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 : مقدمه

در جهان فراصنعتی امروز، توسعه به معنی عام؛ بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهومی نخواهد داشت . »

فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا   آموزشهای فنی و حرفه ای انجام

کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزشها کسب مهارتها را در راستای فن آوری و علوم وابسته به همراه 

)سایت مهارت و  .«ی و فرهنگی ارائه می دهددانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماع

 . (1389کارآفرینی 

موسسه نیکوکاری رعدالغدیر از آغاز فعالیت خود بعنوان موسسه ای حقوقی و مستقل و پس از طی تشریفات اداری و 

و حرفه ای کشور  موفق به اخذ پروانه تاسیس از اداره آموزشگاه های آزاد سازمان آموزش فنی 1387قانونی در مرداد ماه سال 

 گردید. 

 دوره هاي آموزشي :

(  بوده و به ILOاز آن جائی که سازمان مزبور در واقع مهم ترین کانون مهارتی و کاربردی کشور و مرتبط با سازمان کار)

 لذا متولیان و برنامه ریزان آموزشهای حرفه ای  درآمده است،( TVTO) عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی

توان یابان در رعدالغدیر تصمیم گرفتند تا همه ساله محتویات دوره های ارائه شده به توان یابان را مورد بازبینی و تجدید نظر 

قرارداده و پس از ارزیابی، ضمن تاکید بر دوره های مفید قبلی؛ اقدام به ارائه دوره هایی نوین وکارآمد و منطبق با نیازهای روز 

 جامعه نمایند. 

افزایش سرمایه گذاریهای مادی و معنوی، توسعه ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی، اقدام به تربیت  با 

نیروی انسانی نوینی با هدف ایجاد زمینه های مناسب حضور اجتماعی توان یاب ها در جامعه و یا نمایش توانمندیهای آنها از 

 د. طریق ارائه و تولید آثار فاخر آنها را نمو

دوره های آموزش فنی و حرفه ای در موسسه نیکوکاری رعدالغدیر، بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای 

، می باشد که بر اساس استانداردها و واحدهای  "صنایع چوب "و"طراحی دوخت"، "فنآوری اطالعات"در سه زمینه اصلی 

 .درسی  سازمان مذکور به توان یابان ارائه می شود

 هدف از ارايه ي دوره هاي آموزشي:

هدف از ارائه این آموزشها، افزایش توانمندی های علمی، مهارت، قدرت درک توان یاب ها و انجام مطلوبتر کار در 

 محدوده وظایف شغلی آنها  در آینده  است . 

است و یکی از دالیل بیکاری  از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مشکالت افراد به ویژه معلولین در جامعه

توان یابان عزیز در کشور ما فقدان وجود مهارتهای مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد، انتظار می رود ارائه 

 . آموزشهای مهارتی بتواند نقش به سزایی در کاهش نرخ بیکاری این عزیزان ایفا کند
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است، به این معنی که افراد پس از کسب دانش، مهارت و  "کارآفرین"ش در واقع ویژگی این آموزشها، نوعی پرور

 تخصص فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند.
 

  آموزشهاي کار محور:

فراگیران ای در رعد الغدیر؛ فرایند یادگیری  کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفه

آموزشی تسهیل وکار در منزل برای آنها ایجاد می کند. این  را از طریق محیطهای کاری،

آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدی پیشرفت اقتصادی آنها محسوب شده و جزو 

 . مهمترین عوامل موثر در موفقیت توان یابان عزیز تلقی می شود

حرفه ای در تحوالت اجتماعی و  به جز بعد اقتصادی، نقش آموزشهای فنی و

 . فرهنگی به ویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است

کاهش سطح بیکاری، میزان اعتبار بین الملی مدارک فنی و حرفه ای، کاهش 

معضالت اجتماعی، کاهش تبعات منفی بیکاری، بازسازی و نوسازی امکانات آموزشی، 

دگی بهتر، افزایش سالمت جسمی و روانی، افزایش توان یاب ها برای زن توانمندسازی

امید به زندگی، توسعه عرصه های زندگی مانند کار و حرفه، بهبود روابط اجتماعی و 

مناسبات انسانی، انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی، جامعه پذیر نمودن افراد از جمله 

 پیامدهای این آموزش ها است . 

خود از مهارتهای حرفه ای استاندارد شده در سازمان فنی و حرفه ای برخوردار هستند و برنامه ریزان آموزشی موسسه 

سطح توانمندیهای توان یابان عزیز برای رقابت بهتر در جامعه و کسب شغل مناسب اقدام به ارائه دروسی چون  ءبه جهت ارتقا

 زبان انگلیسی و سایر دوره های هنری و صنایع دستی نیز نموده است .

 شیوه پذيرش توان يابان در موسسه :

برای پذیرش در موسسه، توان یاب ها از طریق اداره بهزیستی یا سازمانهای 

مشابه و شیوه های دیگر به موسسه معرفی می شوند. افراد معرفی شده از طریق 

ارزیابی  شورای پذیرش موسسه با رعایت موازین مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

با توجه به سن، میزان تحصیالت، نوع معلولیت، نیاز بازار کار، عالقه شخصی،  مراجعین

توانمندی، وضعیت جسمی و روانی و... انجام شده و به کارگاه های مربوطه معرفی و 

 مورد آموزش قرار می گیرند.
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 مراحل پذيرش توانیابان در موسسه رعدالغدير به شرح زير مي باشد:

 .مراجعه ی توانیاب به واحد آموزش 1

 استعداد توانیاب . بررسی عالیق و2

کپی کارت  کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، قطعه عکس،2 .اخذ مدرک مورد نیاز) از جمله: معرفی نامه از بهزیستی،3

 کپی آخرین مدرک تحصیلی(و تشکیل پرونده بهزیستی،

 رسی وضعیت جسمی توانیاب. ارجاع توانیاب به واحد کاردرمانی جهت بر4

 . ارجاع توانیاب به واحد مشاوره جهت بررسی وضعیت روح و روان توانیاب وتست هوش5

 . ارجاع توانیاب به واحد مدیریت موسسه جهت ارزیابی کلی 6

 . در صورت نیاز ارجاع به واحد مددکاری جهت کمک هزینه ایاب وذهاب و سایر کمکهای مالی 7

 مددکار و انیاب در شورای پذیرش که متشکل از مدیر موسسه، مسئول آموزش،کاردرمان، مشاور و. بررسی پرونده تو 8

 نتیجه گیری نهایی 

 انتخاب واحد پس از تایید نهایی در شورای پذیرش . تماس با توانیاب جهت شرکت در کالس های آموزشی و9

 دوره هاي آموزشي موسسه

 برگزار می شوند عبارتند از :دوره های مختلف آموزشی که در موسسه 

 آموزش رايانه 

های مختلف رایانه و اعطای گواهینامه های در گروه رایانه همراه با آموزش دوره

 ای سعی شده است که آموزش به سمت اشتغال کارآموزان فنی و حرفه آموزش

ر کنار جهت دهی شود. برای مثال در این آموزشها بر نرم افزارهای روز آمد و کاربردی د

 آموزش دوره های مهارتهای منشیگری و کارگاه آموزشی چاپ و گرافیک تاکید شده است.

برای آموزش دوره های رایانه از مجرب ترین مربیان رایانه، که عالوه بر داشتن 

مدارک دانشگاهی در زمینه دروس مرتبط؛ دارای کارت معتبر مربیگری بوده و ترجیحا 

 رنده باشند، استفاده می شود. دوره ی پداگوژی را نیز گذا

  

 

 

 

  

تا کنون چندین آزمون آموزشهای فنی و حرفه ای از توان یابان در محل موسسه 

 % کارآموزان نمره قبولی اخذ کرده اند .90برگزار شده و بیش از 
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 دوره هاي آموزشي هنر 

آمد؛ گام در گروه آموزشهای هنر سعی شده با برنامه های آموزشی متنوع و روز 

های جدید آموزشی مهمی در باره یکی از مهمترین اهداف موسسه، یعنی شناسایی رشته

هنر، برداشته شده و در جهت برگزاری این برنامه های آموزشی مطابق با نیاز و تقاضای 

 بازار کار و جامعه، تالش شده است . 

 دوره های آموزشی هنر با توجه به توانمندی های جسمی  و روانی و 

عالقه مندیهای کارآموزان؛ در هر ترم تحصیلی بر اساس میزان استقبال کارآموزان از این 

 دوره ها برگزار می شود . 

ام، شاد و در کالسهای هنری عالوه بر انجام آموزشها مطابق استاندارد فنی و حرفه ای سعی شده است محیطی آر

 صمیمی ایجاد شود تا کارآموزان با عالقه و انگیزه ی الزم از این کالسها استفاده نمایند.

 جلسات فوق برنامه 

با توجه به نیاز کارآموزان به مشاوره فردی و گروهی جهت ارتقاء انگیزه، اعتماد 

با معلولیت به نفس، آرامش روانی، یافتن راههای مقابله با مشکالت زندگی، کنار آمدن 

خود و... جلسات متعدد مشاوره های فردی و جلسات مشاوره گروهی )حداقل یک 

 با حضور مشاورین و کارشناسان موسسه برگزار شد. جلسه در هفته (

مشاوره های فردی شامل اختالالت عاطفی، روانی، اختالفات خانوادگی، ازدواج و 

 سایر موارد می باشد 

 هفته ای یک جلسه در روزهای دوشنبه آقای دکتر  اینات پزشکی توان یاب ها،الزم به ذکر است که جهت مع

مورد مراجعه در دفتر پزشکی ثبت شده  46سید محمودرضا رضوانی نژاد ) پزشک عمومی ( در موسسه حضور داشته و حدود 

 .است

زیارتی و تفریحی، سینما، به منظور افزایش روحیه ی نشاط و شادابی و همدلی در کارآموزان برنامه های اردوهای 

 نمایشگاه و ... نیز برای کارآموزان تدارک دیده شده است .
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 فعالیتهای آموزشی انجام شده در موسسه به صورت ، جداول، نمودار و تصویر به شرح ذیل است :

 1393فهرست دوره هاي رايانه و هنري برگزار شده در سال 

 گر ه ه ري  رديف گر ه رايانه  رديف

 نقاشی  .1 مبانی و ویندوز  .1

 روبان دوزی  .2 پاورپوینت  .2

 دوخت های تزئینی  .3 اکسل  .3

 معرق حجم  .4 ورد  .4

 خراش روی فلز  .5 تایپ فارسی و التین  .5

 زبان  .6 اینترنت  .6

 معرق حجم  .7 فتوشاپ  .7

 نقاشی رنگ روغن  .8 کرل  .8

 خوشنویسی  .9 میکس و مونتاژ  .9

 نقاشی روی سنگ   .11 سخت افزار  .11

 طراحی و سیاه قلم  .11 اکسز  .11

 نقاشی روی چوب  .12 طراحی صفحات وب  .12

 محرق ساقه گندم  .13 مدیریت سایت  .13

 پیکرتراشی  .14 منشیگری  .14

 معرق  .15 کارگاه چاپ و گرافیک  .15

 معرق مس  .16   .16
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 1393جدول آماري آموزش در سال
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 1393جدول آماري آموزش در سال

 

 نفر 538 کل مراجعین

 نفر138 کل افراد پذیرش شده

 نفر21 مجددکارآموختگان متقاضی حضور 

 مورد67 تعداد گواهینامه فنی و حرفه ای صادر شده

 نفر61 تعداد مراجعین جهت مشاوره )آقایان(

 نفر76 تعداد مراجعین جهت مشاوره )بانوان(

 مورد235 تعداد جلسات مشاوره فردی

 مورد31 تعداد جلسات مشاوره گروهی 

 مورد61 جلسه پزشکی

 نمونه کارهاي توان يابان 

 

 

  



 
 

 

  

 توانبخشي بانوان

مسئول واحد: 

 رضوي نيلوفر 
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 :مقدمه

از فعالیت های هدفمند جهت افزایش استقالل واقع علم و هنر استفاده  کاردرمانی شاخه ای از دانش توانبخشی است. در

اهداف کلی کاردرمانی در مرکز رعدالغدیر  ( در انواع بیماران با ضایعات مختلف می باشد.ADLمهارتهای روزمره زندگی) و بهبود

 .با توجه به نیازمندیهای کارآموزان در موارد زیر دنبال می شود

 ارزیابی حرکات و به و عوارض بیماری مبتال عالیم و بدنی و لحاظ ناهنجاریهای ارزیابی دقیق مددجویان از 

راه رفتن  نشستن و حتی طریقه انجام کارهای روزمره مثل طریقه خوابیدن و محدودیت حرکات مفاصل و قوای عضالت و

 مشورت با آموزش در زمینه پذیرش جهت کالسها. موزشی وآآنها جهت انتخاب رشته  مشورت با و...

  بعد ارجاع آنها به  ممکن و دادن خدمات موجود و اجتماعی و روانی، روحی، مشکالت ذهنی،ارزیابی

 روانپزشک موسسه  روانشناس و

 تقویت عضالنی و جلو گیری از ضعیف شدن عضالت از طریق برنامه های تقویتی مستمر 

 نی، اسکلتی و عصبی افزایش دامنه حرکتی مفاصل و جلوگیری از محدود شدن آنها در اکثر بیماریهای عضال 

 ای برای مدتی به علل مختلف بدون فعالیت آموزش مجدد حرکت و انقباض عضالنی در مواردی که عضله

 مانده است.

 ( جلوگیری از تشکیل و تشدید تغییر شکلهاDeformityو اصالح آن در حد امکان ) 

 ویلچر، بریس و... عصا، واکر،ستفاده از وسایل کمکی از قبیل : آموزش نحوه صحیح ا تجویز و 

 ای و روزمره برای آنکه های حرفههای ایستادن، نشستن، خوابیدن، فعالیتآموزش طرز صحیح انواع وضعیت

 های ناشی از هر کدام به حداقل برسد.صدمه

 ...آموزش و کاهش میزان اختالالت حسی، لمسی، حرارت، حس عمقی و تعادل و 

 اد قدرت و سرعت در انجام کارهاآموزش نحوه انجام تمارین به منظور ازدی 

  انجام تمامی فعالیتها جهت مستقل ساختن بیمار در انجام زندگی روزمره و کسب استقالل نسبی در انجام

 کارها

 نحوه  صندلی و نحوه میز و و وسایل کمکی در مجموع محیط موسسه، و سالن ها بررسی کالسهای آموزشی و

 و توجه به امکانات موجود نان باآعملکرد صحیح  بهداشت محیط و ونومی وگار قبیل نشستن مددجویان از لحاظ حرکات از

 ارائه پیشنهادات الزم به ایشان مسئولین مربوطه. بررسیها به مدیریت و و انتقال نقد

 قوت از  جمع بندی نکات ضعف و بررسی عملکرد مددجویان و مسئول آموزش و جلسات ماهانه با مربیان و

 انتقال به مدیریت مسئول آموزش و نتیجه گیری با نحوه خدمات موسسه و طرف مربیان درباره

 حتی همکاران  ناهنجاریهای شایع به مددجویان و برگه ها پیرامون بیماریها و ارائه پمفلت و نصب پوسترها و

 موزش تمریناتآ موسسه پس از ارزیابی و
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وسسه پیرامون بهداشت حرکتی، معرفی مددجویان م همایشها برای کارمندان و موزشهای گروهی وائه آار

، 93تعداد بيماران مراجعه کننده خانم به واحد کاردرماني بزرگساالن در سال  بیماریها نحوه جلوگیری ازآنها و و اهنجاریهان

 باشد. نفر مي 43تعداد 

 سال 14)بانوان( باالي  معلولیتهاجدول فراواني 

 درصد تعداد نوع معلوليت

CP  ) 46 20 ) فلج مغزي% 

H.I  ) 6/11 5 ) ضربه مغزي% 

 %6/4 2 نوروپاتي

Sma 1 3/2% 

 %9/6 3 پليوميليت ) فلج اطفال (

 %6/4 2 ام اس

 %3/2 1 آتاکسي

 %9/6 3 ميوپاتي

 %6/4 2 ضعف مخچه

 %3/2 1 سکته مغزي

 %3/2 1 ها کوتاهي يک طرفه در اندام

 %3/2 1 دررفتگي لگن

 %3/2 1 ويلسون

 

46% 

6.11% 6.40% 
3.20% 

9.60% 
6.40% 

3.20% 

9.60% 
6.40% 

3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 
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 (بانوان)نمودار درصد فراوانی معلولیتها 
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 باشد: پيشرفت برخي از بيماران به شرح زير ميخالصه 

نام
ص 

تشخي
 

 گزارش پيشرفت ها ناتواني

ل زاده
مریم زین

 

C
P

 
ی

ی پلژ
دا

 

 Flex.Contractureاسپاسیتی سیتی در عضالت اندام تحتانی 

خفیف در لگن و زانوها، اختالل درتعادل ایستادن و به خصوص اختالل 

مستقل و عدم توانایی ایستادن در تعادل پویا، عدم توانایی راه رفتن 

 درحال حرکت و راه رفتن و سرعت در حرکت و...

