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 مقدمه

 

مراکز آموزشی سراسر جهان،  دیگرکه همچون  از کردرا آغ 1399مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، در حالی سال 

ساز قرار داشت. از یک سو، مسئله سالمت های سرنوشتگیری، بر سر تصمیم19گیری کووید در مواجهه با همه

داوطلب مؤسسه در اولویت اول مدیریت قرار داشت و از سوی دیگر، آموزش کودکان، نیروهای داوطلب و نیمه

 و دارد، دغدغه همیشگی هها تأثیرات سوء بسیاری بر آینده آنها داشتکودکانی که معلق ماندن فرایند آموزشی آن

 بوده است.  مؤسسه و علت بنیادین تأسیس آن

ران و کودکان و بنا به درخواست آموزگا 1399آغاز پروژه آموزش آنالین کودکان از روزهای نخست فروردین 

پیگیری و اجرای این طرح با توجه به ده است. راهکاری برای حل این معضل بوشان و تصمیم مدیریت هایخانواده

نبود بسترهای مناسب برای آن در فضای پرآسیب زندگی کودکان، فرایندی بسیار سخت و چالشی برای مؤسسه 

بوده است. با این حال ضرورت ادامه آموزش برای حفظ و استمرار دستاوردهای مؤسسه در آموزش کودکان کار 

تر کار، باعث شد گیری از بازماندگی تحصیلی و بازگشت کودکان به چرخه سنگیندارای اختالل یادگیری و جلو

تردید که همۀ واحدها و نیروهای مؤسسه در تعاملی جدی و تخصصی، این مهم را تا به امروز اجرایی نمایند. بی

 ده است. همیاری مستمر یاریگران و داوطلبان مؤسسه در انجام این طرح، مؤسسه را قادر به این مهم نمو

و در  99های مختلف مؤسسه در بازه زمانی بهار و تابستان های بخشآید گزارشی از روند فعالیتآنچه پیش رو می

 های جدی ساخته بود. است که روند معمول کار همه واحدها را دچار چالش 19گیری کووید شرایط همه
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 های بخش مدیریت و اجرافعالیت

 

 

 اقدامات جاری:

  اری کالن توسط هیات مدیرهذت مدیره جهت مشاوره و سیاستگأماهانه و منظم جلسات هیبرگزاری 

  با مسئولین و نیروهای همه واحدها هفتگی یا روزانه برگزاری جلسات مستمر 
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 های مددکاری و مالی و نظارت غیر مستقیم های مختلف مؤسسه ) نظارت مستقیم بر بخشنظارت بر بخش

 بر سایر واحدها(

  مکاتبات و جلسات آنالین و در صورت لزوم حضوری مستمر با نهادهای مرتبط از جمله شهرداری، شورای

 شهر، اداره بهداشت وزارت بهداشت، بهزیستی و شبکه یاری کودکان کار 

 مستمر با اسپانسرها و یاریگران مالی و ارائه دهندگان خدمات داوطلبانه به مؤسسه  جلسات 

 

 :ی خاصهاپروژه

 درمانو  لیست حامیان مؤسسه در بخش بهداشت  مذاکره با اسپانسرهای جدید و اضافه کردن آنها  به 

  مذاکرات، مکاتبات و جلسات پیگیر و گسترده برای تأمین زمین و یا فضای فیزیکی امن و مناسب برای

 های خیرین استقرار مؤسسه با وزارت آموزش و پرورش، شورای شهر، شهرداری و گروه

 یریزی مستقیم پروژه آموزش آنالین همراه با واحدهای آموزش، مددکاری و روابط عموممدیریت و برنامه 

 آموزان جدید به مؤسسه در پروژه آموزش آنالیناضافه کردن دانش 

 دبستان برای نخستین بار در مؤسسه اندازی مقطع ششممدیریت راه 

  شان در ایام کرونا که در هایآموزان و خانوادهمدیریت تأمین ملزومات بهداشتی مورد نیاز مؤسسه، دانش

