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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

مقدمه -1  

با  1395ال بنیانگذار شبکه در س صدریانهای حامی ایتام با پیشنهاد آقای سید ناصر  تشکیل شبکه ملی خیریه

زی قرار یه فعال در حوزه حمایت از کودکان یتیم مورد بررسی و برنامه ریحضور تعدادی از موسسه های خیر

 گرفت.

اصر پیرو تشکیل این جلسات که حدود یک سال به طول انجامید هیات موسس شبکه متشکل از آقایان سید ن

ی و سید نبی اله عشقی ثانی، عبدالعلی شمس، اسماعیل داغستان، محمدعلی هادی، احمدعلی کالهدوز، صدریان

رت کشور با مجوز وزاامه و اخذ علی نشاط رجائی و خانم زهرا سادات نیری تشکیل گردید و بعد از تدوین اساسن

بت رسید و در اداره ثبت شرکت ها به ث 41263به شماره  موضوع سازماندهی موسسه های خیریه حمایت از ایتام

لیت اجرائی خود سپس آیین نامه اجرایی تدوین و با فراهم کردن ساختمان و تجهیزات و به کارگیری کادر الزم فعا

اثیر اساسی تو و بازرس شبکه انتخاب گردیدند با عنایت به جایگاه رفیع شبکه  را شروع نمود. سپس هیات مدیره

دوار است در ی که درج می گردد امیکه در توسعه مباحث اجتماعی برعهده دارد با چشم انداز، ماموریت و اهداف

 وثری بردارد.ی ممسیر ارتقاء موسسات عضو و توانمندسازی فرزندان و بدون دخالت در امور داخلی موسسات گام ها

   

 چشم انداز شبکه  -2

ر، ارتباط محور شبکه در یک چشم انداز پنج ساله سازمانی خواهد بود، شامل موسسه های دانش بنیان، پویا، پایدا

یاست ها و و توسعه یافته با هدف ارتقاء کیفیت خدمات موسسه های عضو با قابلیت تاثیرگذاری بر قوانین، س

استای رمرتبط با نهادهای مدنی کشور، از طریق تعامل، تبادل و همبستگی بین اعضاء در تصمیم گیری های 

                                                ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه پایدار کشور

 

 بیانیه ماموریت -3

ا تدوین بسه های عضو، تشکیل شده تا شبکه ملی خیریه های حامی ایتام به منظور همبستگی و تعامل بین موس

، اجتماعی و زیستی و اجرای برنامه های علمی و توانمند ساز، امکان ارائه بهترین خدمات در ابعاد اقتصادی، روانی

ماتی، حمایتی، با احترام به حقوق انسانی به گروه هدف ارائه کند، در نهایت موسسه ها به یک سیسیتم کیفی، خد

کشور تبدیل  ت پوشش دست یابند و آنان را به انسان هایی پویا، بالنده و خالق برای آیندهبرای گروه هدف تح

 کنند.



 
 

نظر شد که  در مورد اهداف اصلی و فعالیت هایی که قرار است برای تحقق ماموریت شبکه انجام شود نیز تبادل

 موکول گردید.  1397تدوین آن به سال 

 

 ایتاماهداف شبکه ملی خیریه های حامی  -4

 

 استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین و ایجاد بانک اطالعات مؤسسات -1

 تبادل خدمات، تجارب و سبک ارایه خدمات بین مؤسسات -2

 مشی به مؤسسات عضوهماهنگی ارایه خط -3

 رسانی به فرزندانها و استانداردهای مؤسسات حوزه ایتام و خدمتطراحی شاخص -4

های آموزشی، انجام پژوهش، دانش و نگرش کارشناسی مؤسسات از طریق برگزاری کارگاه بهبود و ارتقاء سطح -5

 ... تهیه و تدوین کتب و جزوات آموزشی و

 های اجتماعی مرتبط با جامعه هدفمنظور کاهش آسیبارایه طرح و برنامه به  -6

 های تخصصیتالش در جهت هماهنگی، سازماندهی و تسهیل در ایجاد خیریه -7

 ندسازی آنانرسانی به جامعه هدف و توانمتوسعه و تقویت خدمت -8

 های اجرایی همچون وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی کشور ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه -9