کاهش و تعدیل اسپاستی سیتی در عضالت اندام 

تحتانی، کمترشدن فلکشن کانترکچر درلگن وزانوها، 

تعادل ایستادن بدست آمده و تعادل پویا در حرکت 

بهتر شده بطوری که فرد به تنهایی و بدون کمک 

آید،  رود وبه کاردرمانی می ستان راه میوالدین یادو

تواند در حین حرکت  سرعت حرکت کنترل شده و می

 بایستد.

ی
مریم سهراب

 

C
P

 
ک

ی اسپاستی
ی پلژ

هم
 

Flex Conteracture  درزانوها بخصوص زانوی طرف قبالوهمین

طور لگن و مچ و اسپاسم شدید در اندام تحتانی بخصوص طرف مبتال 

نشستن با محدودیت مفاصل زانو و لگن طرف مبتال و کوتاهی عضالت 

آن و همین طور محدودیت حرکت در دست سمت درگیر و نشستن 

 W.Sitting به صورت

های مناسب  ها و پوزیشین دهی باتمرینات و کشش

فلکشن کانترکچر درزانو، لگن و حجم کمتر شده و 

تواند به  هاودر حال حاضر می کمتر شدن کوتاهی

های بلندتر راه  راحتی چهار زانو بنشیند و بیشتر با گام

برود و خود مراجع نیز از این پیشرفت خوشحال وابراز 

 رضایت میکند.

ی کیا
ی عرفان

شاد
 

ی در اندام
کوتاه

 
ک 

ی ی
ها

طرفه
 

کوتاهی در اندام فوقانی و تحتانی یک طرفه و کوتاهی عضالت دراین 

ها به طوری که قادر به نشستن چهار زانو نیست و در دست هم به  اندام

 شوند. و محدودیت در حرکت وجود دارد. نمی ext خوبی بازو مفاصل 

های بهتر    با تمرینات کششی و بازپوزیشین دهی

گفته خود مراجعه و البته با کوتاهی عضالت پا  به 

معاینات انجام شد. بهتر شده بطوری که مراجع چهار 

نشیند و کوتاهی عضالت کمتر شده در نتیجه  زانو می

تر شده و کمتر مشخص  ها نامحسوس کوتاهی اندام

شود. عملکرد مراجع در راه رفتن، دویدن و کارهای  می

 دستی نیز بهتر و سریعتر شده است.

ش
مریم خو

خ 
ی

بر
 

H
.I

 
ک

ب سیاتی
ص

و صدمه به ع
 

ی شکستگی در استخوان ران سمت راست    ضربه مغزی خفیف پا سابقه

که باعث له شدگی عصب سیاتیک دراین ناحیه شد و باعث آتروفی 

عضالت ساق و کندی در حرکت و راه رفتن و ضعف در تعادل پویا و 

ال را همین طور ضعف در ایستادن و راه رفتن مستقل شده و پای مبت

 روی زمین میکشد.

ی  تر شده و به گفته مراجع با تمرینات انجام شده فعال

خود مراجع تعادلش بهتر شده، پای مبتال بصورت بارز 

شود، عضالت ناحیه  مانند قبل روی زمین کشیده نمی

تر شده و تعادل ایستادن  تر و قوی ساق پا درگیر سفت

تر و  سریعپویا هر دو بهبود یافته است و حرکت ایشان 

 تر شده است. هماهنگ



 1393گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
 

14 
 

ی
اعظم تدین

 

ت
پلیومیلی

 

ها )اسکولیوز( و اندام تحتانی دچار  فلج اطفال با انحراف طرفی در مهره

باشد.  فلجی و آتروفی عضالت و سفتی وبی حرکتی در زانو ولگن می

ها کمک  حرکت به صورت نشسته روی دو پا صورت گرفته و از دست

باشد و باعث  در حال پیشرفت می گیرد. اغراف اسکولیوز می

 شود. های فوقانی و تحتانی می های روزافزون در اندام محدودیت

ها در  های صحیح کوتاهی با تمرینات و  پوزیشین دهی

تنه و بصورت طرفی در کمر بهتر شده و 

های فوقانی و تحتانی که ناشی از  های اندام محدودیت

کشش در لگن باشد، کمتر شده، با  اسکولیوز کمری می

مفاصل اندام  Flex contractorها کمی از  و ران

تر و بیشتر باز  ها و تنه راحت تحتانی کمتر شده و اندام

(extمی ) ها  شوند و خود مراجع نیز از این پیشرفت

 کند. ابراز رضایت می

فاطمه اشتاد
 

C
P

ی واسکولیوز
ی پلژ

دا
 

آنها، اسکولیوز جبرانی ضعف در دو اندام تحتانی باکوتاهی طول یکی از 

)ثانویه( به دلیل  اختالف ارتفاع دوپا و همین طور ایجاد یک سیکل 

معیوب که هر کدام باعث پیشرفت دیگری میشود اسکولیوز باعث 

های فوقانی نیز شده و در مفاصل پا هم کوتاهی  محدودیت در اندام

 وفلکشن کانترکچر مشهود است.

کوتاه شده سبب  با تمرینات انجام شده و کشش پای

شد اختالف طول دو پا کمتر کرد و همین طور 

واندام فوقانی باعث جلوگیری از   ها در تنه کشش

های ناشی از آن شد و  پیشرفت اسکولیوز و محدودیت

تحرک راه رفتن   در مراجع بیشتر شده و 

 های مفصلی در پا کمی کاهش یافته است. محدودیت

 

 اشاره کرد: نیز توان به موارد زیرمی 1393ازاقدامات دیگردرسال 

 های موجود در مراجعین ناشنوا، کارآموزان در کارگاه خیاطی و... برای  ای پیرامون ناهنجاری های یک یاچند جلسه مشاوره

Positioning هایی درخانه به همراه تمرینات مکتوب آن هابه ایشان ارائه شد. پوزیشین دهی صحیح و بهتر انجام و ورزش 

 اکیپ ) گروه ( کاردرمانی برای هماهنگی  در ارائه خدمات و انتقال اطالعات و تجربیات به هم. جلسات 

 .جلسه حضوری با پروفسور فرجاد ) متخصص طب فیزیکی ( و آشنایی با ایشان برای ارجاع بیماران 
  



 

 
 

 

 توانبخشي آقايان
 مسئول واحد: 

  زهرا محرابي 
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 نفرمی باشد. 41،تعداد 1393به واحدکاردرمانی بزرگسال  بیماران مراجعه کننده آقا تعداد 

 سال 14( باالي آقايان) معلولیتهاجدول فراواني 

 

 درصد تعداد نوع معلوليت

Cp )35 14 )فلج مغزي % 

H.I ) 15 6 ) ضربه مغزي% 

 %10 4 بدون تشخيص

 %5/7 3 نوروپاتي

 %5 2 قطع عضو اندام فوقاني

 %5 2 اختالل تعادل

 %5 2 مننگوسل

 %5/2 1 ضايعه نخاعي

 %5/2 1 ام اس

 %5/2 1 پليوميليت ) فلج اطفال(

 %5/2 1 اسپينو

 %5/2 1 اسکوليوز

R.A 5/2 1 و نرمي استخوان% 

 %5/2 1 هيدروسفالي
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15% 

10% 
7.50% 

5% 5% 5% 
2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
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 نمودار درصد فراوانی معلولیتها آقایان  



 1393گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

16 
 

 باشد: ي پيشرفت برخي از بيماران به شرح زير مي خالصه
نام

ص 
تشخي

 

 گزارش پيشرفت ها ناتواني

ی
رضا رستم

 

C
P

ی 
ی پلژ

دا

ک
اسپاستی

 

اسپاستی سیتی شدید عضالت اندام تحتانی، فلکشن 

 کانترکچر در زانوها، جابجایی با ویلچر

و خشکی عضالت اندام تحتانی، افزایش استقالل کاهش اسپاسم 

در انجام کارهای شخصی بهبود جابجایی و ترانسفر، از واکر 

 کند. جهت راه رفتن استفاده می

ی
اصغر اکبر

 

H
.I R

igh
t.H

em
i

 

درگیری سمت راست بدن، اسپاسم اندام فوقانی به خصوص 

انگشتان دست، ضعف در هماهنگی وتعادل، برای راه رفتن 

باشد. ترس زیاد هنگام راه رفتن،  نیازمند به حمایت می

وابستگی جهت انجام امور روزمره مثل پوشیدن کفش، 

 پوشیدن لباس و...

از اسپاسم عضالت اندام فوقانی کاسته شده است طوری که قادر 

به باال بردن چوب باالی سر ودر آوردن پگبوردها شده است 

نگام راه رفتن و انجام امور بدون حمایت راه میرود، ترس بیمار ه

ی کارهای  شخصی کاهش یافته است وبه تنهایی از عهده

آید، هماهنگی و تعادل بیمار در حد بسیار  ی خود بر می روزانه

 خوبی پیشرفت کرده است.

ی
ف زمان

یوس
ضو اندام  

قطع ع
ت 

ی هردودس
فوقان

 

باشد و از  بیمار از ناحیه آرنج از دو سمت دچار قطع عضو می

 کند. پروتز استفاده می

 استفاده از پروتز در انجام برخی امور روزانه افزایش یافته است.

های  انگشتان پا جهت انجام امور شخصی و استفاده از کالس

 اند و عملکرد بهتری دارند. آموزشی تقویت شده

محمد دویران
 

C
P

ی 
ی پلژ

کوادر

ک
اسپاستی

 

عضالت بخصوص درگیری هر چهار اندام، کوتاهی و اسپاسم 

ها جهت انجام امور شخصی  اندام تحتانی، عدم عملکرد دست

 و وابستگی شدید به مادر جهت انجام کارها

های بیمار جهت انجام امور شخصی مثل بلند  افزایش توانایی

شدن و نشستن روی ویلچر، استفاده از سرویس بهداشتی بدون 

یستادن و ها و پاها، ا کمک مادر، افزایش تحمل وزن روی دست

 راه رفتن داخل پارالل بار

محمد یزدیان
 H

.ILeft.H
em

i
 

درگیری سمت چپ بدن، استفاده از عصا برای حفظ تعادل، 

ها و دفرمیتی عضالت سمت مبتال، ضعف در  کوتاهی

 هماهنگی وتعادل

بهبود وضعیت راه رفتن طوری که بدون عصا با حفظ تعادل راه 

بخصوص عضالت اندام رود، کاهش سفتی و خشکی عضالت  می

تحتانی که موجب شده است بیمار توانایی نشستن روی زمین و 

ی حرکتی شانه،  نماز خواندن روی زمین را کسب کرده، دامنه

 آرنج و مچ دست و انگشتان نیز افزایش یافته است.

ی
ی شاهمراد

عل
 

C
P

ک
ی اسپاستی

ی پلژ
کوادر

 

ناحیه درگیری هر چهار اندام، اسپاسم شدید عضالت در 

گردن، تنه، اندام فوقانی و تحتانی، هیچ گونه حرکتی ندارد 

خورد وابستگی کامل به خانواده جهت انجام  تنها غلت می

 امور شخصی

ها  کاهش نسبی اسپاسم  عضالت، توانایی تحمل وزن روی دست

برای مدت کوتاهی کسب کرده است، قادر به  Proneدر حالت 

باشد )البته با حمایت( ابتدا اسپاسم  می Rollنشستن با حمایت 

به قدری شدید بود که قادر به استفاده از دوچرخه نبود اما در 

از دوچرخه استفاده  15'حال حاضر با کاهش اسپاسم به مدت

 میکند.
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ی
ی محمد

مهد
 

ها
 

ل
مننگوس

هایی مثل چهار دست و پا و دو  عدم ثبات لگن در وضعیت 

حالت نشسته وسط اطاق  زانو ایستادن، تعادل ضعیف در

ی تنه،  بدون حمایت، ضعف عمومی عضالت بدن در ناحیه

 دست وپاها

افزایش ثبات لگن و بهبود تحمل وزن روی دست و پا در حالت 

q.p  وKneel Stand تقویت عضالت تنه جهت جلوگیری از ،

 پیشرفت اسکلیوز و افزایش تعادل در حالت نشسته

ی
س اب

عبا
 

زاده
 H
.I R

igh
t.H

em
i

 

ضعف در تعادل و هماهنگی، سرعت پایین در انجام حرکات، 

 استفاده از دو عصا جهت راه رفتن

ای داشته است  وضعیت تعادلی و هماهنگی بهبود قابل مالحظه

که منجر به افزایش سرعت برخی حرکات بیمار شده است، 

های ایشان بسیار کمتر شده، با یک عصا و با تعادل  زمین خوردن

 رود. ه مینسبتا خوب را

 

  



 

 

 کاردرماني اطفال

 : مسئولين واحد

 خانم رستم زاده

 آقاي حاج بيگي
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               آغاز نمود. روزهاي فعاليت اين بخش 93تراپيست از مهرماه سال  2فعاليت خود را با  اطفال بخش کاردرماني

 :باشد ) شنبه تا چهارشنبه ( طبق آمار مراجعين به شرح زير مي

 )اطفال(مراجعین بخش کاردرماني آمار

 جمع کل  پسر دختر

 نفر 32 نفر26  نفر 6

 باشد. مي سال 30تا 14و بخش بزرگسال از طيف سني  سالگي 14تا  ماهگي 6بخش کودک از طيف سني 

 تشخيص بيماري مراجعين به ترتيب فراواني به شرح زير مي باشد.

 )اطفال( واحد کاردرماني مراجعین  فراواني  و نمودار جدول

 

  

 

  

20 2 
1 1 
1 1 

2 
3 

 (اطفال)فراوانی  مراجعین  واحد کاردرمانی 

 فلج مغزي

 تاخیر حرکتي

 میوپاتي

 آتاکسي پیشرونده

 هیدروسفالي

 میکروسفالي

 میلومننگوسل

 بدون تشخیص

 فراوانی نوع معلولیت

CP )21 )فلج مغزی 

 2 تاخیر حرکتی

 1 میوپاتی

 1 آتاکسی پیشرونده

 2 هیدروسفالی

 1 میکروسفالی

 2 میلومننگوسل

 3 بدون تشخیص



 1393رعد الغدیرگزارش عملکرد موسسه نیکوکاری 

19 
 

 

 Cpگروه 

Diplegia 7 

Hemiplegia 4 

Athetoid 5 

Quadroplegia 2 

Ataxi 1 

Hypotone 1 

 

 

 1393خالصه نتايج درمان برخي از مراجعین ) خانم رستم زاده( در سال

نام بيمار
ص 

خي
ش
ت

 

 پيشر ت گوار  ها ناتوان 

ی
ی محمد

عل
 

.
C

P
 A

th
eto

id
اسپاسم، خشکی زیاد وحرکات اضافه در اندام فوقانی وتحتانی،  

ها به  ها به سمت داخل و قرار گرفتن دست               چرخش دست

صورت ضربدری تعادل در حالت دو زانو و در هنگام نشستن 

ضعیف است. وزن انداختن وتحمل وزن روی اندام فوقانی و 

 است.تحتانی ضعیف 

قابل  حرکات اضافه دراندام فوقانی و تحتانی به صورت

ای کاهش یافته است، مراجع تعادل کامل در نشستن و  مالحظه

ها و اسپاسم  درحالت دو زانو را کسب کرده است، چرخش دست

در اندام فوقانی بهبود یافته است تحمل وزن در اندام فوقانی 

 وتحتانی بهبود یافته است.