 ها توزیع شد.اشت برای خانوادههای حمایتی بهداین فرایند چندین بار بسته
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  مدیریت شرایط بحرانی کرونا در مؤسسه و اتخاذ تصمیمات الزم بر حسب شرایط برای حفظ سالمت

با همکاری کارگروه  های الزم در این زمینهها و پروتکلنامهآموزان و تدوین شیوهنیروها، داوطلبین و دانش

 بهداشت

 های به شدت دهاآموزان و دیگر خانوهای دانشکرونا برای خانواده در ایاممواد خوراکی های توزیع بسته

 نیازمند

 و در اختیار قراردادن فضای فیزیکی مؤسسه شوش گروه موسیقی کودکان در شرایط آسیب  همکاری با

در روزهای تعطیل مؤسسه برای تمرین آنها ) برخی از کودکان مؤسسه نیز در این گروه موسیقی آموزش 

 بینند.(می

 پیشبرد مراحل پایانی و ممیزی داخلی پروژه اخذ گوهینامه ایزو برای مؤسسه 

 

 

 :دستاوردها

 در مؤسسه در آموزش آنالین جدید کودکان کارصتی برای جذب ی کرونا به فرتبدیل تهدید بیمار 

 ای مناسب مین فضای فیزیکی مؤسسه و رساندن آن به نقطهها برای تأپیگیریمثبت بخشی نتیجه 

 آموزان و نیروها کدام از دانش که خوشبختانه هیچآمیز بحران کرونا در مؤسسه به طوریمدیریت موفقیت

ای در این زمینه در مدرسه نشدند و در عین حال فرایند مشکل جدینوع و داوطلبین مؤسسه دچار هیچ 
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تی های حرکرتشناختی، مددکاری، گفتاردرمانی و مهاآموزش آنالین کودکان، همچنین خدمات روان

 ها ادامه یافت. پروتکلبدون وقفه جدی و با رعایت پیگر 

  اسپانسر جدید به لیست حامیان مؤسسه 10اضافه کردن 

 

 :جداول و نمودارها

 جلسه( 291) در مجموع  99 جلسات مدیریتی داخلی و بیرونی طی شش ماه نخست سال نمودار کمّی 
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 ماه اول 6شده های حمایتی توزیعتعداد بسته: 
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 های واحد آموزشفعالیت
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 اقدامات جاری:

  فروردین به صورت مجازی فعالیت خود را آغاز کرد. 16این واحد از 

 شنبه به صورت مجازی برگزار گردیدکالس های مجازی از شنبه تا چهار. 

 پ استفاده رسان واتساپیامقیق تصمیم گرفته شد تا از های دهای مجازی بعد از بررسیاری کالسبرای برگز

 شود.

 نفره یا گروهی برگزار مدت نیم ساعت به صورت تکها به صورت تصویری به بار کالسدر هفته یک

 آن برعهده آموزگار همان پایه است.گردد که تشخیص می

 بار در این مدت طراحی شدند.های آموزشی دو هفته یکطرح درس 

 های روزانه خود را برای مسئول آموزش ارسال اران هر پایه گزارشالس درس آموزگهر روز بعد از اتمام ک

 کردند.

 شان پیگیری شد و در صورت هایی مجازی غیبت داشتند هر روز غیبتهادانش آموزانی که در کالس

 تکرار به واحد مددکاری اجتماعی ارجاع داده شدند.

  رکز واحد آموزش در آموزش مجازی بر فروردین تا انتهای سال تحصیلی در شهریور سال جاری تم 16از

های حرکتی های قرآن ، مهارتم بود و به صورت هفتگی برای  درسعلو ریاضی و روی سه درس فارسی،

 شد.ویدیو گداشته می ،و هنر در گروه های هر کالس

 جاع داده شناسی بود به مسئولین این واحد ارزشی که نیازمند مداخله واحد روانهر ماه موارد بالینی و آمو

 شد.

