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 مقدمه
های ماهانه فعالیت بخشی از این گزارش با هدف آگاه کردن همراهان همیشگی و عزیز مهرطه با

. در این گزارش، ، نگاشته شده استبوده 1041 مرداداین موسسه در که مستقیما مربوط به دختران 
 ارائه شده است. در این ماه هاهزینه تریناصلی های مستقیم و شرح دو بخش فعالیت

 
 

 انجام شده برای فرزنداناقدامات 
سال تا  11سال و  11زیر  دختران مهرطه در دو خانه اقاقیا و ارغوان، به تفکیک سنی )به ترتیب 

به تفکیک  1041ماه  مردادشده در یر، اقدامات انجامهای زاستقالل( سکونت دارند. در جدول
 شود:شده، ارائه میاقاقیا، ارغوان و دختران مستقل هایساکنان خانه

 
 

  اقاقیا هایخانه : فعالیت1جدول 

 هافعالیت موضوع ردیف

1 

سالمت  بهداشت و
 جسم

 سیزده مورد مراجعه به پزشک عمومی -
 Lو  W، تنفس، P ،BP ،Tوشش مورد چکاپ عالئم حیاتی، بیست -
گیری دو مورد ویزیت پزشک گوش، حلق و بینی و دو مورد جرم -

 گوش
 پزشک و دو مورد مراجعه به اپتومتریستدو مورد مراجعه به چشم -
 دو مورد ترمیم عینک -
 مورد آزمایش کلینیکال و تشخیصیسه مورد سونوگرافی و سه  -
 OPGدو مورد  -
 پزشکی ترمیمی به عالوه چهار مورد فلورایدتراپیهفت مورد دندان -
بررسی کلیه امور بهداشتی از جمله موها، پوست، امور شخصی و  -

 های تکمیلینظافتی برای تشخیص مراقبت
پیگیری امور فیزیوتراپی و حرکتی فرزندان نیازمند به سیر فیزیو و  -

 ادامه درمان
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پیگیری امور مربوط به یکی از فرزندان که تحت جراحی آنتی انوس  -
 و وزیکوستومی قرار گرفته

 بیست و چهار مورد تهیه داروهای درمانی -
ها، ها، ایموناکای توسط مکملها، پروبیوتیکتراپی دورهویتامین -

 ، روی،B1 ،O3 ،D3فول، ای سه بار، فیهای الزم هفتهویتامینمولتی
Cکلسیوم، کیدی الکت، روی، زینک و ویت ، 

 های پوستتهیه پمادهای ترمیمی برای التهابات وستی و درمانیت -
و  ADو  Aدست و پا و صورت و لب فرزندان، پمادهای ویتامین 
بدن  هایجنتامایسین تتراسایکلین و پمادهای آروماتیک و لوسین

ن، و هیدروسام و تهیه خمیردندان، دهانشویه، نخ دندا
 های مناسب کودکانمسواک

تهیه محلول ماینوکسیدیل جهت ضایعه پوست و موی سر فرزند و  -
 های الزماستفاده در زمان

 کننده دست هندواش، ماسک مناسبتهیه محلول ضدعفونی -
انجام تست تنفسی و کگل جهت فرزندان آلرژیک و دارای آسم و  -

ت مصرف این جه 34/13یاب سروتاید های کمتهیه داروها و اسپری
 34/13یاب سروتاید های کمفرزندان همراه با تهیه داروها و اسپری

 جهت مصرف کودکان این مورد
 های ذهن پویا برای دو فرزندانجام امور فعالیت -
درمان میخچه و زگیل دست و پای فرزندان )دبرید کردن و  -

 پانسمان و استفاده از محلول خاص(
 مورد مرحله دوم کرونا سه مورد واکسیناسیون یادآوری یک -
 بررسی و برشینگ موی فرزندان )موارد موخوره و گره و...( -

1 

بهداشت و سالمت 
 روان

 بررسی مسائل رفتاری و روانی فرزندان )اخذ گزارشات مربیان( -
 00گر فرزندان )شناختی و ارتباط با درمانپیگیری ویزیت روان -