ی نور
محمدمهد

ی
وز

 

ل 
میلومننگوس

ی
هیدروسفال

 

ضعف شدید درکلیه مفاصل و عضالت اندام فوقانی و تحتانی و 

ی غلت زدن است و قادر به  شود. تعادل در مرحله تنه دیده می

ها بسیار  باشد. تحمل وزن روی دست خیز رفتن نمی سینه

باشد.  ضعیف است. قادر به وزن انداختن رو اندام تحتانی نمی

ها دارد واز نظر حسی بسیار  حسی در اندامکودک مشکالت 

 ضعیف است. از نظر رشد رفکسی ضعیف دارد.

ی نشستن را کسب کرده است.  کودک تعادل کامل در مرحله

باشد و با حمایت به صورت  خیز رفتن می قادر به سینه

گیرد. قدرت مفاصل لگن و زانو و  چهاردست و پا قرار می

ای افزایش یافته است.  الحظههمچنین آرنج دست به طور قابل م

اند. تحمل وزن روی اندام  ها تقویت شده عضالت تنه و اندام

 ای داشته است. فوقانی پیشرفت قابل مالحظه

ی
ف سلطان

عار
 C
P

 H
em

ip
legia

 ( Left H
em

ip
legia)

 

دراندام فوقانی و تحتانی سمت چپ اسپاسم وکوتاهی عضالت 

وکوتاهی آشیل  شود. به دلیل کوتاهی عضالت پا دیده می

باشد دفرمیتی و  مراجع به طور صحیح قادر به راه رفتن نمی

تغییر شکل در اندام فوقانی سمت چپ وجود دارد و مراجع در 

انجام حرکات ظریف در دست شکل دارد. قدرت عضالت اندام 

 فوقانی و تحتانی کم است.

با انجام تمرینات کششی و تقویتی از میزان اسپاسم و خشکی 

ی راه رفتن بسیار بهتر  تقریبا کاسته شده است وشیوه مفاصل

شده است. با کاهش اسپاسم و افزایش قدرت عضالت دست 

 انجام حرکات ظریف دست بهبود یافته است.

ن 
محمد متی

ی
محب

میکروسفال 
 

ضعف در مفاصل وعضالت اندام فوقانی وتحتانی مشاهده 

هایی مانند پریدن، لی لی  شود. کودک قادر به انجام مهارت می

باشد انجام حرکات ظریف دست  ها نمی کردن، باال رفتن از پله

ت کرده است. کودک قادر ای پیشرف تعادل به طور قابل مالحظه

باشد.  به عبور از موانع، باال و پایین رفتن از پله بدون کمک می

اند.  عضالت و مفاصل اندام فوقانی و اندام تحتانی تقویت شده

0
1
2
3
4
5
6
7
8

D
ip

le
gia

H
em

ip
legia

A
th

eto
id

Q
u

ad
ro

p
legia

A
taxi

H
yp

o
to

n
e

Cp گروه   

 Cpگروه 



 1393رعد الغدیرگزارش عملکرد موسسه نیکوکاری 

20 
 

محدود است کودک ضعف در تعادل دارد. در عبور از موانع 

 مشکل دارد.

 انجام حرکات ظریف است بهبود یافته است.

 

داوود محمدزاده
 

C
P

 D
ip

legia
نی وجود کوتاهی عضالت واسپاسم در اندام تحتانی و اندام فوقا 

شود.  دارد. ضعف شدید در عضالت اندام تحتانی مشاهده می

شود کودک به تهایی  ضعف در مفصل هیپ و آرنج دیده می

باشد. قادر به تحمل وزن روی  قادر به ایستادن روی زانوها نمی

 باشد. تعادل بسیار ضعیف است. اندام تحتانی نمی

ضالت و ستی ع با انجام تمرینات کششی از میزان اسپاستی

خشکی مفاصل کاسته شده است. تحمل وزن رو اندام فوقانی و 

تحتانی  تقویت شده است. عضالت اندام تحتانی و عضالت تنه تا 

اند. قرار گرفتن در وضعیت دوزانو بهبود  حدودی تقویت شده

 یافته است.

ن
برهان کوهک

 C
p

 A
th

eto
id

 

درعضالت شود. ضعف  اسپاسم شدید در اندام تحتانی دیده می

 اندام تحتانی وجود دارد.دفرمیتی در مچ پای چپ وجود دارد.

به تنهایی قادر به ایستادن روی زانوها نمی باشند، قادر به 

 مشهودچهار زانو نشستن نمی باشد. حرکات اضافه در اندام ها 

می باشد چرخش دست به سمت داخل را دارد.تحمل وزن 

 روی اندام تحتانی ضعیف است.

به میزان قابل توجهی در اندام تحتانی کاهش یافته اسپاسم 

است. تعادل در حالت دو زانو بهتر شده است و بیمار به تنهایی 

قادر به دو زانو شدن است. مراجع قادر به چهار زانو نشستن 

های تعادلی پیشرفت داشته است.  باشد. مراجع در مهارت می

 های حرکتی دست بهبود یافته است. مهارت
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 1393خالصه نتايج درمان برخي از مراجعین ) آقاي حاجي  بیگي( در سال
نام بیمار

ص 
تشخی

 
 پیشرفت گزارش ها ناتوانی

ی
ضرت

حنانه ح
 C

p
 A

th
eto

id
 ،های فوقانی و تحتانی دارای حرکت اضافه در اندام 

اندام  Over Headخستگی زیاد در انجام کارهای 

 ضعیف و با هماهنگی کم Fineحرکات  /فوقانی

کاهش نسبتاً خوب حرکات اضافه فعالیت بیشتری را انجام می دهد 

 و دیرتر خسته می شود.

هماهنگی دو طرفه د رانجام فوقانی و تحتانی افزایش یافته 

و فعالیت مهارتی اندام فوقانی به شکل خوبی  Fineاست.مهارت 

 بهتر شده است. 

ی
ی مجید

هست
 

ی 
ص ول

بدون تشخی
LM

N
 

ت.
شبیه اس

ضعف و از کارافتادن نیمه تحتانی بدن بعد از سه  

مچ پا و  PFسالگی تاکنون و اسپاسم خفیف در 

Hams 
 ضعف در اندام فوقانی به خصوص دست راست

عدم ایستادن  QC، Hams Gmaxضعف شدید در 

 و دو زانو

تون و قدرت  Hamsمچ پا از بین رفتن اسپاسم  PFکاهش اسپاسم 

 Sitting To standانجام حرکت  Gmax  و QCگرفتن عضله 

 ، Walking کمکی Kneel و Kneelingبدست آوردن 

Standing & Walking   کمکی بهتر شدن قدرت اندام فوقانی و

  StandingوWalking وکمکی Reach & Carry  انجام

حسام شجاع
 C

P
 D

ip
le]gia

 Scissoeing gait  شدید به طوری که هم در مچ

 است.  Hipچرخش به داخل و هم در زانو و هم 

 داخلی و  Hamas کوتاهی قابل توجه در عضالت

Hip add   و عضالتPF  هر دوپا ضعف در عدم

 هماهنگی در ایستادن و راه رفتن

به تدریج.... بهتر گشته و در اواسط  Addو Hamsو PFکوتاهی 

درمان بهبود سریعتر بود ولی به دلیل عدم و یا کاهش حرکات و 

 گردد. تمرینات در خانه کوتاهی برمی

به  Kneel wallcingبه پهلو و  Walking ایجاد حرکت  بهبود و

 پهلو تقویت و قدرت گرفتن عضالت مخالف کوتاهی 

QC  وGmed  وDF 

ن
نازنی

 
زهرا 

نورپور
 C
P

 Q
u

ad
ro

 p
legia

 

 Hams  ، Hipتحتانیدر اندام های   (3) توان باال

add ،Hip flex ، Ankle pf ، قفل لگن در بیشتر

تشنج و اسپاسم هنگام صدای بلند وترس  –اوقات 

 Grossمراحل –و... کنترل ضعیف گردن و تنه 

motor  تاRoling   دارد 

درجه کاهش یافته  2به میزان  Hip flex  و  Addو  Hamsتون 

 است و به یک رسیده است.

درجه کاهش داشته به دلیل عدم بستن  1به میزان  Ankle pfتون 

Spling .توسط خانواده به سمت دفورمیتی می رود 

ی میرزالو
امیرمهد

 

ی
میوپات

 

  ،ضعف شدید درعضالت اندام تحتانی وآتروفی آنها

ضعف  ،ضعف درحرکات تعادلی گردن وتنه )ضعیف(

ضعف در بلند  ،در کنترل تنه و گردن به میزان زیاد

ضعف در قدرت  Walkingو  Standingو  شدن

 ( 1تا + 2،) QCضعف شدیدتردر  –اندام فوقانی 

Standing  .بهترگشته و به میزان بیشتری می ایستد 

 بهتر  گشته است. Sitt To Standتمرین 

 (.2)+درجه افزایش داشته است 1به میزان   QCقدرت 

Walking   کمکی درParallel  به جلو به پهلو و عقب بهترشده

 است.

 مسافت و زمان بیشتری می رود.

و  Kneelingکنترل تنه و گردن بیشتر شده است و زمان 

Quadroped  .افزایش پیدا کرده است 
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ی
امیرمحمدهاشم

 R
igh

t H
em

i P
le

gia
 پای راست  PFدر  2تون  

 هماهنگی ضعیف در حرکات دو طرفه 

 تعادل ضعیف در تنه

 و مهارتی اندام فوقانی  Fineضعف درمهارت های 

 دست راست  SUPضعف در 

 پای راست DFضعف در 

 با تنه کمی خم Gaitیک حالت 

 بهبود هماهنگی دوطرفه در فعالیت .

 در مچ پای راست.  PFاز بین بردن تون 

  تعادل او خیلی بهتر شده است.

 در قسمت های مربوطه خیلی بهتر شده است.  Fineمهارت های 

 دست راست به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.        SUPچرخش 

 ( رسیده است.3بهبود بافته و به )+ DFقدرت 

 حالت خم در بدن و راه رفتن حل نشد.                            

 

 

 



 

 
 

 گفتار درماني  

 واحد: ينمسئول

 آقاي امانيان 

 خانم محمدي
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 مقدمه 

 سال مورد ارزیابی و 14نفراز کودکان زیر  65نزدیک به  می باشد.در تمام ایام هفته مشغول به فعالیت  گفتاردرمانی

بیشتر مراجعه . سال بوده اند 14الی  5سال و بقیه باالی  5درصد کودکان زیر  21حدود  .درمان قرار گرفته اند مشاوره و

 لکنت  به کلینیک مراجعه می نمایند. و اختالل تولید، فلج مغزی کنندگان با مشکالتی مثل کاشت حلزون، سمعکی،

بعد ارزیابی برنامه  پرونده پزشکی بیمار است وو تشکیل  طریق مصاحبه از درمانی، دریافت تاریخچهجلسه اول گفتار 

 آسیب مغزی که دیده است تعداد جلسات مشخص درمان بیمار تنظیم می شود که با توجه به سطح توانایی های کودک و

 کنندگان بیشتر از محدوده مرکز و غرب تهران هستند.(  مراجعه)می شود. 

آغاز نمود. روزهای فعالیت این بخش ) شنبه تا پنج شنبه (  93تراپیست از مهرماه سال  2بخش گفتار فعالیت خود را با 

 باشد: طبق آمار مراجعین به شرح زیر می

 

 شمار مراجعين بخش گفتاردرمان 

 پسر دختر تعداد)نفر( نوع مراجع

 نفر 22 نفر 13 نفر 35 کودک

 پسر 3 نفر 7 نفر 11 بورگسال

 

 باشد.                می  14 – 31و بخش بزرگسال از طیف سنی  3 - 14بخش کودک از طیف سنی 

 گردد: ی فعالیت و پیشرفت بیماران به همراه تصاویر آنها ارائه می به تفکیک گزارش گفتاردرمانان و نحوه

 

 مراجعین گفتاردرماني مرکز رعدالغديرماهه از 4گزارش 

ماه از تاریخ  5های گفتاردرمانی هستند؛ تاریخ قرار داد ایشان به مدت  سرکار خانم وحیده محمدی ثابت از تراپیست

نفر کودک  6نفر بزرگسال دختر،  7نفر که شامل:  21می باشد. تعداد کل مراجعین  29/12/1393تا تاریخ   11/18/1393

 کودک پسر ترخیص شده است. 1باشد که  ر کودک پسر مینف 7دختر و 

شود  های مختلف گفتار و زبان و شناخت مشخص می مراجعین در جلسات اول ارزیابی شده و سطح آسیب آنها درحیطه

، شود. این افراد دارای اختالت مختلفی چون فلج مغزی و با توجه به سطح آنها، اهداف درمانی مناسب برای هریک انتخاب می

شنوا، لکنت، اتیسم و نیز کودکان دارای تاخیر در رشد گفتار و زبان هستند. در طی  دیزآرتی، اختالت صداهایی، گفتاری، کم

هایی با توجه به سطح آنها مشاهده  اند که پیشرفت ی درمانی مذکور این افراد خدمات درمانی گفتار و زبان را دریافت کرده دوره

ها به خارج از جلسات درمانی و محیط طبیعی کودک است در برخی افراد با توجه به  ین پیشرفتشد و هدف نهایی ما تعمیم ا
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های گوناگون است. دو کودک از این مراجعین برای گزارش  شدت اختالل آنها هدف، افزایش توانایی برقراری ارتباط به شیوه

 موردی انتخاب شدند.

 

سل است و در مننگوهیدروسفالی میلوساله که 4محمدمهدی نوروزی کودکی 

گذاری شده است مشکالت حرکتی دارد و توانایی نشستن و راه رفتن  ماهگی شنت4

کسب نکرده است نتایج ارزیابی در جلسات اول مشخص ساخت که وابستگی او به 

مادرش زیاد است، میزان توجه و تمرکز پایینی دارد و در سطح پیش زبانی مشکالتی 

ک؛ توجه بینایی، شنیداری، تعقیب بینایی و پایداری شیئی دارد. درک در توجه مشتر

بیش حسی  Oral  ی و شناخت کودک از محیط اطراف و اشیاء پایین است در ناحیه

های  کلمه( دارد و مهارت 11دارد. و در سطح زبانی نیز تعداد کلمات معدود )حدوداً 

 یز وضوح پایینی داشت. کرد ن درک و بیان درگیر است و کلماتی که بیان می

پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی اهداف درمانی برای کودک انتخاب شدند و از رویکرد غیرمستقیم  در جلسات اولیه 

ی پرسش و پاسخ با استفاده از  برای آموزش اهداف استفاده شد و به دلیل وابستگی کودک به مادر و نیز منفعل بودن وی شیوه

های روزمره استفاده شد و اهداف درمانی  توجه به سن کودک از ابزار و وسایل به شکل بازی و فعالیت کارت مناسب نبود و با

تری  ای مستقیم گونه به کودک آموزش داده شد و سپس با درگیر شدن کودک در روند درمان از شیوه های بازی در قالب فعالیت

ها آموزش داده شد در هر  و تکالیف مربوط به آن نیز به خانوادهاستفاده شد. بر روی توجه بینایی و شنیداری کودک کار شد 

های الزم  ی درمانی مسائل پیش زبانی در اولویت بود و سپس مسائل زبانی و درک و بیان کودک مورد تمرکز بود. مشاوره جلسه

دک برای تحریکات های صحبت موازی و صحبت با خود برای در معرض قرار گرفتن بیشتر کو تکنیک در خصوص به کاربرد

کالمی به خانواده داده شد بر همکاری خانواده در محیط طبیعی کودک تاکید زیادی شد و در جلسه نیز کودک به جهت 

شد اهداف با تکرار و تمرکز به کودک آموزش داده شد. در معرض تحریکات  اهداف مورد نظر درمانی بمباران شنیداری می

شد و در اختیار  ه خانواده باید در منزل انجام دهند نیز به شکل مکتوب برای آنها نوشته میگرفت.تکالیفی را ک کالمی قرار می

ها،  شد. در جهت درک کودک از اشیاء، حیوانات، میوه شد و نیز شیوه انجام فعالیت برای آنها توضیح داده می آنها قرار داده می

شد و در طی این  گیرد تکالیفی انجام می معرض آنها قرار می های بدن و مواردی که کودک در محیط روزمره بیشتر در اندام

هایی را با توجه به اهدافی که برای وی قرار داده شده بود نشان داد که نه  ی درمانی مذکور کودک پیشرفت جلسات در دوره

زایش یافت میزان تنها در جلسات مشهود بود بلکه توسط مادر کودک نیز گزارش شد میزان کلمات درکی و بیانی کودک اف

پذیر  تر و با استفاده از کارت و تصاویر را امکان توجه تمرکز کودک افزایش یافت متعاقب آن امکان یادگیری وی صورت مستقیم

جزء تشکیل شده بودند  2جزء )نهاد و گزاره( و نیز شبه جمالتی که از  2های دوتایی کودک که شامل  ساخت. میزان گفته می

هایی که هدف  میزان وابستگی کودک به مادر در جلسات کاسته شد. درک کودک از اشیاء، حیوانات و میوه افزایش یافت و از
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های کاربرد  درمان بودند. افزایش یافت و به طور کلی سطح ارتباط کودک از طریق بیان کلمات افزایش یافت و نیز مهارت

شد بهبود  آموزش داده می Roll playingکه با استفاده از شناسی کودک که شامل: احوالپرسی، سالم، بوسیدن و خداحافظی 

یافت که این میزان پیشرفت با توجه به سطح کودک و تعداد جلسات در هفته که مورد محمدمهدی یک روز در هفته بوده 

نی که تاخیر ی طوالنی است به ویژه برای کودکا باشد ولی با توجه به این که درمان گفتار و زبان یک پروسه است مناسب می

 دهند درمان برای این کودک باید ادامه پیدا کند.   می زیادی نسبت به سنشان نشان

 

ساله است که مبتال به اتیسم است که نتایج  11ماهان زارع کودکی  

 ارزیابی در جلسه اول مشخص کرد.