 .در ماه جلساتی با واحد مددکاری اجتماعی برای ارجاع و هماهنگی برگزار شد 

 آموزان هر مقطع تحصیلی توسط آموزگار توصیفی از دانش - مام سال تحصیلی ارزیابی های کیفیقبل از ات

 همان مقطع بعمل آمد .

 آموزان توصیفی به اطالع والدین دانش –آموزان هر کالس در غالب کارنامه کیفی ها از دانشنتایج ارزیابی

 رسید.

 .سال تحصیلی در انتهای تیر ماه سال جاری به اتمام رسید 

  در واحد آموزش تعطیالت تابستانی اعالم شد.سال جاری با موافقت مدیریت مرداد ماه 
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  از مقطع پیش دبستان تا پنجم دبستان در واحد ازابتدای شهریور سال جاری  1400-1399سال تحصیلی

 آموزش آغاز گردید.

 

 

 :های خاصپروژه 

 

 های آموزش رسید و شاخصد نهایی واحد ییال جاری فرم های پروژه ایزو به تأدرشش ماه نخست س

 یید این واحد و مسئول پروژه ایزو رسید.ه و به تأشد این واحد تعریف رارزیابی د

  هر های زیادی در ابتدا مواجهه شد اما با شدت گرفتن ویروس کرونا در شبا مخالفتپروژه آموزش مجازی

لی ویژه و خاص در موارد خی اب شد.این شرایط انتخ رخطر و مناسب دوان تنها گرینه کمتهران به عن

نفره در حیاط مدرسه با حضور آموزگار همان مقطع برگزار های تکآموزان کالسبرای بعضی از دانش

 گردید.

 

 دستاوردها:

 اجرای موفق آموزش آنالین 

  خر سالآموزان در امتحانات آدرصدی دانش 90قبولی 
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   ها:اول و نمودارجد

 

 در دو فصل بهار و شناسی و روانآموزان واحد آموزش به واحد مددکاری نمودار تعداد ارجاعات دانش

 تابستان
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 یشناسواحد روان های فعالیت
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 اقدامات جاری:

 اند.برده شیو مشاوره را به شکل منسجم پ یدرمانشناس موظف کار رواننفر داوطلب و دو نفر روان سه 

 آنها با درمانی حمایتی ارائه شد که در تعامل سسه خدمات روانآموزان مؤدو نفر از مادران دانش به

 فرزندانشان تاثیر مثبت گذاشته است.

 .مطالب کوتاه جهت انتشار در اینستاگرام در اختیار واحد روابط عمومی گذاشته شد 

 لیف شد و به واحد روابط عمومی تحویل داده شد. یک مقاله سایت ترجمه و تأ یک مقاله برای انتشار در

 دیگر در دست ترجمه است.

 

 :های خاصپروژه

 

 شناسی و معرفی به سایر واحد صورت گرفت. تغییر مسول واحد روان 

 درنتیجه ایرادهای علمی برطرف  انجام شده وشناسی و بازنویسی آنها ط با واحد روانهای مرتببررسی فرم

 هایی برای استفاده در آینده تنظیم شد. و فرم شده

 شناسان ها به روان، نحوه پرکردن فرمهزبینی شدهای فعلی که مرتبط با دریافت گواهی ایزو هستند، بافرم

 آنها به جریان افتاد. و استفاده از  هآموزش داده شد

 شناسان و هر یک از روانرح جلسات به صورت مکتوب در کلیه جلسات آغاز شده بایگانی منسجم ش

. هنوز مرتب کردن و شکل موظف هستند که هر جلسه نسبت به ثبت و بایگانی پرونده مراجع اقدام بکنند

 دادن به بایگانی در جریان است.

 به این انجام شد افزار و جعبه شنبازی، نوشتدرمانی و مشاوره و تهیه اسبابرزیابی تجیهزات اتاق بازیا .