 های آنان به جامعهمعرفی مؤسسات و خدمات و توانمندی -10

 باط با دستگاه های مرتبطنمایندگی مؤسسات و حمایت از آنان در ارت -11

 ایجاد و توسعه فرهنگ اشتغال و دستیابی به استقالل مالی در جامعه هدف -12

 ارایه راهکارهایی برای تفاهم و تعامل و همبستگی و همکاری مؤسسات -13

 تبیین مستندات قانونی و جایگاه مؤسسات خیریه در نظام اداری -14

 اخلی و بین المللیهای مردمی و مؤسسات دجلب مشارکت -15

 های قانونی، اقتصادی و اداری از مؤسسات در برنامه و بودجه کشورتالش در جهت تعریف حمایت -16

  رسانی خدمت  شدن  ارایه راهکارهای مؤثر جهت توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تالش در جهت نهادینه -17

 به ایتام و پرهیز از اقدامات احساسی غیر ضروری

 انواع شیوه های مراقبت از ایتام -5

سه های خیریه از ایتام عزیز در کشور به اشکال متفاوتی انجام می شود که در برخی موارد موسمراقبت و حمایت 

 ه می شود.و شبکه نیز مسئولیت دارند ذیالً به تعدادی از روش های جاری مراقبت از این کودکان عزیز اشار

به دلیل فوت یکی از والدینشان یتیم می شوند توسط والد دیگر تحت سرپرستی  اکثریت مطلق فرزندانی که -الف

 و مراقبت قرار می گیرند و تحت حمایت های وی زندگیشان سپری می شود.



 
 

پدر و ناتوانی مادر در مراقبت از کودک خود با صدور حکم قضائی چنین کودکی برای مراقبت،  در صورت فوت -ب

رده می شوند و به سن قانونی به شیرخوارگاه ها یا خانه های کودکان و نوجوانان سپ تربیت و نگهداری تا رسیدن

 تحت حمایت و سرپرستی سازمان بهزیستی قرار می گیرند.

ده پدر و آمادگی مادر برای مراقبت و نگهداری از فرزند خود سرپرستی این کودکان به مادر سپر در صورت فوت -ج

ایت از این می شود و نهادهای حمایتی مثل بهزیستی یا کمیته امداد یا موسسه های خیریه مکلفند نسبت به حم

       خانواده ها خدمات الزم به آنان ارائه دهند.  

                                             

جلسات اتاق فکر -6  

ساسنامه ابعد از تشکیل شبکه برای تدوین ضوابط و روش های اداره شبکه مطابق اهداف مذکور در 

اهم بود تعدادی از اعضا هیات مدیره که به دلیل سکونت در تهران امکان حضورشان در جلسات فر

بدین ترتیب در حوزه موسسه های خیریه و شبکه داشتند گرد امدند وباتفاق کارشناسانی که تجاربی 

  .پذیرفت اتاق فکر شبکه تشکیل گردید و در این سال ها اقدامات بسیار موثری توسط آنان انجام

 اعضای محترم اتاق فکر = خانم ها نیری ، طلوعی ، میرحبیبی

 ، عشقی ثانی، شمسحسینی، کالهدوز ،آقایان: داغستانی

 جلسه اتاق فکر به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید 12تعداد  1400سال در  -

 بدین شرح است: 1400توصیه ها و نظرات اتاق فکر در سال 

 مورد توجه قرار گیردی موسسات ، توسعه سایت ، فعال شدن گروه تلگرام و اینستاگرام استاندارد ساز -

 انجام پذیرد ماموریت شبکه و تولید محتوا براساس چشم انداز -

  توصیه شود  روه مددکاران اجتماعی موسسات عضوشبکه و بارگذاری فیلم های آموزشی در آپاراتگتشکیل  -

 سایت عملیاتی شودافت مجوزفعالیت وراهنمایی دریو مالیاتی  وفعال شدن میزخدمت مشاوره حقوقی  -

 مورد توجه قرار گیرد ارت عضویتکتهیه پرچم و لوح عضویت ، طراحی و صدور  -

 انجام شود موسسات عضوخدمت شاخص  تدوین -

 ه شودمطالع یتیم خانواده جایگزینانتقال کودکان توجه به موسسه زدایی و  -

 راهکارها داده شودعالیت های موازی دستگاه ها به منظور پیشگیری از کارها و ف -

مورد پیگیری باید  می باشد که  یجدی و با اهمیت ، موضوع بسیار وضعیت جایگاه قانونی موسسه های خیریه -