که ماهان درک و شناخت بسیار پایینی از محیط اطراف دارد بیان وی 

فقط به صورت اکوللیا است و توجه بسیار ضعیفی دارد و میزان تماس چشمی وی 

سری  ی یک کودک مبتال به اتیسم است و یک بسیار کم است که مشکل عمده

کرد و  های بدون معنی که ارزش ارتباطی ندارد را تولید می صداها و جارگون

های  داد، در مهارت های شدیدی در جلسات اولیه از خود نشان می قراری بی

برد که به صورت  برد با توجه به موقعیت درست به کار نمی کاربردشناسی بسیار ضعیف بود و کلمات معدودی را که به کار می

یت درمان بود و متعاقب آن سعی شد که اکو بود در این مورد نیز مسائل پیش زبانی و تماس چشمی و توجه مشترک در الو

دار ساختیم به  ها و حیوانات افزایش یابد. و اکوهای کودک را برای وی معنی های بدن، میوه درک و شناخت وی از محیط، اندام

کند.  دار شود و انجام شود هر آنچه را که کودک اکو می دهد که اکوللیای کودک باید معنی آموزش میTeach ای که روش  گونه

های کاربردشناسی سالم، خداحافظی، نازکردن، روبوسی کردن و... آموزش داده شد و دستورپذیری کودک نیز مورد  مهارت

تمرکز درمان قرار گرفت، تحریکات حسی برای کودک انجام گرفت. توجه بینایی و شنیداری کودک نیز مورد توجه درمان قرار 

ها آموزش داده شد. و در مورد این کودک تقویتی که برای  بازی از وسایل و اسبابگیری با استفاده  های نوبت گرفت. مهارت

گرفت که امکان انجام آن رفتار زبانی و... را  شد به صورت پاداش طبیعی از پاسخ کودک صورت می کودک در نظر گرفته می

را از خود نشان داد که این پیشرفت در  ماهه که گزارش آن ارائه شد کودک پیشرفت مناسبی4ی  داد. در این دوره افزایش می

جلسات درمانی و نیز محیط طبیعی کودک طبق گزارش مادر کودک مشهود است. میزان تماس چشمی کودک افزایش یافت و 

ها و اشیایی که هدف درمان بودند بهبود یافت. میزان اکوللیاهای کودک که هدفمند  های بدن، حیوانات و میوه وی از اندام  درک

دار و با توجه  جزء( افزایش یافت و این جمالت را به طور معنی 2های کودک جمالت ) دار باشند افزایش یافت در گفته معنیو 

ها به این محیط است. نیز  برد و در محیط روزمره و طبیعی که هدف درمان تعمیم مهارت به موقعیت به صورت مناسب بکار می

قراری های کودک در جلسه کاهش یافت و درمورد این کودک روند درمان ادامه دارد  بی داد میزان های مورد را بروز می مهارت
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   ی طوالنی است که با توجه به اختالل گفتاری و زبان و اجتماعی اتیسم الزم است ادامه یابد. و پروسه

        

یک اختالل  CPمی باشد. CPساله با مشکل  7امیر مهدی هاشمی کودکی 

نده است که به صورت ناهنجاری در حرکات، تونوسیته و پوسچر  مغزی غیر پیشرو

 نمایان می شود که ممکن است همراه با معلولیت ها و نقایص دیگر ظاهر شود.

شروع آن قبل از رشد و تکامل مغزی اتفاق می افتد یعنی به وسیله آسیب یا 

شود.  (ایجاد میحین تولد ویا بال فاصله بعد از تولد -ضایعه مغز نابالغ )دوره جنین

سال تولد ضایعه مغزی  2سالگی است پس از زمان بارداری تا  2بیشترین رشد مغزتا 

دانند چرا که در طی روند تکامل و رشد از نظر  سالگی می 5یا حتی  3را  CPگویند اما سن نهایی تشخیص نوع  می CPیا 

 تشخیص ممکن است در طبقات انواع مختلفی قرار گیرد.

 علت شناسي:

 عوامل زیادی دخیل هستند که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 صدمات هوشی مادرزادی .1

 نقایص جنسی .2

 گرم 2111وزن هنگام تولد کمتر از  .3

 دقیقه ( 2گریه اولیه با تاخیر) پس از  .4

 های نوزادی تشنج .5

 سندرم دیسترس تنفسی) مخاطرات تنفسی ( .6

 تقسیم بندي کلي:

 و... های جفتی ها، ناهنجاری مادرزادی، عفونتهای  شامل نقایص ژنتیک، معلولیت .1

 هنگام تولد)در حین زایمان (: شامل ضربه به سر و... .2

 های خونی های متابولیک حاد، ناسازگاری ها بیماری روزگی (: عفونت28تا 1نوزادی)  .3

و  CNSهای  های مغزی، ضربه مغزی) تصادفی، غیر تصادفی (، عفونت ماهگی (: عفونت 24تا  1پس ازتولد)  .4

 خونریزی

 هاي انجام شده: ارزيابي

 هاي تولیدي: ارزيابي اندام

های گفتاری دچار آسیب  رغم مشکل تونوسیته عضالت، در دقت و سرعت حرکات اندام ها علی در طی این ارزیابی

ها دیده  یابیباشد عملکر عضالت زبان و همچنین نرم کام شدیداً دچار آسیب است ولی از نظر ساختاری مشکلی در طی ارز می
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نشد.امیر محمد بنابه کمبود حس عمقی در ناحیه زبانی و همچنین مشکل در بلع خود به خودی دائماً دارای آبریزش از دهان 

 باشد باشد.عضالت حلقوی دور لب نیز به دلیل کمبود توان عضالتی قادر به بستن کامل دهان نمی می

 هاي زباني: ارزيابي

باشد و صرفاً به دلیل وجود فلج مغزی در حیطه تولیدی  ی زبانی نمی ل چندانی در زمینهامیر محمد هاشمی دارای مشک

 باشد. و تلفظی) گفتار ی ( دچار آسیب می

 درمان:

شود و همچنین جهت  های تولیدی به کار گرفته می باشد که جهت تسهیل عصبی عضالتی اندام می PNFمبتنی بر 

 گردد. رایپر و نیز از طریق شیوه آموزش جایگاه استفاده می بهبود مشکالت گفتاری از طریق رویکرد ون

 نتايج درماني:

 بهبود و کنترل آبریزش از دهان 

 تولیدیهای  افزایش آگاهی حس عمقی از اندام 

 افزایش آوا سازی و وضوح گفتار 

 های خلقی همچون صداهای خ، ک، گ، ق آموزش همخوان 

  آیتم 3افزایش حافظه شنیداری و دیداری تا 

 بهبود توجه و تمرکز و افزایش مدت توجه و تمرکز 

 افزایش قابلیت نهم گفتار از طریق به کارگیری روش دیادو 

 بهبود مفاهیم شناختی و درکی 



 

 
 

 

 دندانپزشکي 

 مسئول واحد:

 آرمان رقيه  
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 مقدمه:

و با توجه به عدم پاسخگویی  CP با توجه به اهمیت امور درمانی علی الخصوص دندانپزشکی معلولین خاصی چون

مناسب سازمانها و مراکز درمانی جهت خدمت رسانی به این عزیزان به لطف خداوند، یاری انسانهای نیکوکار و دندانپزشکان 

دندانپزشکی رایگان ویژه معلولین  مرکزنوع دوستِ انجمن دندانپزشکی دنا و به سرپرستی آقای دکتر بیات موحد، اولین و تنها 

در ساختمان اهدایی  1388رعدالغدیر اوایل اردیبهشت ماه سال  ان نیکوکاردندانپزشک مرکزحرکتی کشور با عنوان  جسمی و

 .خیابان شهید بهنود  آغاز به فعالیت نمود، طبقه واقع در خیابان جیحون 2در  خانواده محترم طبیانی

 ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان ویژه توان یابان نیازمندی می باشد که امکان  مرکزهدف از راه اندازی این  

 .بهره مندی از خدمات درمانی را ندارند

مرکز می باشد. همچنین ( C.P.R)یونیت مجهزِ دندانپزشکی و وسایل احیای بیمار 3در حال حاضر دارای  مرکزاین 

ستریلیزاسیون پیشرفته جهت مبارزه با انواع بیماریهای عفونی، ایدز و رعدالغدیر مجهز به سیستم ادندانپزشکان نیکوکار 

 هپاتیت می باشد.

 27دستیار دندانپزشک و حضورحدود  2رعدالغدیر دارای کادری مجرب و متعهد بوده و در حال حاضر از مرکز 

 به صورت افتخاری جهت درمان عزیزان توان یاب با این کلینیک همکاری دارند بهره مند می باشد.   دندانپزشک نیکوکار که

خدمات قابل ارائه این کلینیک عبارت است از: عکس دندان، پرکردن دندان با اشعه و مواد همرنگ خارجی با سیستم 

ب کشی کلیه دندانها )درمان ریشه دندان(، جراحی الیت کیور، بازسازی تاج از دست رفته دندانها، پرکردن با آمالگام، عص

 .دندان عقل، کشیدن دندانها و جرمگیری بدون آسیب به دندان می باشد

این نفر از خدمات  1373دندانپزشک شروع به فعالیت نمود و نفر27با  93درسال  الغدیر دندانپزشکی رعد مرکز    

 سال بوده اند. 14نفر کودکان زیر  51بهره مند شدند  که  الغدیر دندانپزشکی رعدمرکز

 سال 14خدمات ارايه شده به افراد باالي 

 شرح خدمات خدمات ارایه شده ردیف

 421 پر کردن با آمالگام 1

 296 پر کردن با کامپوزیت 2

 228 عصب کشی 3

 141 جرمگیری 4

 245 کشیدن 5
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 سال 14خدمات ارايه شده به کودکان زير 

 شرح خدمات شدهخدمات ارایه  ردیف

 21 پر کردن با آمالگام 1

 11 پر کردن با کامپوزیت 2

 21 کشیدن دندان 3

 8 فیشور سیالنت 4

عالوه بر خدمات ارایه شده در مرکز رعددر  یک سال گذشته توانیابان روزهای شنبه به طور مداوم از خدمات کامال 

 مند شده اند.رایگان مطب آقای دکتر میرزایی واقع در پل گیشا بهره 

 رعد الغدير    ان نیکوکاردندان پزشک مرکزجدول مراجعین به 

 تعداد ا راد مراجعه ک  ده مرکومعر   شده رديف

 81 رعد شهرک غرب  .1

 41 رعد پیروزی  .2

 55 رعد پاکدشت  .3

 ms 111انجمن   .4

 ms 131جامعه   .5

 24 انجمن امید مهر  .6

 13 انجمن احبا  .7

 37 نخاعی هانجمن ضایع  .8

 45 رعد کرج  .9

 411 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر   .10

 51 رعد رسالت  .11

 11 انجمن کوچولوها  .12

  

 رعدالغديرمرکز دندانپرشکان نیکوکار مهمترين دستاوردهاي 

برگزاری جلسات مشاوره فردی وگروهی توسط آقای دکتر شیرمحمدی که محدوده مشکالت مراجعه کنندگان  .1

بود محور مشکالت بیرونی شامل ارتباط با یکدیگر در خانواده بین شوهران  در حوزه ارتباطات فردی وخانوادگی

وهمسران ،والدین وکودکان وجوانان واحساس تنهایی شدید همسران ،مشکالت بین خانواده وخویشاوندان، 

 الت بزرگ در خانوادها بود ونیز عوامل درونی مانند اضطراب ، افسردگی ،ضاعتیاد بین افراد خانواده از مع

 بیخوابی، خشم وپرخاشگری میباشد.
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در مجموع خانواده ها از جلسات مشاوره رضایت داشته  واستقبال زیادی کرده وهمسران از فعال شدن شوهران خود در 

امور تربیتی بچه ها وهمدلی با همسران  خود را یکی از دستاوردهای این دوره مشاورات ذکر کرده اند راه حلهای ارایه شده 

ه اما علمی بر اساس سطح تحصیالت  وتواناییهای این عزیزان در خانواده تعیین شد وخانواده ها بطور فعال در بصورت ساد

جلسه گروهی  ترتیب داده شودکه سبب آشنایی  2تمامی مراحل مشاوره خود شرکت کرده  ودر پایان  تصمیم گرفته شد که 

 تنها وبی کس ارزیابی نکنند خانواده ها با هم شود وهم اینکه خود را در مشکل خویش 

در خانواده درمانی ودرمانهای گروهی ،گروه خود عامل تعیین کننده در بهبود ودرمان افراد در گروه میباشد که همدلی 

 وهمدردی وهمکاری افراد را افزایش داده وگروه وفرد را از ایزوله شدن وتنهایی رها میسازد.