آل رسیده است و از امکانات سسه به استانداردهای یک اتاق بازی درمانی ایدهؤترتیب اتاق درمانی م

شناسان اقدام به پیدا کردن اسپانسر کردند درمان برخوردار است. برای تهیه این وسایل، روانمناسبی برای 
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برای خرید تجهزات صرف شد. یک  انتوم حدود سه میلیون ولیت خرید را به عهده گرفتند.ئو خود مس

به  شناسان معرفی شد و ایشان میز را ساختند واسپانسر هم برای ساخت میز شن از سوی یکی از روان

 خانه کودک ارسال کردند.

 خانم  مجموعه ریمد دییأشد و به ت هیته شناسان مایل به کار داوطلبانهرواندعوت  یبرا هیاول یک متن(

 د.شویقرار داده م یروابط عموم برای فراخوان دادن در اختیار یبه زوداین متن . دی( رسانیپو

 

 

 دستاوردها:

 

  در موسسه است. یکی  های تخصصی مستقرر نزدیک تمام گروهبسیاکار درحوزه آسیب نیازمند همکاری

شناسان برای آوردهای مجموعه در شش ماه اول، برگزاری جلساتی با مددکار مجموعه و نیز رواناز دست

تر که محصول این جلسات، همکاری نزدیک ر امور مربوط به مراجعین بودتر و مشارکت دهمکاری نزدیک

ر خصوص چندین مراجع است. این کار گروهی در حال تبدیل شدن به شیوه روتین و کار گروهی بهتر د

 کار است که در پیشبرد درمان اثر مثبت زیادی خواهد داشت.

 

 اند توجه تحصیلی دست پیدا کردهدرحوزه اقدامات درمانی چهار نفر از کودکان به رشد و پیشرفت قابل

 سسه برای درمان مشکالت یادگیری رخ داده است.شناسان مؤای روانیل مداخله حرفهکه به دل
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 جداول و نمودارها:

 

 99ماهه اول  6شناسان در جدول تعداد جلسات برگزار شده توسط کلیه روان 

 

 درمانیمشاوره/روان جلسات تعداد مراجعین تعداد

 136 30 آموزاندانش

 8 2 آموزدانش مادر

 مجموع

 

32 144 
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 های واحد مددکاری اجتماعیالیتفع
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 اقدامات جاری: 

 :99 بهار

  :مورد 16تعداد ارجاعات درمانی 

 مورد 48ها: تعداد مداخله در بحران و پیگیری 

  :مورد 17تعداد بازدید منزل 

  مورد 31های مددکاری اجتماعی:  تعداد مصاحبه 

  یی تحت پوشش، اهداهاخانوادهمواد غذایی به همه  بستههای مالی و اقالم اهدا شده: لیست کمک 

ستکش و ژل ضدعفونی کننده به همه کودکان تحت پوشش، ، اهدا ماسک و دکودک 8موبایل و تبلت به 

یکی از کودکان،  یخانواده، پرداخت هزینه دارو 30خانواده، اهدا گوشت به  12مواد غذایی به  اهدای بسته

 نفر از مددجوها 2بیماری صرع به  ین، اهدا دارواهدا عینک طبی به یکی از کودکا

  :نفر 27شارژ بسته اینترنت 

 :99 تابستان

  :مورد 11تعداد ارجاعات درمانی 

  مورد 29ها: تعداد مداخله در بحران و پیگیری 

  :مورد 6تعداد بازدید منزل 

 مورد 21های مددکاری اجتماعی: تعداد مصاحبه 

  های نفر از کودکان، پرداخت هزینه 3ی شده: هزینه کفی طبی برا های مالی و اقالم اهدالیست کمک

کودک،  2شان ، تهیه عینک طبی برای هایو شپش به کودکان و خواهر و برادرنفر، اهدا شامپ 9درمانی

ها، ی اقالم شوینده و بهداشتی به همه خانوادهپک مواد غذایی، اهدا 50تعمیر تبلت سه کودک، اهدا 

هفتگی از  های دیالیز مادر یکی از کودکان به صورتبه یکی از مددجوها، تأمین هزینه یخچال یاهدا

 یهای تحت پوشش، اهداکرده، مرغ و برنج به همه خانوادهگوشت چرخ ی، اهداطریق یکی از اسپانسرها