 فرزند( 10درمانی برای جلسه بازی هفتجلسه مشاوره فردی، 
 فرزند  دو برای گر پیرو مسائلیک جلسه حضوری با درمان -
 فرزند سه برای گریک جلسه تلفنی با درمان -
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1 

 

و  امور حقوقی
 مالی

 ترخیص یک فرزند به مادر با دریافت حکم قضایی -
پیگیری مسئله ارثیه یک فرزند از خانواده زیستی و وکالی  -

 داوطلب
الوه به ع واریز شهریه دو فرزند به مبلغ ده میلیون ناموت پیگیری -

 ناموت دو فرزند به مبلغ پنج میلیون شهریه
 انداز برای چهار فرزندافتتاح حساب پس -
 فرزند پیگیری واریز شهریه مدرسه پنج -
 الزحمه درمانگران پیگیری وضعیت پرداخت حق -
 الزحمه معلم خصوصی فرزندانپیگیری وضعیت پرداخت حق -

 سازی پرونده یک فرزند برای ترخیص به مادرآماده - امور اداری 3
 شرکت در جلسه کمیته ترخیص یک فرزند -

8 

 امور آموزشی 

 فرزند چهارپیگیری ثبت نام  -
 فرزند چهار  پیگیری آزمون شهریور ماه -
 کالس خصوصی ریاضی و فارسی برای دو فرزند -
 کالس خصوصی پایه چهارم برای یک فرزند -
 های تابستانه مدرسهچهار فرزند در کالسشرکت  -
 مراجعه حضوری به یک مدرسه جهت ثبت نام دو فرزند -
مراجعه به آموزش و پرورش و مذاکره در خصوص مسائل یک  -

 فرزند
پیگیری از آموزش و پرورش بندرعباس در خصوص مسائل یک  -

 فرزند
 ارزیابی چهار مدرسه جهت ثبت نام یک فرزند -

8 

 فرهنگ و فراغت

 فرزند هفتجلسه باشگاه )والیبال و بستکبال( برای  4 -
 جلسه کالس زبان انگلیسی )خانه اقاقیا( هفت -
 فرزند در کانون پنججلسه کالس نقاشی  چهار -
 جلسه کالس شعر و ادبیات  چهار -
 فرزند چهارجلسه کالس آموزش نوازندگی پیانو برای  چهار -
 کانوننویسی برای دو فرزند در جلسه کالس داستان چهار -
جلسه برای فرزندان  چهارهای ریتمیک )جلسه دوره بازی هشت -

 جلسه برای فرزندان خانه ارغوان( چهارخانه اقاقیا و 
خدمات تخصصی  0

 مددکاری اجتماعی

 یک جلسه مشاوره مددکاری اجتماعی با یک فرزند -
 یک جلسه دیدار حضوری یک فرزند با عمه -
 در مراسم ختم مادر وی دیدار حضوری یک فرزند با برادر و خاله -
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 انجام دو مصاحبه تلفنی با خانواده فرزندان -
 انجام پنج مصاحبه تشخیصی با خانواده زیستی چهار فرزند -
 دو مورد بازدید منزل مادر فرزند -
 پیگیری انجام تست اعتیاد مادر یک فرزند -
 ارجاع مادر دو فرزند به وکیل داوطلب جهت طالق )خواهر( -
 واحد مددکاری اجتماعی موسسهاندیشی سه جلسه هم -

 
 های خانه ارغوان: فعالیت2جدول 

 هافعالیت موضوع ردیف

1 

بهداشت و سالمت 
 جسم

 دوازده مورد ویزیت پزشک عمومی -

 بیست مورد ثبت و چکاپ عالئم حیاتی و امور پریودیک -
سه مورد ویزیت پزشک گوش، حلق و بینی به عالوه سه مورد  -

 گیری گوشجرم
 پزشکیدو مورد ویزیت چشم -
 دو مورد سونوگرافی به عالوه دو مورد آزمایش تشخیصی -
 OPGیک مورد  -
پزشکی ترمیمی به عالوه چهار مورد ویزیت و شش مورد دندان -

 بررسی و دو مورد فلورایدتراپی
بررسی کلیه امور بهداشتی از جمله موها، پوست، امور شخصی و  -