 برای برگزاری جشن ازدواج توسط شرکت بهروز یرالغد کمک به موسسه رعدتومان میلیون  21 .2

 بسته پکیج مواد غذایی ازشرکت بهروز 31اهدای  .3

 تومان 4.983.111فروش صنایع دستی به ارزش  .4

 تومان برای عمل جراحی ،جهیزیه ورهن منزل 4511.111کمک مالی به مبلغ  .5

 الغدیر راس گوسفند  به موسسه رعد 6اهدای  .6

 تومان 811.111التحریر وچرخ خیاطی به مبلغ کمک برای خرید لوازم  .7

 تومان 3.725.111کمک برا ی خرید دارو واسپیلنت واتفاده از جلسات توانبخشی به مبلغ  .8

تومان به حساب موسسه  9.683.111با دریافت حداقل هزینه در سال گذشته از توانیابان برای دندانپزشکی  .9

 واریز شد

 ومان برای کمک به معلولینت 661.111کمک یکی از خیرین به ارزش .11

 تومان 811.111اهدای مواد وتجهیزات دندانپزشکی  به  ارزش  .11

 عدد ویلچر به معلولین 2اهدای  .12

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتغال

 سرپرست واحد :
 فاطمه عبدلوند 

 (کارگاه صنايع دستي)

 و اشتغال
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 مقدمه:

 کار به تعاريف عامه : 

هدف ردوهای اقتصادی )فکری یا بدنی( که به منظور کسب درآمد )نقدی و یا غیر نقدی( صورت پذیآن دسته از فعالیت

 .آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد

مقوله کار برای توانیابان و رسیدن به استقالل اجتماعی و اقتصادی از مواردیست که می تواند در نهایت به رشد ارزش و 

منزلت فردی دامن زده و یک کارآموز در حال آموزش را طی یک دوره مناسب و حمایت های سازنده به کارآفرینی موفق 

داشتن سطح مشخصی از تحصیالت علم  اکارآفرینی لزوم ،داخلی و خارجی چرا که به عقیده برترین کارآفرینان ،تبدیل کند

نیست چرا که مهره مهمتری چون خالقیت ، پشتکار و روحیه ریسک پذیری و تغییر می تواند رمز یک شروع خوب و موفق 

که تا موقع ایجاد آن باشد که به دریافت علوم الزم نیز کمک کند .نمونه داخلی آن جناب توکلی صاحب شرکت لبنیات وارنا 

ماهه توانست زمینه سازاشتغال  6شرکت هیچ اطالعاتی درخصوص دام ، شیر و لبنیات نداشت ولیکن با خالقیت و مطالعه 

 تعداد کثیری ازانسانها و رسیدن به منفعت مالی قابل توجهی شود.

سال و توانمند سازی آنها نیاز  14ی رعد الغدیرپس ازاجرای فاز آموزش و توانبخشی توانیابان باالنیکوکاری موسسه 

مهمتری بنام اشتغال را در کارآموزان حس می کرد لذابر اساس یک نگاه متعهدانه نسبت به اشتغال توانیابان وارد حیطه 

 اجرایی آن شد .

رک حمایت از دستاوردهای توانیابان در زمینه صنایع دستی و ارائه محصوالت دست این عزیزان در بازار کار به تح

موتورهای انگیزه ، سازندگی و استقالل آنها کمک شایانی کرد به گونه ای که این عزیزان به نحوی حامی اقتصادی خانواده خود 

شده یا جسارت استقالل در اشتغال را بدست آوردندو این مهم سرآغاز تالش برای تامین نیازهای توانیابانی است که در این 

یت است نه نمایش ترحم زایی و پیشگیری از میل به تکدی گری با توجه به محدودیت های فضا آموخته اند معلولیت محدود

 جسمی آنها .

 اهمیت اشتغالزايي توانیابان 

انتخاب گزینه های مناسب اشتغالزایی و زود بازده از میان توانیابان آموزش دیده درطی سه سال گذشته موسسه را به 

نیاب ، تالش بیش از اندازه درخصوص اهتمام به تکمیل کار ،  باور اجتماع از تجارب مناسبی رساند .همت باالی توا

این  هتوانمندیهایش و رساندن توانیاب به مرز توانستن و تامین نیازهای ضروری و تشکیل نظام خانواده ، خادمین مجموعه را ب

ی موثر و اشتغالزا و تربیت نیروهای هنرمند و پویا اجتماع ، در مسیر آموزشها مره باور رسانید که به دور از تمامی شعارهای روز

تالشهای شبانه روزی و خستگی ناپذیری انجام دهد و با حمایت از دستاوردهای این عزیزان نهال اشتغال توانیابان را به بار 

عزیزان را بر اساس  بنشانند. ثمره آن مسیر توانمند سازی توانیابان در حیطه اشتغال شد .از این رو انتخاب مسیراشتغال این

سه موضوع مهم توانمندی جسمی متناسب با کار محول شده ،تالش جهت تولیدات متنوع با کیفیت مطلوب و بکارگیری 

دو مسیرکاریابی  میزان خالقیت ضمن تولید برای جذب محصوالت به بازارپیگیری نمود.موسسه رعد الغدیر سعی نمود از
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موزش دیده و دریافت تولیدات هنری و صنایع دستی ، توانیاب را به صورت جدی وارد آدرشرکت های مختلف برای توانیابان 

مسیراشتغال نماید.خادمین موسسه با باور توانیابان و حمایت های آنها بواسطه خیرین بزرگوار رسالت مهم اشتغالزایی آنها را 

ت ازآنها توانست برای اولین بار قدم های موثری در توانمندی از میان توانیابان و حمایمحقق و با انتخاب گزینه های مناسب 

مسیر اشتغالزایی معلولین در کشور برداشته و با تالش صادقانه مدیریت و خیرین به مرحله تولیدات دست این عزیزان در قالب 

 کارگاههای مختلف اشتغالزایی، بپردازد .

 به ترتیب زیر است : 93خدمات صنایع دستی درسال 

 کارگاههای خود اشتغالی  صنایع دستی و 

  انواع فروش و مسیرهای آن 

 .اشتغال یافتگان در داخل موسسه رعد الغدیر، کارگاههای واگذار شده و شرکت های واسطه 

کارگاههای حمایتی و اشتغالزایی موسسه رعدالغدیر پس از انتخاب بهترین گزینه ها جهت الگوگزاری برای توانیابان در 

 شود:سه حیطه تعریف می 

 خانگی  کارگاههای مشاغل 

 کارگاههای حمایتی با نظارت مجموعه 

  کارگاههای خوداشتغالی مجموعه رعدالغدیر 

 کارگاههاي مشاغل خانگي :

رسیدن به مرز اشتغال به دلیل تامین نیازهای ضروری  و میل به تامین آن از اهداف همه انسانهاست که سهم توانیابان 

عدم  عدم توجه جامعه به توانمندیهای آنها ، امکان پذیر نباشد .با توجه به عدم مناسب سازی الزم ،در رسیدن به این مهم شاید 

انتقال به محل کار با توجه به محدودیت های جسمی و شدت میزان  مشکلتطابق هزینه های ایاب و  ذهاب با درآمد ،

ه دستاوردها و توانمندی توانیابان می توان به آنها اطمینان خادمین موسسه را به این  تفکر رسانید که با توجه ب،معلولیت آنها 

و در حیطه های هنری بدون حضور کامل در محل کار آنها را به هدف مناسبی چون درآمد زایی رساند ، ارائه سفارش کار در 

 27(به بیش از  نقاشی روی سنگ ، خراش فلز ، محرق ساقه گندم ، زمینه صنایع دستی )محرق ، معرق ، سوخت روی چوب ،

 8نفر از توانیابان و زنان سرپرست خانوارمنجر به افزایش عزتمندی و اقتصاد خانواده های آنها شد و از همین مسیر ساده تعداد

نفر از این گروه متاهل بوده و از طریق دریافت سفارشات از موسسه به تامین بخش اعظمی از هزینه های زندگی می پردازند . 

ز از طریق تعامل در زمینه های هنری به تامین هزینه های ضروی چون :تحصیل یا کمک به خانواده نموده تا بقیه افراد نی

 اعتماد مجموعه به آنها تا مرز حمایت از خانواده نیز برسد.
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 کارگاههاي خود اشتغالي رعد الغدير 

سرمایه و باور شخصیت اجتماعی و کاری ، دو رکن مهم اشتغال است که توانیابان برای راهیابی به فضای رقابت 

اجتماعی به آن نیازمندند لذا موسسه رعد الغدیربا حمایت از کارآموختگان برتر و توانمند در زمینه های هنری و تعبیه فضای 

بو ه ت قالت  ،شژانس  ،بو ه اغذيه  ،قابسا ي  ،غال  در حيطه معرق کارگاه اود اشتمناسب جهت راه اندازی و تجهیز 

سعی نموده تا در این زمینه نیز به معرفی الگوهای مناسب به توانیابان دیگر پرداخته و فعالیت های کارآموزان را از آموزشهای 

 موثر به اشتغالی پایدار انتقال دهد. 

حیطه ، از موارد قابل توجه و الزم الذکر دستاوردهای اشتغال زای مجموعه نفر از توانیابان در این  5اشتغال به کار 

رعدالغدیر محسوب می شودو در نهایت با دریافت تسهیالت دو ساله به سطح قابل قبولی از توانمندی رسیده و بصورت جدی 

دادن ماهی  ادن است درعوضاین مهم مصداق ماهیگیری یاد د به لحاظ شخصیت کاری و رقابت اجتماعی وارد جامعه شوند و

 است. به این عزیزان و ترحم کردن به آنها

 کارگاه هاي حمايتي خارج از فضاي جانبي مجموعه با نظارت بر عملکرد توانیابان

در خصوص شناخت توانمندیهای توانیابان ارائه فضای مناسب به کارآموختگان نیز یکی دیگر از گزینه های حمایتی 

از توانیاب محسوب می شود به نحوی که با در اختیارگذاشتن یک فضای مناسب خارج از محدوده موسسه مجموعه رعد الغدیر 

 به توانیاب واجد الشرایط این فرصت را می دهد که خود رادر سطح شهر گسترش داده و به پویایی این فرد کمک نماید .

و شناخت توانمندیهای توانیابان و درخواست آقای : با توجه به تعامل صورت گرفته با شهردای 1 کارگاه حمايتي شماره

از کارآموختگان موسسه رعد الغدیر مبنی بر نیاز به فضایی جهت ظهورو معرفی توانمندیهای خود در زمینه معرق  وحید بهاری

 د.متری واقع در طبقه زیرین برج آزادی  دراختیار ایشان قرار گرفته و کسب درآمد می کنن 21و قابسازی یک فضای 

متری که بواسطه واگذاری سازمان شهرداری آن  511: مرکز کوثر فضاییست  مرکز کوثر 2کارگاه حمايتي شماره 

منطقه به منظور خارج ساختن فضای غیرقابل استفاده آن مکان در اختیار مجموعه رعد الغدیر قرارگرفته و باسعی و تالش 

 است. فضای ارائه شده به افراد درقالبهای زیرتقسیم شده است : مستقیم مدیریت مجموعه به مرحله بهره برداری رسیده 

 کارگاه تولید عرقیات گیاهي

این کارگاه به درخواست توانیاب خانم نگار آجرلو دانشجوی رشته گیاهان دارویی در اختیار ایشان قرارگرفته تا بتوانند به 

قابل قبولی داشته و درنمایشگاه های مختلف ارائه و طی دور از هزینه های تعریف شده جهت تامین فضای مناسب ، تولیدات 

نیز یک توانیاب در این کارگاه آموزش دیده و مشغول  94فرصت ارائه شده به درآمد واشتغالزایی برسند مقرر شد که در سال 

 بکار شوند.
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 کارگاه منبت 

ذاشته شده تا با استفاده از فضای موجود و این کارگاه در اختیار خانم رسولی هنرمند منبت کار و زن سرپرست خانوار گ

 ارائه هنرمندی های خود بتواند به تامین هزینه های زندگی بپردازند.

 کارگاه تهیه و توزيع صبحانه نان و ريحان

این کارگاه با هدف تولید صبحانه آماده برای عموم مردم ، نهادهای 

موجود با همکاری مختلف دولتی و خصوصی تعبیه شده و دریکی از فضاهای 

دو نفر زن سرپرست خانوار در بخش بسته بندی ، سه نفر توانیاب را دربخش 

توزیع و دو نفر راننده نیز مشغول بکار نموده است  و در کنار فعالیت های 

به مجموعه از درصد فروش  93ریال  در سال  25.111.111خود حدود تومان

 خود سود رسانی داشته اند .

 ي کوچک فانتزي کارگاه تابلوها

این فضا نیز در اختیار آقای دهقاندار مهندس عمران قرار گرفته است که به نصب عکس های کوچک برروی قابهای 

کوچک و تزیین آن با استفاده از شیرازه ها پرداخته می شود. بر اساس درخواست این فرد فضای مورد نیاز در اختیار ایشان 

 توانیاب به صورت روز مزد نیز شده است . و منجر به استخدام یک قرار گرفته

 صنايع دستي و هنري 

توانیاب به این مهم  ،لزوم پرداختن به حیطه های هنری بعد از موضوع مهمی چون آموزش موثردرمجموعه رعد الغدیر

می رسد که می تواند از دانش خود در مسیر رشد و ساخت باورهای مناسب بهره ببرد و هنرصنایع دستی یکی از 

مسیرهاییست که میتواند اهرم حرکت توانیاب باشد .اهمیت به مقوله هنر بواسطه توانیابان موسسه یکی از مهمترین ارکانیست 

انمندی و تجارب هنری این عزیزان به افزایش میزان هنرهای سنتی کشور نیز کمک شایانی که می تواند با رشد میزان تو

نموده و با حمایت از محصوالت ساخت دست این عزیزان به استحکام نظام خانواده ها ، ترویج فرهنگ اهمیت به محصوالت 

یدن به حداقل های حقوق اجتماعی آنها در دست معلولین ، شخصیت سازی توانیابان با خرید محصوالت از آنها و درنهایت رس

 جامعه رسانید.
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 فروش 

موثرترین رکن واحد صنایع دستی که می تواند به ایجاد انگیزه توانیابان ،  تنوع در تولیدات و افزایش اشتغال آنها دامن 

 تقسیم می شود :در موارد زیر  93بزند مقوله فروش است که در این حیطه فعالیت های واحد صنایع دستی درسال 

 فروش مستقیم به سازمان ها و مراکز مردم نهاد 

ور و دریافت محصوالت از این مجموعه به ظدر خصوص اشاره به میزان فروش مستقیم به دلیل شناخت سازمانهای من

ن نوع نیاز و تنوع به تامی ،نوعی سعی شده تا دید ارگان پسندانه ای به فضای سفارشات داده و با ارائه محصوالت خود به مراکز

 –سازمان شهرداری  –در آن بپردازیم که دریافت سفارش از سازمانها و مراکز مردم نهادی همچون  : سازمان بهزیستی کشور 

خیریه انجمن احیاء ارزش ها و... تالش ما را در خصوص ارائه اجناس با تنوع ، ابعاد ، بسته بندی مناسب  –خیریه زنجیره امید 

بلیغات در این مراکز بیشتر می کند تا بتوانیم چون گذشته در نگاه آنها بعنوان یک تولید کننده معتمد آنها باقی و شیوه های ت

 مانده و از این مسیر نیز به افزایش اشتغال توانیابان برسیم .

 مسیرهاي متفرقه فروش

نیز تا حدودی خوب بوده ولیکن با و نمایش تولیدات در شبکه های اجتماعی ی سهم فروش از طریق اینترنتی ، تلفن

فروش بواسطه خیرین بزرگوار از دیگر روش های  –سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه قطعا به افزایش آن خواهیم رسید

ر نیز افراد و شخصیت های بسیاری با مجموعه آشنا شده و با فعالیت های صنایع سیفروش محصوالت می باشد که از این م

با اتکاء بر تکنولوژی روز ارتباطات ، به روز شدن سایت فروش اینترنتی و  94معلولین آشنا شده اند . در سال دستی و اشتغال 

تبلیغات مناسب در بین خیریه های دیگر در خصوص معرفی محصوالت ، نمایش دستاوردهای و میزان تنوع اقالم صنایع 

 دستی به معرفی دستاوردهای جدید و معقولی خواهیم پرداخت.

 برگزاري نمايشگاه هاي دائمي و فصلي 

در طبقه زیرین سازمان  93شامل نمایشگاهی اجاره ای در خیابان فیاض بخش می باشد که از سال  نمايشگاه دائمي:

با هدف معرفی هنرهای صنایع  ریال سفته ، 211.111.111ریالی و ضمانت  11.111.111بهزیستی کشور درازای هزینه اجاره 

بان سراسر کشور ، زنان سرپرست خانوار محروم و ایتام و بد سرپرستی که تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دستی توانیا

 گرفته اند دراختیارموسسه رعد الغدیر قرار گرفته و دراین مسیر یکساله به دستاوردهای زیر رسیدیم :

  



 1393گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 

36 
 

 شایسته معرفی دستاوردهای هنری توانیابان. تغییر فضای نابسامان فروشگاه از حالت یک انباری به  فضایی نمایشگاهی

چیدمان مناسب محصوالت که به شکل نامناسبی در فروشگاه نگهداری می شدند ، جهت عرضه و فروش به عموم مردم 

 و سازمان بهزیستی .