مواد بسته  یدوچرخه به یکی از کودکان، اهدا یتلویزیون و ظروف آشپزخانه به یکی از مددجویان، اهدا
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مسواک، خمیردندان و ماسک به  یآموزان، اهداالتحریر به همه دانشی لوازمخانواده، اهدا 2غذایی به 

 آموزاندانش همه

  :نفر 30شارژ بسته اینترنت 

 

 :های خاصپروژه 

 

 19-طرح پروتکل بهداشتی موسسه به دلیل شیوع ویروس کووید: 

، از ابتدای ماه اردیبهشت که همکاران بهداشت مؤسسهاری کارگروه واحد مددکاری اجتماعی با همک 

کار حضوری خود در مؤسسه را آغاز  یحرکتهای مهارتروابط عمومی و شناسی، گفتار درمانی، واحد روان

طبق این طرح یک نفر از همکاران موظف است جلوی  .مسئول اجرا و نظارت بر این پروتکل گردید، کردند

، سنجشود را ضد عفونی کرده، سپس با تبسسه میؤه وارد مهر شخصی کدرب ورودی، دست و کفش 

همچنین به کودکانی که  و در صورت نداشتن ماسک به او ماسک داده شود. شودمیزان تب افراد ارزیابی 

 شود.ه اهدا میکننده به صورت ماهیانی شامل ماسک، دستکش و ژل ضدعفونیکنند پک بهداشتکار می

  

 سسهؤی انبار مدهطرح سامان: 

صورت کامل ثبت ، آمار موجودی اقالم انبار موسسه به رح با همکاری مسئول بخش تدارکاتدر این ط

 شود.کان مشخص منتقل شده و نگهداری مییک م گردیده است و همه اقالم به

 

 سسه های تحت پوشش مؤسین برای ارجاع کودکان و خانوادهالحنعقاد قرارداد با درمانگاه اصحابا 
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 دستاوردها:

 

 6  با پیگیری واحد نفر از کودکان به دلیل نداشتن گوشی هوشمند از تحصیل محروم شده بودند، اما

 ها توانستند وارد فضای آموزش آنالین شوند.مددکاری و دیگر واحدها  با اهدای تبلت و موبایل، آن

 درمان مشکل کلیه یکی از کودکان 

  آموزاندانشبهبود مشکل کمردرد یکی از 

 های واحد مددکاری ک تحصیل داشتند به مدرسه با تالشبازگشت چهار نفر از کودکانی که قصد تر

 اجتماعی

 ها در روند درمان ضعف بدنی که موجب قرار گرفتن آن پیگیری دو نفر از کودکان و مشخص شدن مشکل

 .ستشده ا

  الحسینسیله ارجاع به درمانگاه اصحابدرمان فوری کودکانی که نیاز به خدمات پزشکی داشتند به و 

  به دست آوردن آمار دقیق از اقالم موجود درانبار برای اهدا 

 .کم شدن تعداد کودکانی که شپش سر داشتند 
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 :هاجداول و نمودار 

 

 های مددکاری در دو فصل بهار و تابستان:نمودار فعالیت 
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 درمانیهای کارگروه گفتارفعالیت
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 اقدامات جاری:

 
  به واحد گفتار درمانی معرفی ها بخش سایر وبه تازگی از طرف آموزش مؤسسه  که برای برخی از کودکان

قبل معرفی شدند نیز، مراحل که از  چنین کودکانیانجام شده است و هم های مربوطه، ارزیابیاندشده

 باشد.شان در حال پیگیری و انجام میدرمان

  لکنت، توجه و  ،داختالل تولی ها و مداخالت انجام شده عمدتاً در خصوص اختالالت یادگیری،ارزیابی

 باشند.تمرکز، انواع حافظه، دقت بینایی و شنیداری و... می

  طراحی شد و  های مربوطهبرای هر کودک برحسب نوع مشکل )تلفظ، لکنت، اختالالت زبانی و...( برنامه

 .شودمی دقیقه برگزار 30ـ  40 هر جلسه در حدود

  آموزان جدید پیش دبستانی، روع سال تحصیلی جدید و ورود دانشالزم به ذکر است که با توجه به ش

ارزیابی تمامی آنها به دلیل حساس بودن مقطع و ورود آنها به کالس اول در سال آینده و رفع مشکالت 

 مربوط به گفتار و زبان در دستور کار قرار دارد.