 های تکمیلیراقبتنظافتی برای تشخیص م
 چهار مورد ویزیت دکتر متخصص مغز و اعصاب -
 پیگیری امور فیزیوی فرزندان و ادامه سیر بهبود آنها -
پیگیری امور لیزرهای درمانی جهت درمان و بهبود و کمتر کردن  -

 وسعت زخم پوست صورت فرزند
 سه مورد ویزیت ارتوپدی -
 دو مورد ویزیت متخصص قلب و عروق -
  EKGدو مورد انجام  -
شارژ کردن »پانزده مورد تهیه داروهای نسخه شده و مورد نیاز  -

 «های دارویی درمانی فرزندانکاپ
ها، ها، ایموناکای توسط مکملها، پروبیوتیکتراپی دورهویتامین -

، کلسیوم و C، روی، B1 ،O3 ،D3فول، ها و فیویتامینمولتی
fastrun 
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و  14نایاب ویاس  استفاده و تهیه پمادهای ترمیمی و داروهای -
 های ضد اسپاسمگرم برای فرزندان و ژلمیلی 34

 کننده دست و سطوح و ماسک مناسبتهیه محلول ضدعفونی -
 های ذهن پویا برای یک فرزندانجام امور فعالیت -
درمان میخچه و زگیل انگشتان دست و پای یک فرزند )همراه با  -

 دبرید و پانسمان و محلول روزانه(
 قوزبند مچ پا برای دو فرزند بند وتهیه مچ -
یک مورد واکسیناسیون یادآوری، یک مورد مرحله دوم واکسن  -

 کرونا
 های پزشکیسایر مشاوره -
 بررسی و برشینگ موی فرزندان )موارد موخوره و گره و...( -

1 

بهداشت و سالمت 
 روان

 جلسه مشاوره فردی برای پنج فرزند ده -
و فرزندان جهت مداخله در مشاوره گروهی با حضور جلسه  چهار -

 بحران 
 رزیابی یک فرزند در مطب دکتر مغز و اعصابا -
 پنج ویزیت روانپزشکی و تهیه دارو پس از هر ویزیت  -

 یک فرزند در کالس فوتسال نام اخذ مشارکت برای ثبت - امور حقوقی و مالی 1
 افتتاح حساب برای یک فرزند  -

0 

 امور اداری

فرزند جهت اجرای پروتکل رفتن به آماده سازی پرونده یک  -
 خانوادهجایگزین

 فرزندان  یک مورد بازدید از منزل خانواده -
 دو جلسه ارتباط فرزندان با خانواده -
 مورد گزارش به حامیان هفت -
 فرزند دهجلسه فردی با  دوازده -
 ده ارتباط تلفنی با کارشناس سازمانی بهزیستی -
 سه جلسه تخصصی مددکاری -
رزند مقیم خانه و اشتغال او در ی به فمعرفی دو فرصت شغل -

 ت بازرگانی کرش
مراجعه حضوری به روزنامه کیهان جهت انجام امور اداری مربوط  -

 به پرونده فرزند خواندگی
فرزند جهت ارزیابی کالس های تیرماه و هفت  جلسه فردی با -

 ریزی برای ادامه کالس در مردادماهبرنامه
 یک جلسه تیمی برای فرزند مستقل شده مقیم خانه  -
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گزارش مددکاری اجتماعی برای سازمان بهزیستی و سه  ارسال -
 دادسرا

 یک جلسه درمانی جهت بررسی دو فرزند  -
 مصاحبه تخصصی با سه خانواده و تهیه گزارش  -

3 

 امور آموزشی

 مورد ثبت نام مدرسه دو -
 فرزند چهار  جزوه کمک آموزشی برایپنج  تهیه -
 دفعه مراجعه به اداره آموزش و پرورش دو -
 پنج تماس با کارشناس اداره آموزش و پرورش  -
 پرداخت شهریه سه فرزند -
 یک ثبت نام کتاب درسی در مقطع جدید  -
 و ثبت نام در مقطع جدیدپرونده فرزند اخذ دو مورد  -
 مورد تماس با مدرسه هشت -
 آموزش موسسهبا مسئول حضوری و دو جلسه آنالین جلسه  یک -
 جلسه با اولیای مدرسه سه -
 یک جلسه با روانشناس و مشاور مدرسه دو فرزند  -
 مورد عکس پرسنلی دو -
 دو جلسه تخصصی برای آمادگی در کنکور  -
 مدرسه برای ثبت نام دو فرزند در مقطع دوازدهم شش  بررسی -
 ثبت نام یک مورد کتاب درسی تغییر مقطعی  -