 دریافت یک فضای معتبر برای بازدید کنندگان و ظهور و بروز محصوالت اقشار مذکور .

جعه توانیابان و عرضه محصوالت توانیابان تهران و شهرستان ها محصوالت جهت فروش نظیر ایجاد پایگاهی جهت مرا

محصوالت توانیاب محالتی ، گلیم  –محصوالت کیف چرم کانون توانا. محصوالت معرق مس توانیاب اصفهانی بصورت نمونه 

 زنان سرپرست خانوار اردبیل و...

 ا از موسسه رعد الغدیر.نمایش محصوالت توانیابان موسسه درفضایی جد

 نمايشگاه ها فصلي و موردي :

دستاورد مالی این ریال  141.111.111نمایشگاه در نیمه دوم سال برگزار شد که حدود  14حدود  93در طی سال 

 فروشگاه بوده است.اسامی تعدادی از نمایشگاه ها به شرح زیراست  :

 ،شرکت میکروموج ،منزل شهید فیاض بخش –پارک قائم  –آمنه  شیرخوارگاه –نمایشگاه غدیر  –دانشگاه روانشناسی 

 مدرسه مفید و... ،نمایشگاه اقوام –مدرسه معلم 

 گزارش خالص سودآوری آن در گزارش مالی مجموعه ارائه خواهد شد.
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 اشتغال توانیابان 

شد . بدین ترتیب با توجه  سهم هر فرد آموزش دیده در میزان رضایت مندی خریدار  در بخش اشتغال مشخص خواهد

به ارائه توانمندی هر فرد میزان مشارکت آن در اشتغالزایی مشخص خواهد شد و امید به استقالل در فرد توانیاب بیشتر می 

 گردد.

 اشتغال يافتگان در بخش خیاطي موسسه رعد الغدير  :

نفر  6نفر در بخش راسته دوزی و  16تعداد نفر مشغول بکارند که از این  21در بخش خیاطی موسسه رعد الغدیر جمعا 

نفراز  8اتوکار ، نخ زن متشکل از توانیابان ، زن سرپرست خانوار معلول و ایتام سازمان بهزیستی می باشند و تعداد وسط کار ،

 وارد کارگاه خیاطی شده اند. 93آنها در سال 

 اشتغال يافتگان در بخش صنايع دستي 

آموزشی رساندن توانیاب به دستاوردهایی در حیطه اشتغال می باشد که در این زمینه ،  یکی دیگر از فرایندهای مهم

 جدول و نمودار فوق گویای توانمند سازی و رسیدن به فعالیت های اجتماعی می باشد که به شرح زیر است :

 93جدول آمار اشتغال يافتگان صنايع دستي و هنري در سال 

 نفرات حيطه ه ري رديف

 1 چوب خطمعرق   .1

 2 معرق چوب تصویر  .2

 4 محرق  .3

 5 سوخت نگار روی چوب تصویر  .4

 1 سوخت نگار روی چوب خط  .5

 2 خراش فلز  .6

 1 معرق مس خط   .7

 6 قلم زنی مس  .8

 2 معرق حجم  .9

 2 ر تراشیکپی  .10

 1 قاب سازی   .11

 27 ميموع ا راد مشغول بکار 
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 نمودار فراوانی اشتغال یافتگان در بخش صنایع 
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نیز به تفکیک گزارش الزم توسط واحد مالی به  94دستی و فروش در سال درخصوص میزان قرار داد در بخش صنایع 

 استحضار خواهد رسید .

در انتهای گزارش قطعا می بایست به نهایت اشکاالت عملی و فعالیتی این واحد اشاره کرد ولیکن یک نکته حائز اهمیت 

و ایتام ، سرپرست  نفر توانیاب  27بیش از سته به صنایع دستی توانزمینه  رداین است که این واحد با وجود  رقبای بزرگی 

خانوار رزق اقتصادی رسانده و آنها را برای تشکیل خانواده ، جرات و جسارت بدهد که این خود یک افتخار بسیار سازنده برای 

 کلیه خدمتگزاران موسسه می باشد و تالش دو چندانی برای گسترش این نشاط و امید می طلبد.

تکیه بر توانمندی های توانیابان ، استفاده از نیروی انسانی مناسب و استفاده از استانداردهای روز در تولید امید است با 

مطلوب محصوالت ، مشارکت شبکه ای محصوالت تولیدی موسسه رعد الغدیر در بین خیریه های دیگر و ایجاد کمپین های 

ینه اشتغال معلولین در سراسرکشور داشته باشیم و همچون معرفی موسسه و صنایع دستی بتوانیم قدمهای موثری در زم

گذشته با حمایت خیرین ، اقشار فعال ، هنرمند و دلسوز نه تنها عزیزان شهر تهران بلکه مشارکت حداکثری معلولین سراسر 

یک اجتماع توانمندی  کشور را نیز در مبحث اشتغالزایی داشته و تفکر معلول را از فضای تاریک و دلواپسی نرسیدن به فردا به

و با افتخار ، شاهد مسیر هموار شده اشتغال توانیابان باشیم که بعد از تالش عزیزان این مجموعه از جنبه محاالت به  برسانیم

تحقق و فعلیت رسیده است . این مهم محقق نخواهد شد مگر با مشارکت حداکثری همه خیرین ، خادمین و نیک اندیشانی 

 مجموعه رعدالغدیر ارتباط دارند . که به هر نحوی با

 

 

 

 



 

 

 

واحد کارگاه حمايتي 

 خياطي رعد جامه 

 مسئول واحد:

 معصومه قاسمي 
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 کارگاه حمايتي رعد جامه

نفر ا  کارشمو ان  5با هدف ارتقاء سطح تواناي  کارشمواتگان توانست  93کارگاه اياط  رعد الغدير در سال 

را شماده کار در اارج ا  موسسه نمايد   همچ ين شمو   د ات نمونه هاي جديد رادر برنامه کاري اود داشته 

باس   شلوار کار   ژيله   سارا ون   مانتو   بلو    نفر در کارگاه مشغول به کار بوده اند   انواع ل 20است  تعداد  

 شلوار  .. را توليد م  نماي د .

 93 جدول کارکرد سال

 

 

 

 

 

 

 

 1392طرف قرارداد سال  ينام برخي از  شرکتها

 ،ایمن گستران ،سنگ نقش آفرین ،رویای کیش،فراسو ،گروه مهندسین رعد  ،کاشی سعدی ،ایرانیان ،پرهون طرح

تصفیه خانه  ،سابیر نیرو پروژه های تهران ،مترو فرودگاه مهر آباد  ،ایران خودرو دیزل ،طلوع کیش،مهندس شرقی  ،شکوپرستو

پروژه  ه،سازه کاو  ،بندرعباس ،افغانستان ،آذرسیماب پروژه های تهران تهرانپارس و متروها، عسلویه ،بحنورد –سیستان 

هنرستان  ،ستر تجارت ایرانیانگسماوات در عراق (فرا –التاجیات  ،ژه های ) الزورا بلند پایه پرو ،پاتروناک ،های)تهران

پایاانرژی  ،چاپ گستر امروز ،ملی وخدماتی تدارک ،آرمان جین،هل اشتاین ،های اتوبوسرانی(  آقای حسینی) شرکت،کارآموز

آقای حقیقت خو)مانتوهای فروشگاههای  ،تعمیرات مرکزی ،ساب نیرو بروجرد ،بهسازان بتن و فوالد ،فرودیار بلندپایه ،سبز

نشر گستر  ،چاپ گستر امروز ،سازه کاو شیراز ،ساب نیرو پاسارگارد ،آذرسیماب گچساران ،ولنجک مانتوهای مجلسی(

 .(.صنایع فلزی ایران و. ،بن رو –سایپا  ،ایمن گستران) شرکت فراورده های دارویی،امروز

 

 رديف نوع کار 93تعداد کارسال

  .1 کاپشن تک 12500

  .2 شلوار تک 10800

  .3 روپوش 1950

  .4 مانتو مجلسی 300

  .5 لباس یکسره فرم خلبانی 2300

  .6 متفرقه 2140

  .7 بادگیر 1000

  .8 جمع 30990
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 نمودار فروش کارگاه خیاطی حمایتی رعد جامه  

 لاير مي باشد 4.065.909.600جمع کل فروش مبلغ 

 



 

 

 

 روابط عمومي   

 مسئول واحد:

 فراهاني  معصومه 
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 مقدمه:

 :ادوارد برنیر بنیانگذار روابط عمومی نوین، روابط عمومی را چنین تعریف می کند

ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و عبارت است از دادن اطالعات به مخاطبین )مردم( و تالش های « روابط عمومی»

رفتار آنان و کوشش برای هم بسته ساختن نگرش ها و اقدامات یک سازمان با مخاطبان و متقابالً نگرش ها و اقدامات 

 .مخاطبان با سازمان

 به شرح زیر می باشد. 1393سرفصل مهمترین فعالیتهای روابط عمومی در سال 

 تولید خبر، گزارش، مقاله

ر به اهمیت انعکاس فعالیتهای موسسه از طریق مطبوعات و رسانه ها جهت آشنایی هرچه بیشتر عامه مردم از نظ خبر:

خدمات این موسسه و جنبه تبلیغاتی این امر؛ واحد روابط عمومی تالش می نماید تا با تهیه خبر؛ ارسال عکس، ارائه توضیحات 

آن در سایت و همچنین در اختیار قراردادن آنها به سایر مطبوعات  تکمیلی؛ و اطالعات الزم از رویدادهای موسسه و درج

 فرصت هایی جهت معرفی مجموعه فراهم آورد.

در راستای اطالع رسانی بهنگام از فعالیتهای ساالنه موسسه در زمینه های مختلف، واحد روابط عمومی ضمن  گزارش:

سال آن به کلیه نهادهای نظارتی، همه ساله بروشوری نیز از تدوین و گردآوری گزارش ساالنه این موسسه برای مجمع و ار

اقدامات صورت یافته واحدهای مجموعه در طول یکسال کاری تهیه، و در بهترین فرصت ممکن با حضور اکثر مخاطبان 

ط با موسسه ( اهم اقدامات را به استحضار کلیه خیرین و نیکوکاران مرتبساالنه  های گسترده گردهمایی)معموال طی برپایی 

 می رساند.

گوارشات عملکرد ساالنه موسسه براي ميمع عموم  عادي هيات ام ا    بر شور اطالع  1393بر همين اساس سال 

 رسان   عاليتهاي شمو ش  مال  توانبخش  مددکاري  ... به م ظور دسترس  ايرين تهيه   تو يع شد .

حتی االمکان سعی میگردد تا از طریق بهره مندی از نظرات کارشناسان و متخصصین حوزه معلولین و همچنین  مقاله :

سایتهای مرتبط با این قشر، و بررسی و مطالعه موضوعات مختلف مرتبط در بحث درمان، اشتغال، ازدواج و سایر مسائل 

 جود در دسترس توان یابان و مخاطبان قرار گیرد.معلولین، موضوعات مورد نظر استخراج و از طریق ابزارهای مو

 پوشش خبري مراسم و رويدادها

نظر به انعکاس شایسته فعالیتهای موسسه در قالب همایشها، مناسبتها و نمایشگاه ها با حضور گسترده مخاطبان؛ واحد 

و خبرگزاریهای متعدد ،لف خبری اطالع رسانی به واحدهای مخت ارتباط مستمر و روابط عمومی تالش می نماید تا از طریق

مطبوعات( فرصتی را جهت اطالع رسانی به عموم مردم و نمایش توانمندیهای توانیابان موسسه  ،خبرگزاریها ،تلویزیون ،)رادیو

 فراهم آورد.
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  ايرانتال  گرديد تا ا  طريق ارتباطات موجود در مطبوعات)ر  نامه اطالعات  1393بر همين اساس در سال 

باشگاه ابرنگاران جوان   ساير رسانه هاي  تس ير همشهري(   ابرگواري هاي  چون: ايرنا  ايس ا  شنا   ارس 

 جمع )تلويويون   راديو( براي انعکاس  عاليتهاي موسسه بهره برده شود.

 93درسال از مناسبتهاي مختلف  موسسه  راديويي و داخلي ضبط شده –فهرست برنامه هاي تلوزيوني 

 موضوع برنامه مدت برنامه ع وان برنامه رديف

 شمو   شبکه مراسر نيمه شعبان ا  دقيقه 7 7 نيد رب  .1

 93پوشش توويري مراسر ا طار رعدالغدير در سال  دقيقه 90 ا طار نيکوکاران  .2

  يژه برنامه ا طار ايرين ا  شبکه شمو   دقيقه 7 7 د ربين  .3

 شمو   شبکه همايش ر   جهان  معلوالن ا  دقيقه 7 7د ربين   .4
 5   3 شبکه همايش ر   جهان  معلوالن ا  دقيقه 5  احد مرکوي ابر   .5

 در استان قو ين به ميوبان  کانون توانا 2همايش سما ات دقيقه 60 2مست د سما ات  .6
 گوار  جامع ا  ادمات موسسه   معر   شن ا  شبکه جام جر دقيقه 7 ابري توويريگوار    .7

 به کارگردان  شقاي رسولواده  دقيقه 15 مست د اشک   لبخ د   .8
 به کارگردان  شقاي پير  رام دقيقه 10 مست د ا د اج معلولين  .9

 گراميداشت ر   جهان  معلوالن دقيقه 2 کليپ ر   جهان  معلوالن  .10
 معلوالن جهان  ر   گراميداشت دقيقه 120 شذر 8مراسر همايش   يلر  .11

 معر   موسسه شبکه تهران دقيقه  5  يژه برنامه دم ا طار   .12
شب در ايام ماه رمضان )هر شب  30معر   توانيابان مو ق رعدالغدير به مدت  دقيقه 30  يژه برنامه دم ا طار   .13

 يک دقيقه( ا  شبکه تهران

 

  



 1393گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

44 
 

 مراسم هاي برگزار شدهفهرست 

 توضيحات ع وان مراسر

در سالن همایشهای دانشگاه  با مشارکت انجمن مدیران مشاور ایران همايش کايون

 برگزار شد  شهید بهشتی

 شد برگزار در سالن مختار سلیمانی  فردی نیکوکار مشارکت با مراسر نيمه شعبان

 برگوار گرديددر سالن مختار سليمان   مراسر ا طار ايرين

در رستوران آستان شاه عبدالعظیم حسنی  نیکوکار فردی مشارکت با مراسر ا طار توان يابان

 شد برگزار

 در محل موسسه 18با حضور خیرین و شهردار منطقه  مراسر ا تتاحيه طبقه د م موسسه نيکوکاري رعدالغدير

 قزوین برگزار شد با مشارکت کانون توانا در استان مراسر بين الملل  سما ات
سمن فعال  11با مدیریت موسسه نیکوکاری رعد الغدیر و مشارکت  مراسر همايش ر   جهان  معلوالن

 حوزه معلوالن و شهرداری تهران برگزار شد
سمن فعال  11با مدیریت موسسه نیکوکاری رعد الغدیر و مشارکت  مراسر ا د اج   جهاي توان ياب

 تهران برگزار شدحوزه معلوالن و شهرداری 
 در محل موسسه 18با حضور خیرین و شهردار منطقه   مراسر تکرير   جهاي توان ياب 

 

 1393در سال  "توانمنديهاي معلولین  "نمايشگاه هاي عکس با موضوع 

 توضيحات مدت برگواري ع وان مراسر

 در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن   روز1 ر   جهان  معلوالن

 در شیرخوارگاه آمنه  روز29 مبارک رمضانماه 

ضمنا در طی سال با توجه به ایام و مناسبتها، برنامه های فرهنگی با مشارکت واحد فرهنگی و مددکاری رعد الغدیر 

 برای توان یابان اجرا گردید.
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 1393اهم بازديدهاي صورت يافته در سال

 ايرانپر سور  رجاد پدر علر توانبخش  با ديد شقاي 

  يژن شمريکا ا  کشور ژاپن  پر سور شراماک  موسس دانشگاه شيبا ديد شقاي 

 با ديد شقاي کا   تاکيگا ا مدير کل ر ابط عموم    بين الملل موسسه ايريه نلسون ماندال  ا  کشور ژاپن