 قرار گیرد 



 
 

تهیه کتب و مطالب آموزشی مناسب برای ارتقاء توانمندی های موسسات عضو ، باالخص با موضوع شیوه های  -

نوین جذب مشارکت های مردمی ، استانداردسازی فعالیت سازمان های مردم نهاد ، درآمدی براصول و قوانین و 

 انجام شودسازمان های مردم نهاد مقررات 

ر جهت دآنان عامل با وزارت کشور ، کمیته امداد ، سامان بهزیستی کشور ، اوقاف واستفاده بهینه از امکانات ت -

 توسعه رفاه اجتماعی در کشور استمرار یابد

 مورد توجه قرار گیرد شمند در مطالعات تطبیقیاستفاده ازکارشناسان خبره و اندی -

 در پیشبرد و امور شبکه رعایت شود شتن گام های کوتاه و قابل اجرا و اثر گذاربردا -

 عملیاتی شودموفق و استفاده و تجارب موفق موسسات عضو به سایرموسسات  وضعیت کارآفرینی -

 

 جلسات هیات مدیره -7

دل می باشد نفرعضوعلی البنفر عضو اصلی یک  7اساسنامه مرکب از  25هیات مدیره محترم شبکه در اجرای ماده 

ت سات بصوربخاطر شرایط کرونائی برخی از جل 1400که بطورمعمول ماهیانه یک جلسه باید داشته باشد در سال 

 غیر حضوری تشکیل گردید. 

 حسینی ،داغستانیقایان : صدریان، کالهدوز، شمس، رجایی، آ -: خانم نیری   اعضای هیات مدیره

 و توصیه های آن بدین شرح می باشد:جلسه برگزار شد که مصوبات  9 مجموع در

 ضای مجازی ، تلگرام و سایر گروه های فستا، واتساپفعال کردن سایت شبکه،این -

 سازمانی شبکه طراحی و اجرا شود  ساختار -

 تفکیک وظایف کارکنان شبکه تهیه شود دستورالعمل اجرایی و -

 دیره شرکت نمایندمهای فعال دعوت شوند که درجلسات هیات برخی مدیران محترم خیریه  -

 رحضوری برگزار گردد.ایش بیماری کرونا بهتراست برگزاری جلسات غیباتوجه به شرایط و افز -

 شبکه های فعال شناسایی و معرفی شود -

 ری از آسیب های اجتماعی در خصوص ایتام تدوین و به موسسه ها اعالم شود اصل پیشگی -

مطرح  پرونده های اعضا شبکه تکمیل وجهت مشخص شدن اعضاء پیوسته یا وابسته در جلسات هیات مدیره -

 گردد

 برای انتخاب مدیرعامل تصمیم گیری شود -



 
 

ن یافتستعفای آقای دکترهادی مدیر عامل محترم شبکه مطرح و با آن موافقت گردید ، لیکن باتوجه به پایان ا -

ت شان ادامه مقررگردید تا انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل جدید ایشان به مسئولیمسئولیت هیات مدیره فعلی 

 دهند.

 ره و هیات امنا طبق اساسنامه شبکه انجام پذیردتشکیل جلسات هیات مدی -

ونایی راهم کردن سازوکارهای الزم برای گسترش ارتباطات و تعامل با موسسات عضو شبکه با توجه به شرایط کرف -

 قرارگیردمد نظر 

 یستم سایت از طریق گذاشتن اطالعات و محتوای آموزشی و ایجاد گروه های مرتبط با شبکه تقویت شودس -

 ره های آموزشی حضوری و غیرحضوری برای موسسه های عضو با موضوع مدیریت برنامه ریزی شوددو -

 مجازی آموزش داده شود می ، مددکاری اجتماعی و روشهای بهره گیری از دنیایجذب مشارکت های مرد -

مه نجام مکاتبات و برگزاری جلسات تعامل و همکاری با سازمان امورمالیاتی تاحصول به یک ضوابط و شیوه ناا -

 جامع مباحث مالیاتی استمرار یابد

اتی رگزاری یک وبینار کشوری برای موسسه های عضو در رابطه با موضوع مالیات که یک انعکاس عملی و تبلیغب -

 ی شبکه داشته باشد برگزارشودبرا

 رسانه ملی منعکس گردد بکه از طریق دنیای مجازی شبکه های اجتماعی وعملکرد و فعالیت های ش -