8 

 فوق برنامه

 س زبان خصوصی )انگلیسی و آلمانی(سه ثبت نام کال -
 جلسه کالس زبان گروهی 0 -
 فرزند سه  لت و دانلود بازی جهت وقت فراغتسه تب ریست -
 چهار جلسه کالس نقاشی -
 نویسیجلسه کالس داستان 1 -
 ثبت نام یک فرزند در کالس فوتسال -
 انجام بیمه ورزشی یک فرزند -
 برگزاری چهار جلسه کالس دفاع شخصی -
 بافی چهار فرزندقالببرگزاری کالس  -
 سه جلسه مشاوره تحصیلی -
 ریزی نه فرزندجلسه برنامه -
 بردن هشت فرزند به برنامه تئاتر  -
 مصاحبه با دو داوطلب جدید در حوزه درمان و آموزش -
 نیک یک روزه در لواسانپیک -
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 نیک خانوادگی در پارک پیک -
 مهمانی رفتن یک فرزند به منزل حامی -
 س نقاشی ثبت نام یک فرزند در کال -
 خرید سه مورد کتاب غیردرسی  -
 جهت استفاده فرزندانبا مسئولین سینما آزادی  تعامل -

 
 شدهها در قبال فرزندان مستقل: فعالیت3جدول 

 های انجام شدهفعالیت موضوع ردیف

 سه مورد پیگیری حقوقی در خصوص اخذ یارانه فرزندان  حقوقی 1
سه فرصت شغلی  برای یک فرزند معرفی شد که در یک شغل  - اشتغال 1

 بعنوان کارمند اداری مشغول به کار شد 
 یک فرزند در کالس آشپزی برای مهارت آموزی ثبت نام شد  -
مشخصات سه فرزند برای مهارت آموزی و اشتغال به یک  -

 موسسه مرتبط ارسال شد 
فرزند مستقل  سه ارسال سه گزارش مددکاری اجتماعی برای - اداری 1

 شده به معاونت اجتماعی 
مربوط به سه فرزند و ارسال به ، به روز رسانی سه پرونده -

 معاونت اجتماعی بهزیستی استان تهران 
ارائه گزارش آخرین وضعیت یک فرزند به حامی و اخذ  -

 مساعدت یک میلیون تومانی برای اجاره خانه 
 بازدید از منزل یک مورد -
ارزیابی سه فرزند و پیگیری حضورشان در کارگاه عزت نفس که  -

 از طرف موسسه ثبت نام شده بودند 
 دوبار حضور در امالک و تغییر مسکن یکی از خانواده ها  - مسکن 0

پیگیری وام ودیعه مسکن درخواست شده از سازمان بهزیستی  -
 برای دو فرزند 

ودیعه کمک بالعوض بیست میلیون تومانی برای  پیگیری -
 مسکن یک فرزند 
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 1041ماه مردادهای هزینه
کند شرایط مناسبی را خانواده است که با کادری مجرب، تالش میموسسه مهرطه یک مرکز شبه

مانند سایر موسسات های ماهانه مهرطه بخشی از هزینه فراهم کند و فرزند کنونی خود 34 برای
ی است که به صورت مستقیم مربوط به جبران خدمات نیروهای استخدامی و غیرداوطلبمشابه 

 و غیرمستقیم با فرزندان در ارتباط هستند.
در درجه اول ایجاد یک خانه گرم برای این دختران است که البته با توجه به  کادروظیفه این 

تعداد معمولی چندین برابر یک خانواده کم مسائل پیش روی آن داد فرزندان این خانواده،تع
د دو فرزنیا  از یک هستند که مادراناین حالیکه در یک خانواده معمولی، در؛ به عنوان مثال، است

هر روز  بایددو مربی که ناگزیر دختر سکونت دارند،  11در هر خانه مهرطه حدود کنند، میمراقبت 
رانه های مادمسئولیتتمام ساعته، مراقب این دختران باشند. بدین ترتیب، هر مربی  20 به صورت