 اعضاي نماي دگان ميلس کشور تونسبا ديد 

 کشور عراقنماي دگان   ارت بهداشت   درمان با ديد 

 مدير عامل  مديران   کليه معا نين سا مان ر اه  ادمات   مشارکتهاي اجتماع  سا مان شهرداريبا ديد 

 با ديدشقاي ا را ان  مشا ر   نماي ده د تر شهردار تهران

 با ديد شقاي صائب  معا نت  ره گ  اجتماع  متر  تهران به همراه معا نين

 مدير کل درمان   ارت بهداشت   درمان (به همراه معا نين شقاي دکتر اسر ان ) با ديد

 شقاي دکتر  خيم  )مدير کل ر ابط عموم  بانک شهر(با ديد 

 معا نين ساير به همراه 18نور  ي شهردار م طقه  مه دس با ديد شقاي

 با ديد شقاي قاسر عبداله  اده قائر مقام توانم د سا ي   اشتغال بهويست  کشور

 انر مه ا  کاش  رييس دبير اانه اشتغال بهويست  کشوربا ديد ا

 با ديد شقاي مه دس شفيع   مدير کل ص د ق مهر رضاي استان تهران

 با ديد شقاي دکتر عل  شاه حسي   ا  کارش ري ان برتر کشور

 با ديد شقاي محمود صالح  مدير پژ هشکده ا کار س ي    مطالعات اجتماع  دانشگاه تهران

 شقاي پير  رام مشا ر   ير تعا ن کار   ر اه اجتماع  با ديد

 با ديد شقاي مه دس گالب    مه دس صفاري بابت تاسيس مرکو اليگودر  

 با ديد مدير عامل جامعه معلولين اليگودر    مدير انيمن ناش وايان اليگودر    نماي ده بهويست  شهرستان اليگوردر 

 گر ه بانوان رعد(   اانر مه دس پر ين   اانر رضاي  ا  بانوان هميار ميتمع رعد  با ديد اانر صادق پور )رييس  قت

 با ديد مسئوالن کارش ري   ميتمع رعد

 با ديد اعضاي هيات مديره   کارک ان ايريه شيره طوب  اراک در د  نوبت ا  محل موسسه  

 با ديد شقاي نيف  مدير عامل شرکت  يماب  

 ييس هيات مديره ميتمع تياري بهار با ديد شقاي صباغ  ر

 با ديد قائر مقام شهرداري تبريو به همراه شهرداران م اطق مختلف تبريو ا  محل موسسه 

 با ديد شقاي کاطم  مدير رعد شرق با همراهان 

 با ديد مدير عامل   پرس ل شرکت کاما سيستر 

 با ديد اعضاي هيات مديره انيمن شهسته گامان ايرانيان  

 با ديد شقاي محمد محمدي دعويسراي  
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 سمعي و بصري

 تهیه آرشیو فیلم های پخش شده از سروش سیما 

 )تهیه آرشیو عکس و تصویر از برنامه های مناسبتی مختلف )کامپیوتری 

 تهیه آلبوم عکس 

 ثبت دستی و به روز نگهداشتن و ارتقاء سیستم فیلم های موجود در واحد سمعی بصری 

  پشتیبان از مجموعه فیلم های موسسهتهیه فایل 

 مشارکت با سازمانها

 جشنواره دختران آسمانی با انجمن برنا 

 و کسب مقام و دریافت جوایز ) شهرداری، اتش نشانی،حمل و نقل و ترافیک ، باز یافت( جشنواره مشکات

 برتر از طرف سوی توان یابان

 جذب مشارکت

ای مردمی آغاز به فعالیت نمود و فهرست برنامه های کاری ایشان واحد مشارکته 1392از ابتدای تیر ماه سال 

مستقیما زیر نظر مدیر روابط عمومی تدبیر و نظارت می شود . با توجه به برنامه ریزی صورت یافته و پیگیری مسئول 

بخشی از اقدامات موثری در راستای کاهش هزینه های موسسه و پیگیری  1392مربوط در بخش جلب مشارکتها در سال 

 برنامه های اداری روابط عمومی میسور گشت .
 

برقراري تعامل   جذب مشارکت ا  شرکتهاي  همچون: يگانه ظر ف سپهر)ليوان يکبار مورف(  ر ين شمال)چسب 

 123چوب(  چسب سي ا)چسب نواري (  کارتن پارس) رق کارتن (  پ گوئن)سفره يکبار مورف(  چسب جالس ج)چسب 

ک در)مواد شوي ده(  شيک پارس)ص دل  اداري  انتظار(  م ير به تامين ساالنه نيا ها   عدم هوي ه در بحث جال يکس(  شرکت 

 اريد محووالت مرتبط با شرکتهاي  وق گرديد .

 1393جمع کل مبالغ نقدي   غير نقدي     عاليتهاي مشارکت  جذب شده در  احد ر ابط عموم  در سال 

 تومان م  باشد که گوارشات   اس اد شن در  احد مال    ر ابط عموم  موجود است. 26.370.000مبلغ  بالغ بر 
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 تبلیغات و اطالع رساني ،رسانه

در زمینه امور تبلیغاتی رویکرد در روابط عمومی رعد الغدیر؛ بهره وری از امکانات تبلیغاتی مطبوعات و رسانه ها به 

 . صورت رایگان و یا با حداقل هزینه ممکن می باشد

 انتشارات موردي )بروشور، استند، سي دي هاي تبلیغاتي ...(

 ع وان رديف

 طراح  است د د   بانه نمايشگاه دب   .1

 طراح  کارت دعوت د   بانه نمايشگاه دب   .2

 برشور دعويسراي   .3

 طراح  ش اس امه شثار دب    .4

 طراح  برشور انگليس  دانشکار براي نمايشگاه دب   .5

 تبليغات  نمايشگاه دب طراح  ب رهاي   .6

 طراح    چاپ پاکت دي  ي دي براي شلبوم هاتف شرار  .7

 طراح    چاپ برشور  .8

 شذر 8طراح  است د همايش   .9

 شذر 8طراح  پوستر همايش   .10

 شذر 8طراح  کارت دعوت همايش   .11

 شذر 8طراح  ب ر همايش   .12

 شذر 8طراح  است د ر  ميوي همايش   .13

 شذر 8طراح  برشور مراسر   .14

 طراح    چاپ ت ديس ر   جهان  معلوالن  .15

 طراح  است د کايون  .16

 طراح  اودکارهاي تبليغات   .17

 طراح  کارت عيد نور    .18

 طراح  کارت مراسر ا د اج   جهاي توان ياب  .19

 طراح  ب ر مراسر ا د اج   جهاي توان ياب  .20

 تيديد چاپ کارت  يويت موسسه   .21

 تيديد چاپ کارت  يويت مدير عامل  .22

 تيديد چاپ کارت  يويت مدير  .23
 "با گوي  يک ااطره"تکثير  يلر مست د  
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 امور تبلیغاتي

 ع وان

  رايگان100شب به صورت  5درج  يرنويس تبليغات  براي% 

  ايياد کانال تلو يون  در سايت شپارات )بورگترين مرجع  يلر کشور( با نام موسسه نيکوکاري رعد الغدير   درج  يلر هاي

 تبليغات  موسسه

  تهيه پر ژه معر   جامع ادمات موسسه در قالب پا رپوي ت به م ظور ارائه در جلسات مختلف با هدف شش اي  بيشتر مخاطب

 با جوئيات ادمات در موسسه

  رايگان100نوبت  به صورت  5درج اگه  تبليغات  در ر  نامه اطالعات در% 

  رايگان به صورت ماهانه   مستمر100درج اگه  در نشريه راه  ندگ  به صورت % 

 درج اابار   تبليغات موسسه در سايت ساير موسسات به صورت رايگان 

 ارسال پوسترهاي تبليغات  به کليه مراکو بهويست  استان تهران جهت نوب   اطالع رسان  به مخاطبان 

  تبليغات  در حو ه جذب کارشمو  اطالع رسان  نمايشگاه ها   برپاي  مراسر ها   ارد  ها  م اسبتها  ... پيامکارسال 

  (که م ير به معر   ادمات 24%رايگان )تکر    را تبليغ  شگه  100درج اطالعات موسسه در سايتهاي تبليغ  به صورت...   

 . ميموعه در موتورهاي جستيوگر در گستره  سيع شده است

  ارسال تبليغات ا  طريق ايميل    کس به مراکو بهويست    سا مانهاي غير د لت  مرتبط با حو ه معلولين در ابتداي هر ترم اعر

 ا  )بهويست  ذ الفقاري  شهر ري  ابابوير  جيحون  مشيري  نواب  ام اس  ديستر     جامعه معلولين   ...(

 به م ظور معر   ادمات موسسه 18 هدر سطح م طق پيامک تبليغات  5000 ارسال 

  نمايش ادمات موسسه در تلو يونهاي شهري م طقه 

 براي جذب  طريهپيامک تبليغات  2000 ارسال 

  عيد قربانپيامک تبليغات  براي 2000ارسال 

  پيامک تبليغات  براي ر   نيکوکاري 1000ارسال 

  البسه کارتوليد شده در کارگاه حمايت  رعد جامه به شرکتهاي طرف تو يع تراکتهاي تبليغات  موسسه ا  طريق بسته هاي

 قرارداد

  شلوار با حمايت ايرين  488پيامک به ايرين به م ظور تامين شلوار براي کودکان ايتام   نيا م د   تامين  1000ارسال 

  پيامک به ايرين به م ظور د ات لباس گرم براي نيا م دان  1000ارسال 
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 اردويي ،هاي فرهنگيبرنامه 

 ع وان رديف

 ارد ي چهار ر  ه شمال  .1

 با ديد ا  برج ميالد  .2

 .کلیه اردوهای برگزار گردیده در سال گذشته بدون کسب هزینه از طرف موسسه و تماما با حمایت خیرین برگزار گردید 

 سايت و اينترنت

سعی نموده است تا به روز رسانی مداوم و با در مدیر روابط عمومی موسسه بعنوان مسئول محتوایی و نظارتی سایت 

اختیار قراردادن کلیه اطالعات در زمینه های مختلف اعم از گزارشات، اخبار، مقاالت، فیلم و مدیا، تولیدات و محصوالت هنری 

قمندان به موسسه و همچنین راه اندازی تور مجازی امکان آشنایی با موسسه را به صورت مجازی برای کلیه مخاطبان و عال

 موسسه ایجاد نماید .

 اقدامات صورت يافته در زمینه سايت اينترنتي موسسه

 .هاست موسسه از شرکت نت افزار خریداری شد 

  دامنه های اینترنتی سایت net,.com,.org در ارتباط با شرکت سفید نت تمدید شد 

  مجددا فروشگاه اینترنتی موسسه به همت عالی آقای مهندس کیمیایی )از شرکت رعدان( و  1392در سال

 لیان( راه اندازی شد.سایت اینترنتی موسسه به همت عالی آقای مهندس محسن نوروزی )از باران مهر 

  به همت آقای مهندس کیمیایی درگاه اینترنتی موسسه برای  جذب کمکهای مردمی و فروش  آنالین از

 طریق سایت فعال گردید.

 امکان خرید و فروش اینترنتی تولیدات هنری توان یابان از طریق فروشگاه آنالین اینترنتی فراهم گردید 

https://shop.raad-alghadir.org 

 ایمیل ارتباط با بخشهای مدیریت و روابط عمومی فعال گردید 

 alghadir.org-info@raad  : مدیریت ایمیل

 alghadir.org-pr@raad :عمومی روابط ایمیل

  

COMALGHADIR.-WWW.RAAD WWW.RAAD-ALGHADIR.NET WWW.RAAD-ALGHADIR.ORG 

https://shop.raad-alghadir.org/
https://shop.raad-alghadir.org/
mailto:info@raad-alghadir.org
mailto:pr@raad-alghadir.org
http://www.raad-alghadir.com/
http://www.raad-alghadir.com/
http://www.raad-alghadir.org/
http://www.raad-alghadir.org/
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 سايرفعالیتهاي روابط عمومي  به اختصار

 برنامه ريزي و مطالعات افکار عمومي:

 تهیه، تدوین و نظارت برنامه های روابط عمومی -

 برگزاری جلسات و نشستهای مرتبط با حوزه کاری -

 شده روابط عمومیارزیابی اثربخشی برنامه های اجرا  -

پشتیبانی اطالعاتی ادارات روابط عمومی مراکز مشابه در موضوعات اطالع رسانی و  رسانه ای و بخش های سازمانی از  -

 طریق بانک اطالعاتی تخصصی روابط عمومی

 مدیریت اجرایی و ارتباطات دبیر خانه سمن های فعال شهر تهران  -

 ارتباطات مردمي و اطالع رساني:

و راهنمایی به ارباب رجوع )ایجاد نظام پاسخگویی به مکاتبات، ایمیل ها، تماس های تلفنی و پیامک ها به پاسخگویی  -

 منظور دریافت پاسخ از واحدهای سازمانی مربوطه و ارایه راهنمایی الزم(

 ارتباط با تشکلهای تخصصی در حوزه روابط عمومی و سایر تشکلهای ذی نفوذ -

 فعالیت دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه ها به منظور تکمیل پایان نامه و کارورزی پذیرش،راهنمایی و نظارت بر -

اطالع رسانی خدمات موسسه به مخاطبین )تهیه اطالعات مورد نیاز مخاطبین، ایجاد ابزارهای مناسب اطالع رسانی شامل  -

 بروشور، کتابچه، سایت اینترنتی و...(

 ت امنا و هیات مدیره از طریق سایت اینترنتیثبت صورتجلسات مجامع مرتبط با هیا -

 هماهنگی امور مربوط به وزارت کشور اعم از ارسال گزارشات سالیانه سمنها -

 هماهنگی جلسات مجامع موسسه و امور مربوط به پلیس امنیت -

 هماهنگی امور مراکز مشابه و ارائه راهنمایی های الزم به آنها -

 موسسه تکمیل و به روز کردن سامانه پیامکی  -

 تهیه و طراحی فرم اولیه اطالعات الزم در تاسیس مراکز مشابه  -

 برگزاری مراسم افتتاحیه مراکز جدیدالتاسیس -



 

 

 مددکاري    

 واحد:مسئول 

 سميه اشرفيان
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توسط سرکار خانم عبدالوند خدمات ارزشمندی ارائه شده که از تاریخ  86واحد مددکاری مؤسسه رعدالغدیر از سال 

واحد مددکاری به طبقه سوم انتقال یافت. با این توضیح که خدمات جدید با ضوابط تعریف شده از واحد مدیریت  1/18/1393

 گردد. مؤسسه به مددجویان ارائه می

 خدمات صورت یافته دراین واحد به شرح زیر است:

 توزیع ارزاق ماهانه .1

 

 بسته 31نجفی و دویران ( حبوبات یان )  آقا 93لیست اسامی افرادی که ارزاق ماهانه دریافت نمودند بهمن ماه سال    .1.1

 

 توضيحات تاريخ تحويل اانوادگ  نام  نام رديف

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه ربمواد شوینده ،  21/11/93 م. ر 1

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 16/11/93 ص و ا. س 2

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 14/11/93 ف. ا 3

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 گ. م 4

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه ربمواد شوینده ،  21/11/93 ر. ر 5

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 م. ق 6

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 م. خ 7

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ز. ب 8

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه ربمواد شوینده ،  21/11/93 م. ض 9

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب  پ. س 10

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ز. م 11

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 14/11/93 ل. ش 12

 حبوبات  و چایفرنگی ،  گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ش. م 13

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ا. د 14

 14/11/93 م. ه 15

18/11/93 

 فرنگی، حبوبات و چای گوجه مواد شوینده ، رب

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 م. س 16

 حبوبات  وچایفرنگی ،  گوجه مواد شوینده ، رب 18/11/93 ع. م 17

 فرنگی ، حبوبات  وچای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 غ. م 18

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ل. ع 19
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 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ز. پ 20

 چایفرنگی ، حبوبات  و  گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ا. خ 21