  آموزان جدید از واحد آموزش جهت رفع مشکالت ه به شروع سال تحصیلی معرفی دانشچنین با توجهم

 گفتار و زبان انجام خواهد شد.

 

 دستاوردها:

 

  با توجه به ایجاد شرایط کرونا و  عدم دسترسی این کودکان به امکانات درمان آنالین و هم چنین عدم

در بازه زمانی خاص در روند درمان این کودکان ایجاد شد، اما با  ایمکاری آنها در درمان آنالین، وقفهه

ها از سر گرفته شد و خوشبختانه بعد از مدتی روند درمان مجدداً با رعایت پروتکلشده های انجامپیگیری

های اول و دوم( پیشرفت نسبی و قابل قبولی به خصوص در پایه( آموزانتعدادی از دانشدر طی این مدت 

 و شناخت داشتند. ،یادگیری تمرکز شنیداری و بینایی، دقت بینایی، لکنت، توجه و یحافظه در

 و با توجه به  باشدهای روزانه به خصوص در منزل میاز آنجا که تمرینات گفتاردرمانی نیازمند تمرین

ها های آموزشی در منزل، آموزشها در خصوص انجام برنامهشرایط این کودکان و عدم همکاری خانواده

http://www.pouyachild.com/


 

 
 www.pouyachild.comوبسایت: 

 09120906277 - 02155627044شماره تماس: 

 14نشانی: شوش، هرندی، خیابان معروفخانی، کوچه زمانپور، پالک 

 
25 

با این حال واحد  .شودکه باعث کندی پیشرفت کودکان می گیرندسسه صورت میتنها در سطح مؤ

که تا به حال نتایج مثبتی گفتاردرمانی مؤسسه تمام تالش خود را برای جبران این نقیصه به کار گرفته 

 است.داشته

 

 جداول و نمودارها:

 

 پایه
تعداد کودکان 

 ارزیابی شده

تعداد کودکانی که 

مورد مداخله قرار 

 گرفتند

 نوع مداخله

تعداد جلسات 

برگزار شده در 

 فصل جدید

 دبستانیپیش

ارزیابی تمام آنها 

قرار کار دردستور

 دارد

2 

بینایی و  تلفظ، حافظه

 تمرکز، به داری، توجهشنی

 شناخت، تمیز شنیداری

2 

 3 ـــ اول
  وتمرکز،توجه حافظه،

 ویادگیریشناخت

به طور میانگین 

 جلسه 10

 5 ـــ دوم
 عمدتاً اختالل یادگیری

 حافظه، لکنت
10 

 5ـ  6 اختالل یادگیری ـ حافظه 2 ـــ سوم
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 های حرکتیمهارتهای کارگروه فعالیت

 

 

 

 

 

 

http://www.pouyachild.com/


 

 
 www.pouyachild.comوبسایت: 

 09120906277 - 02155627044شماره تماس: 

 14نشانی: شوش، هرندی، خیابان معروفخانی، کوچه زمانپور، پالک 

 
27 

 جاری:اقدامات 

 

 یهابخش آموزش در ماه یبرا یحرکت یهاو مهارت یدفاع شخص های مرتبط بادئویو سازی و ارسالآماده 

 بهشتیو ارد نیفرورد

 آموزاندانش  یحرکت یهاتیفعال یدئویوو بررسی  افتیدر 

 هاریزی برای سیر تمرینو برنامه شده افتیارسال شده و در یها دئویبا توجه به و یحرکت یابیارز 

  های الزمبا رعایت پروتکلسسه ؤدر م یبه صورت حضورانفرادی  یحرکت یهاکالس مهارت یبرگزار 