این بخشی از ساعته در طی هفته برعهده دارد.  04های در شیفتدختر  هفتحدود  را برای
 عبارتند از:ها مسئولیت

 ؛رسیدگی به امور درسی و تکالیف دختران -
 ؛ات منظمها و ساعتغذیه در وعده -
 ؛نظارت بر خواب، بیداری، استراحت و تفریحات خانگی آنها در زمان مناسب -
 ؛های ماهانهها و گردشنیکسفرها، پیک همراهی در -
 بیرون از خانه. تفریحی و سرگرمی هایکالس بهدختران وآمددر رفت همراهی -
 و غیره. -

زای زمینه سخت و آسیبپیشمهرطه با توجه به  هایدیگر اعضای خانهبا این حال، وظایف 
بهره اجتماعی از دو نیروی متخصص مددکاری است؛ موسسه مهرطه مان، فراتر از اینهدختران

. این دو مددکار طور دائم بر شرایط روانی دختران و عملکرد مربیان نظارت کنندگیرد تا بهمی
مربیان، با توجه به شرایط اجتماعی عالوه بر نظارت مستقیم و جزئی بر نحوه تعامل فرزندان و 

ای هکنند. همینطور پیچیدگیهای هفتگی آنها را تنظیم میو نیازهای هر یک از دختران، برنامه
توسط آنها تسهیل شده و سایر نیازهای  هایشانارتباطی فرزندان با خانواده مسائل مربوط به

، فرزندخواندگی و غیره( این نام مدرسهاداری، حقوقی و نهادی )از جمله دریافت شناسنامه، ثبت
 شود.دختران، به وسیله آنها برطرف می

ر د همواره یک کارشناس بهداشت و درمانگفتنی است با توجه به شرایط خاص دختران مهرطه، 
موسسه حضور دارد که با ارائه خدمات اولیه پزشکی، بر روند درمانی و وضعیت سالمتی و 

 کند.نظارت می آنهاجسمانی 
های اصلی اداری و عملیاتی هزینه سایر ،ر هزینه جبران خدمات که شرح آنها ارائه شدبعالوه

 به شرح زیر هستند: مردادمهرطه در ماه 
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 درمانی هایهزینه 

 
های معمول مهرطه مانند های درمانی دختران مهرطه در مردادماه، به جز تراپیهزینه

پزشکی، زمایشگاه، سونوگرافی، چشمتراپی برخی از دختران، چکاپ عمومی، آویتامین
های روانشناسی پزشکی، رادیولوژی و غیره، شامل عمل لیزر برای ترمیم پوست و مشاورهدندان

 دختران مهرطه شده است.
رند. بهای پوستی ناشی از سوختگی رنج میدر میان فرزندان ما، دخترانی وجود دارند که از عارضه

های باالی ویزیت، مراقبت و درمان در ماه ن عزیزان، ما با هزینهاز ابتدای شروع پروسه درمان ای
 مواجه بودیم. مرداد

 یطور مستمر تحت مشاوره تخصصدختران مهرطه بهزا، به دلیل پیشینه سخت و آسیب
 کیاز  یخود، از عدم برخوردار ینیشیپ یبر درمان تراماهاتا عالوه رندیگیقرار م یروانشناس

 .رندیرا فرا گ یزندگ یو مهارتها نندینب بیآس ،یخانواده معمول
 

 تغذیه 

در خانه مهرطه، بخش آشپزخانه ما آنها  از روزیشبانه میزبانیو مان با توجه به تعداد دختران
ماهانه بوده است. از آنجا که بنیه جسمانی برخی از دختران مهرطه به  همواره جزو مخارج اصلی

مراه ه دلیل پیشینه نامناسب، ضعیفتر از دختران همسن خودشان است، تغذیه سالم و ضروری
کند. از سوی دیگر، افزایش آنها اهمیتی دوچندان پیدا میبا میوه و سبزیجات الزم برای رشد 

 کرده است. ترسنگینروزافزون قیمت مواد غذایی، این وظیفه را برای موسسه مهرطه 
های در مردادماه، بخی از مواد غذایی مورد نیاز موسسه توسط نیکوکاران تهیه شد، اما کمک

های نقدی نیکوکاران تهیه بقیه مایحتاج، با کمکمیزان مورد نیاز بوده و چهارم تنها یکاهدایی، 
 شده است.