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 م. ع 22

 فرنگی و چای گوجه مواد شوینده ، رب 25/11/93 م. ک 23

 فرنگی و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ه. ز 24

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 م. م 25

 فرنگی ، حبوبات و چای گوجه شوینده ، ربمواد  21/11/93 ز. ش 26

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 پ. ح 27

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 18/11/93 م. ز 28

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ح. ا 29

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه ربمواد شوینده ،  21/11/93 ر. ج 30

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 21/11/93 ز. س 31

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 19/11/93 ف. م 32

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه مواد شوینده ، رب 25/11/93 د. ق 33

 فرنگی ، حبوبات  و چای گوجه ربمواد شوینده ،  21/11/93 ل. ر 34

 

 ) حاج آقا فهمیده ( 93لیست اسامی افرادی که ارزاق ماهانه دریافت نمودند بهمن ماه سال  .1.1

 

 توضيحات تاريخ تحويل کد مددجو رديف

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ح. ب 1

 فرنگی  چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. م 2

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ز. ن 3

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 19/11/93 م. ف 4

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ف 5

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 18/11/93 ش. ت 6
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 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1ماکارونی،بسته 2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ح. س 7

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ع. ا 8

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ای 9

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 19/11/93 ف. م 10

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 5/12/93 م. م 11

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ر 12

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ر 13

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ب. پ 14

 فرنگی چایی گوجه رب

حبوبات، شکر، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ش 15

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 آ. ب 16

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 29/11/93 ا. س 17

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1ماکارونی،بسته 2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ز. م 18

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ا. د 19

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 18/11/93 ع. م 20

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 غ. م 21

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ز. پ 22



 1393وسسه نیکوکاری رعد الغدیر در سالگزارش عملکرد م

54 
 

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. س 23

 چاییفرنگی  گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 پ. ح 24

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 18/11/93 م. ز 25

 فرنگی چایی گوجه رب

حبوبات، شکر، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ح  26

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ه. ز 27

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. م 28

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1ماکارونی،بسته 2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ش. م 29

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ه 30

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ل. ع 31

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 25/11/93 م. ک 32

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ع. ر 33

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 3/12/93 پ. س 34

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 گ. م 35

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ض 36

 فرنگی چایی گوجه رب

حبوبات، شکر، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ر. ر 37

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 م. ق 38
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 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1بسته ماکارونی،2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ز. ب 39

 فرنگی چایی گوجه رب

شکر، حبوبات، 1قند،1ماکارونی،بسته 2شیشه روغن،2کیلوبرنج،5 21/11/93 ع. م 40

 فرنگی چایی گوجه رب

 : پوشاک اهدایی حاج اقای فهمیده از حرم حضرت عبدالعظیم )ع(توزیع پوشاک .2

 دختر( 9پسر و  21)بن پوشاک دربافت نمودند.  93بهمن ماه سال  درلیست اسامی افرادی که  .1.1

  

 توضیحات تاریخ تحویل نام و نام خانوادگی ردیف

 بن پوشاک ) پسرانه ( 18/11/93 م. ز 1

 بن پوشاک ) پسرانه ( 18/11/93 ع. م 2

 بن پوشاک ) پسرانه ( 19/11/93 م. ن 3

 بن پوشاک ) پسرانه ( 19/11/93 د. م 4

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 غ. م 5

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 ا. ه 6

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 ع. ح 7

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 ر م. 8

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 م. م 9

 بن پوشاک) پسرانه ( 21/11/93 ا. پ 11

 بن پوشاک ) پسرانه ( 21/11/93 ا. خ 11

 بن پوشاک ) پسرانه ( 29/11/93 ا. س 12

 بن پوشاک ) پسرانه ( 29/11/93 ع. س 13

 (بن پوشاک ) پسرانه  31/11/93 ب. ک 14

 بن پوشاک ) پسرانه ( 3/12/93 م. م 15

 بن پوشاک ) پسرانه ( 5/12/93 م. م 16

 بن پوشاک ) پسرانه ( 9/12/93 م. م 17

 بن پوشاک ) پسرانه ( 11/12/93 پ. ا 18

 بن پوشاک ) پسرانه ( 11/12/93 پ. ا 19

 بن پوشاک ) پسرانه ( 11/12/93 پ. ح 21

 دخترانه (بن پوشاک )  11/12/93 ز. د 21

 بن پوشاک ) دخترانه ( 21/11/93 ز. ب 22

 بن پوشاک ) دخترانه ( 21/11/93 ن. ن 23
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 توضیحات تاریخ تحویل نام و نام خانوادگی ردیف

 بن پوشاک ) دخترانه ( 21/11/93 م. ش 24

 بن پوشاک ) دخترانه ( 21/11/93 ح. ح 25

 بن پوشاک ) دخترانه ( 21/11/93 ر. ز 26

 بن پوشاک ) دخترانه ( 29/11/93 ص. س 27

 بن پوشاک ) دخترانه ( 2/12/93 پ. ح 28

 بن پوشاک ) دخترانه ( 2/12/93 ش. ش 29

 بن پوشاک ) دخترانه ( 3/12/93 ز. م 31

 سیوشرت دریافت نمودند بهمن ماه در  لیست اسامی افرادی که  .1.1

 تاريخ تحويل نام   نام اانوادگ  رديف

 28/11/93 م .د 1

 28/11/93 ص .ی 2

 28/11/93 س .ع 3

 29/11/93 ح .ع 4

 29/11/93 ا. ه 5

 31/11/93 ن. ن 6

 31/11/93 ا. پ 7

 31/11/93 ح. ش 8

 31/11/93 ع. م 9

 31/11/93 ح. م 10

 31/11/93 ع. ر 11

 1/11/93 ح. ح 12

 1/11/93 ب. ک 13

 1/11/93 م. ص 14

 1/11/93 ن. ه 15

 11/11/93 م. ز 16

 11/11/93 پ. ه 17

 11/11/93 م. ج 18

 13/11/93 پ. ک 19

 13/11/93 ی. ق 20

 13/11/93 ی. ق 21
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 9/11/93 آ. آ 22

 9/11/93 آ. آ 23

 9/11/93 آ. آ 24

 9/11/93 آ. آ 25

 21/11/93 غ. م 26

 21/11/93 ال. م 27

 29/11/93 ف. ز 28

 ساپورت دریافت نمودند بهمن ماه در  لیست اسامی افرادی که  .1.2

 

 رديف اانوادگ نام   نام  تاريخ تحويل

 1 ف. ا 13/11/93

 2 م. ض 13/11/93

 3 ز. خ 13/11/93

 4 م. ای 13/11/93

 5 ش. پ 13/11/93

 6 م. م 13/11/93

 7 ف. م 19/11/93

21/11/93 

 

 8 ز. ش

 93لیست افرادی که شلوار لی دریافت نمودند اسفند ماه  .2.4

 تاريخ تحويل نام  نام اانوادگ  رديف

 16/12/93 ع. ر 1

 16/12/93 ع. س 2

 16/12/93 ع. م 3

 16/12/93 ر. ر 4

 16/12/93 م. ا 5

 16/12/93 م. ج 6

 16/12/93 ا. ط 7

 16/12/93 ن. ن 8

 16/12/93 پ. ه 9
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 16/12/93 ب. ک 10

 17/12/93 ن. ه 11

 16/12/93 ه. م 12

 16/12/93 ا. آ 13

 16/12/93 م. ک 14

 17/12/93 ا. ه 15

 17/12/93 م. ن 16

 17/12/93 ح. ش 17

 17/12/93 ع. ح 18

 17/12/93 م. ن 19

 17/12/93 ح. ح 20

 17/12/93 ف. ا 21

 17/12/93 ا. س 22

 18/12/93 م. ش 23

 18/12/93 ا. ع 24

 18/12/93 ا. پ 25

 18/12/93 ا. خ 26

 18/12/93 م. ق 27

 18/12/93 پ. ش 28

 18/12/93 ی. ص 29

 18/12/93 ع. ح 30

 18/12/93 ع. ط 31

 18/12/93 م. ش 32

 18/12/93 ا. ک 33

 18/12/93 آ. گ 34

 18/12/93 س. ک 35

 16/12/93 ای. آ 36

 18/12/93 م. ص 37

 18/12/93 م. ص 38

 18/12/93 م. ص 39
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 19/12/93 ا. پ 40

 21/12/93 م. ص 41

 23/12/93 ا. م 42

 23/12/93 پ. ک 43

 23/12/93 ی. ق 44

 23/12/93 ی. ق 45

 23/12/93 ح. م 46

 23/12/93 ا. م 47

 23/12/93 س. ق 48

 23/12/93 ه. ک 49

 24/12/93 س. ک 50

 24/12/93 ا. ی 51

 24/12/93 د. م 52

 24/12/93 ف. ز 53

 24/12/93 ز. پ 54

 

 ها حمایت .3

 های مالی جهت درمان حمایت .3.4

 حمایت در زمینه درمان رایگان .3.5

 حمایت در زمینه تهیه جهیزیه .3.6

 معرفی به سایر مراکز خیریه .3.7

 های مالی در زمینه اشتغال حمایت .3.8

 حمایت در زمینه وسایل منزل .3.9

 حمایت مالی  در زمینه ودیعه مسکن .3.11

 حمایت و راهنمایی توانیابان به مراکز بهزیستی جهت دریافت وام خوداشتغالی .3.11

 حمایت و اهداء سیستم کامپیوتر  .3.12

ی اهداء وام جهت خرید سیستم کامپیوتر حمایت در زمینه  .3.13



 

 

گزارش اهم فعاليتهاي اجرايي 

  1393موسسه در سال 

 دفتر مديريت موسسه نيکوکاري رعد الغدير
 مسئول واحد:

 عليرضا آتشک
 مدير اجرايي و قائم مقام 
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 1394جهت مجمع عمومي سال  1393موسـسه نيـکوکاري رعـد الغـدير در سـال  کلي گـزارش فعاليتهاي

 . 27/12/93راه اندازي ، تجهيز و بهره برداري از ويالي چالوس از  -1

 .20اجاره رايگان با شهرداري منطقه ساله  5آبان و قرارداد  13راه اندازي مرکز حرفه آموزي  -2

 ميليون تومان به بهزيستي کشور از محل اعتبارات اماني سازمان نزد موسسه. 100فروش صنايع دستي تضميني تا  -3

 حمايت از خيريه آهسته گامان و تحويل يک دفتر کار در جيحون بصورت رايگان. -4

 اليگودرز. تجهيز و راه اندازي مراکز رعد گيالن و در شرف تاسيس رعد -5

 در دو نوبت. سيما پخش فيلم بازگويي يک خاطره از شبکه مستند -6

 پروژه در حال اجراي ساخت فيلم مستند با تهيه کنندگي موسسه و کارگرداني آقاي آل احمد. -7

 درصد آزمون هاي فني و حرفه اي معلولين در سال جاري. 80قبولي باالي  -8

، انتخاب موسسه به عنوان کارآفرين نمونه يکوسسه بعنوان مرکز درجه تاييد مجدد مجوز سازمان بهزيستي و انتخاب م -9

 ميليون تومان. 10شهرستان تهران و افزايش يارانه تا 

 پيگيري اخذ مجوز دندانپزشکي و تقدير و اهداي هديه به تک تک پزشکان . -10

 450.000.000هر تهران به ارزش بسته ارزاق به ارزش هربسته يک ميليون ريال از طرف دبيرخانه معلولين ش 450دريافت  -11

 عدد کارت هديه يک ميليون ريالي براي نيازمندان شب عيد از خيريه تات. 100ريال و توزيع آن ميان نيازمندان و دريافت 

متري و لحاف تشک و کمک دو  9زوج معلول موسسه و جذب مشارکت شهرداري منطقه و تقديم فرش  9برگزاري جشن  -12

زوج معلول و اخذ  يک سکه براي زوج ها از طرف وزير کار و نيز يک  22مشارکتي جشن ازدواج  ميليون ريال و برگزاري

 تخته فرش و يک سفر مشهد از طرف شهرداري و يک نيم سکه بهارآزادي از طرف موسسه براي هر زوج.

 .03/02/94برنامه گردهمايي فارغ الحصيالن رعد الغدير براي تاريخ  -13

 و مربيان و انجمن مادران معلول. راه اندازي انجمن اولياء -14

 اول. مرحلهنفر در  15طبياني و راه اندازي مرکز پيام رعد با ظرفيت اشتغال  آقاي مهندس سروش باقري و آقاي دکترمشارکت  -15

 نسخه. 1000حمايت از سي دي هاتف شرار)خواننده روشندل( و توزيع آن تا سقف  -16

 ون تومان مشارکت مردمي بدون پرداخت عوارض شهرداري.ميلي 260اجراي پروژه موفق ساخت طبقه دوم با  -17

 معلول در سالن شهيد آويني و تشکيل دبيرخانه معلولين شهر تهران. 1800آذر و حضور  8پروژه جشن بزرگ  -18

 نفر . 4ايستگاه مترو و اشتغال  2پروژه ريحون و فروش محصول در  -19

 قسمت شمالي طبقه سوم .سال در  14پروژه راه اندازي مرکز توانبخشي کودکان زير  -20

هاي کوچک و بزرگ که با همکاري همه همکاران و حاميان و اعضاء محترم پروژه ساخت فيلم اشک و لبخند و ساير پروژه -21

 به نتيجه رسيد. 93هيئت مديره در سال 
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کودکان  انجمن حمايت ازميليون تومان براي  750پروژه اجراي وصيت مرحوم مهندس بحرينيان و خريد ملک به ارزش  -22

 .در اصفهان بهشت جهت راه اندازي مرکز مشابه 

 تومان بابت اتمام بناي ساختمان. 90.000.000اجراي برنامه افطاري در دو بخش خيرين و توانيابان با جذب  -23

با حمايت آقاي فهيمده )رئيس آستان عبدالعظيم حسني(  معلول و خانواده  آنان نفر 500اجراي برنامه نيمه شعبان براي  -24

 بصورت رايگان.

 راه اندازي واحدهاي توانبخشي و جابجايي هاي فراوان و اجازه ساخت درب ورودي ساختمان و ... -25

 باقري. دکتر و طبياني با کمک آقايان مهندس سروش مرکز پيامهمکاري مؤثر در راه اندازي طرح  -26

تفويض کليه امور امالک به آقاي نيک  پيگيري زمين شمال و سامان دهي و فروش يک قطعه توسط آقاي مهندس نيک آئين و -27

 آقاي آتشکآئين، بازسازي ويالي کوچک با مديريت 

بازسازي ويالي اهدايي و آماده کردن مقدمات اوليه بهره برداري و استفاده اولين زوج معلول بصورت آزمايشي و اعالم به  -28

 مراکز براي عيد سال جاري.

 ه انجمن حمايت از کودکان بهشت و اجراي وصيت مرحوم بحرينيان.سه سفر به اصفهان و طرح و ايده فروش زمين ب -29

 هماهنگي ماموريت سفر آقاي نيک آئين به اصفهان و خريد ساختمان و اتمام پروژه اهدايي مرحوم مهندس بحرينيان. -30

 تومان از شهرداري تهران جهت کمک هزينه اعزام توانيابان به مشهد مقدس. 10.000.000دريافت مبلغ  -31

 سال بصورت رايگان . 5به اجاره و تجهيز ساختمان گلگون براي اقدام  -32

 صبحانه جهت توانيابان با تقبل هزينه يکي از خيرين براي مدت يک سال به ارزش ماهانه بستههماهنگي و دريافت  -33

 تومان از شرکت ريحون. 2.000.000

 .نو بصورت رايگانبسته الويه از شرکت نامي 100هماهنگي و دريافت ماهانه  -34

تومان مواد غذايي شامل: کنسرو ماهي تن، خيارشور، دلستر توسط خانم مهندس  15.000.000همکاري و پيگيري دريافت  -35

 پروين از شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران بصورت رايگان.

کار در دانش در ماه مبارک رمضان بصورت زنده و معرفي معلولين هنرمند جامعه و مسئله "دم افطار"روز برنامه  30برگزاري  -36

 صدا و سيما. 5شبکه 

 طرح اجراي دومين همايش سماوات در شهر قزوين محل کانون معلولين توانا. -37

 



 

 

  ومـآلب
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