 .در ساعت مشخص شدهسسه ؤآموزان در محضور دانش یکالس اول تا سوم برا یهابا معلم یهماهنگ 

 برگزاری جلسات انفرادیو  شنبه، دوشنبه و سه شنبه یسسه در روزهاؤحضور در م 

پا و چشم، تعادل،  یدست و چشم، هماهنگ یدست و پا، هماهنگ یهماهنگهای تخصصی برای ارائه تمرین 

  یجسمان یو  آمادگ  تمیانعطاف، ر ،یبازطناب

 

 

 دستاوردها:

 

آموزانی دانشهای بهداشتی برای های حرکتی با رعایت کامل پروتکلهای مهارتبرگزاری انفرادی کالس 

رکتی و عضالت خود های حتحرکی دچار ضعف شدید در مهارتخصوص به خاطر شرایط کرونا و کمکه به

های این دوران را در این زمینه آموزان بتوانند تا اندازه بسیار زیادی آسیبشده بودند، که باعث شد دانش

  جبران کنند.
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 روابط عمومیهای واحد فعالیت
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 اقدامات جاری:

 

o تلگرام گرام، آپارات واینستاشامل  مؤسسه های اجتماعیبه روز رسانی مستمر سایت و شبکه 

o آنهادهی به رسانی و گزارشاسپانسرها، اطالع ارتباط با 

o  با همراهی واحدها 98تهیه گزارش عملکردی بهار و زمستان 

o جذب داوطلبان جدید و ارتباط با آنها 

 

 های خاص:پروژه

 

o تامین تبلت و گوشی  برای آموزش آنالین و مشارکت با پروژه آموزش آنالین 

o ای در خانه تومدرسه"یر شروع سال تحصیلی در طرح التحراجرای طرح تأمین لوازم"  

o  دو اینفوگرافی با رکودک و تهیه برگزاری روز جهانی مبارزه با کا درکودکان کار مشارکت با شبکه یاری

 گرد و آموزش کودکان کاراوها درباره کودکان زبالهجیمشارکت دیگر ان

o  روز جهانی مبارزه با کار کودکمؤسسه به مناسبت نشریه داخلی انتشار مجازی نخستین 

o کودک رنها برای روز جهانی مبارزه با کاها و تنظیم دو مصاحبه مدیریت با آاریها و خبرگزارتباط با رسانه 

o مین فضای فیزیکیبا مدیریت در پیگیری طرح تأ همکاری 

o ایزو در روابط عمومیگواهینامه های تعیین شاخص 

o  عات مرتبط با کودکان در وضای از ویدئوها به صورت گفتگو با نیروهای مؤسسه درباره مومجموعهساخت

 شرایط آسیب 

o های بهداشتی مربوط به ایام کرونامین بستهمشارکت در تأ 

o و انبارگردانی  هااهدایی به خانواده های معیشتیسسه و بستهی مربوط به کاالهای اهدایی به مؤاهتهیه فرم

 با همکاری واحد مالی و اداری
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o تنظیم قرارداد مسئولیت اجتماعی با انجمن علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 

o ار مؤسسهمادران بیم های درمانی یکی ازمین هزینهمددکاری در تأ همکاری با واحد 

 

 دستاوردها:

 

o همکاری مثبت با مدیریت مؤسسه و دیگر واحدها در ایجاد بسترهای مناسب آموزش آنالین کودکان کار 

o مین فضای فیزیکی ی مثبت با مدیریت موسسه در طرح تأهمکار 

o  از روز جهانی سسه ؤویترین و نمایش فعالیت یک ساله مانتشار نخستین نشریه داخلی موسسه که به نوعی

 شود. تلقی می 99تا  98مبارزه با کار کودک 
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 جداول و نمودارها:

 

o  99نمودار کمی تولید محتوای واحد روابط عمومی در شش ماه اول: 
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تعداد پست های اینستاگرام تعداد پست های تلگرام تعداد محتواهای  بارگذاری شده در 

وبسایت

تعداد محتواهای بصری تولیدشده
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