 



14 
  

 

 آموزش 

اگرچه ثبت نام بیشتر دختران مهرطه در تیرماه انجام شده بود، اما امکان یافتن مدرسه مناسب 
 و ثبت نام برخی از فرزندان ما، تا انتهای مرداد میسر نشده بود.

در هنگام ثبت نام آنها وجود دارد: اول  ، دو اولویتعزیزمانبا توجه به شرایط خاص دختران 
 تحصیل باکیفیت در شرایطی عزتمندانه که باعث رشد فکری و ارتقای روحیه دختران مهرطه شود.

دوم، عدم تجمیع دختران مهرطه در یک مدرسه و توزیع آنها میان مدارس مختلف؛ این کار به 
ها این دختران و عدم اطالع همکالسی گیرد که اولی، احترام به ناشناس ماندندو دلیل صورت می

و معلمین از شرایط خاص خانوادگی آنها و دومی، ضرورت تعامل فرزندان مهرطه با سایر دختران 
 همسن به عنوان همکالسی و اکتفا نکردن به سایر خواهران خود در موسسه است.

 نه ثبت نام دخترانهای گذشته از بابت مسئولیت اجتماعی، هزیاگرچه بعضی از مدارس، در سال
اند، اما با شدت گرفتن شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش مهرطه را با تخفیف محاسبه کرده

نام مدارس برای دختران مهرطه چندبرابر شده ها با گذشت زمان، هزینۀ ثبتقابل توجه شهریه
 است.

ل بازمانده از تحصیاز سوی دیگر، با توجه به اینکه برخی از دختران مهرطه به صورت پیشینی 
اند، به حضور معلمین خصوصی در تابستان برای بوده یا حداقل در بعضی از دروس دیرآموز بوده

 جبران این مسائل و پیش افتادن آنها تا سطح الزم، نیاز است.

 نقلیه وسائط نگهداری و تعمیر و ذهاب و ایاب 

 
 

برنامه و های فوقروانشناسی، کالسدختران مهرطه به مطب پزشکان و مشاوران ماه، مرداددر 
رفتند. عبور و مرور  کنند(حتی مدرسه )برای مدارسی که از تابستان، سال تحصیلی را آغاز می

فرزندان ما در درجه اول با وسیله نقلیه موسسه انجام گرفته، اما به دلیل تعدد آنها و پراکندگی 
 ارس، اسنپ و تاکسی نیاز شده است.ها، به سرویس مدجغرافیایی و ساعتهای مختلف برنامه
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العاده با توجه به تعدد عبور از سوی دیگر، خودروهای موسسه که با توجه به میزان استفاده فوق
 و مرور فرزندان موسسه، نیاز به تعمیر داشتند مورد معاینه قرار گرفتند.

 
 
 

 پوشاک 

های ورزشی فرزندان مهرطه و آغاز سال تحصیلی بعضی از آنها، مرداد امسال، با توجه به کالس
های ورزشی و روپوش مدارس برای آنها خریداری شد. عالوه بر این، البسه دیگری نیز برای لباس

  آنها تهیه شد.
 
 

 موارد سایر 

مات مصرفی، تعمیر و نگهداری اثاثه خرید ملزوهای دیگری مانند به غیر از موارد ذکر شده، هزینه
و  های اداریدر هزینه و اینترنت آب و گاز تلفن قبوض برق،ل توجیبی فرزندان، پو و منصوبات،

 عملیاتی وجود دارند.
 

های موسسه نیکوکاری آنچه در این گزارش ارائه شد شرح کلی و اجمالی بر بخشی از فعالیت
مهرطه بود که به طور مستقیم با فرزندان این موسسه ارتباط داشت. همانطور که پیشتر اشاره 

های ماهانه این شد این گزارش با هدف آگاه کردن همراهان همیشگی و عزیز مهرطه با فعالیت
های ارزشمند شما عزیزان، گامی ، تنظیم شده است. امید اینکه با حمایت1041 مرداد موسسه در

 مان برداریم.در جهت رشد و تعالی فرزندان