اجرایی  نجام مکاتبات و مذاکرات و تفاهم با وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور رسیدن به یک راهکارا -

 وسسه ها و درجه بندی خدمات موسسه ها مد نظر قرارگیردبرای عملیاتی کردن سامانه درج خدمات م

اعی رتباط با وزارت کشور را در سال آتی برای گذاشتن جلسات با شبکه ها برای هماهنگی و تعامل و تشریک مسا -

 صورت پذیرد

 رگزاری همایش ملی خیرخواهی و نیکوکاری و تقدیر از خیرین و نیکوکاران دربرنامه قرار گیردب -

 ام شود سی امکان تعیین روز یتیم نوازی و به تعریف وسیع تر ، افراد فاقد سرپرست موثر انجبرر -

 هادی بعنوان مدیرعامل موافقت شد تعفای رسمی آقای دکترجایگزینی آقای عشقی با توجه به اس -

 ر جلسه هیات مدیره تائید شدمعرفی بازرس اصلی آقای نظیفی د -

 

 



 
 

 مدیرعامل و مدیره هیات اعضای انتخاب – عمومی مجمع -8

ان یافتن تشکیل گردید و با عنایت به پای26/5/1400مجمع عمومی عادی شبکه به صورت فوق العاده در تاریخ 

ت و اعضاء دوره دو ساله هیات مدیره اعضاء جدید هیات مدیره و بازرس شبکه بدین شرح انتخاب گردیدند و سم

 ن گردیدنیز درجلسه هیات مدیره بدین شرح تعیی

 رئیس هیات مدیره                     صدریانسید ناصر  -1

 حمدعلی کالهدوز                               نایب رئیسا -2

 هرا سادات نیری                                    عضوز - 3

 سماعیل داغستانی                                خزانه دارا - 4

 الهدوز                                عضومحمدعلی ک - 5

 عبدالعلی شمس                                    عضو - 6

 سید علی نشاط رجائی                            عضو  – 7

 میرمهدی حسینی                             عضو علی البدل – 8

ی البدل انتخاب بازرس اصلی و آقای شهریار نظیفی به عنوان بازرس علهمچنین آقای نبی اله عشقی ثانی به عنوان 

 .گردیدند

آموزش موسسات عضو -9  

ی خیریه عضو یکی از موضوعاتی که بعنوان اهداف شبکه مورد عنایت قرار گرفته است ارتقاء توانمندی موسسه ها

مکان پذیر اارها به دیگر موسسه ها شبکه است که از طریق برگزاری دوره های آموزش و انتقال تجارب و روش ک

حضوری  بدلیل شرایط کرونائی کشور وعدم امکان برگزاری دوره های آموزشی بصورت 1400می باشد . در سال 

ک گروه  واتساپی یدبیرخانه شبکه آموزش غیرحضوری را برنامه ریزی نمود و برای ایجاد ارتباط با آموزش گیرندگان 

سمت برنامه آموزش شامل یک قسمت آموزش آشنائی با کارکرد شبکه و هشت ق تشکیل گردید و نسبت به ضبط

 مطالب آموزشی در ارتباط با مددکاران اجتماعی شاغل در موسسه های عضو شبکه اقدام گردید .

ز مددکاران نفر ا 38و در مجموع حدود  تصویری  شامل چهل دقیقه تنظیم شدبرنامه آموزش به صورت صوتی و  هر

 ی عضو شبکه در واتساپ در این برنامه آموزشی شرکت کردند.موسسه ها

 این آموزش ها از طریق واتساپ و آپارات ارائه گردید. 

 پارات استفاده کردند.نفر از افراد متفرقه عالقه مند به این نوع مباحث هم ازاین برنامه آموزشی در آ 30ضمنا حدود 



 
 

 یر آموزش داده شد.در برنامه آموزشی مددکاران اجتماعی موضوعات ز

 تعریف حرفه مددکاری اجتماعی -

 ارزش های حرفه مددکاری اجتماعی -

 نقش های مددکار اجتماعی در موسسه های خیریه -

 جتماعیمهارت های الزم برای ایفای نقش مددکاری ا -

 اجتماعی در نظام رفاه اجتماعی و موسسه ها خیریه جایگاه حرفه مددکاری -

 اجتماعی در گزارش نویسینقش مددکاری  -

 ، آسیب های اجتماعیدر کاهش فقرنقش مددکاری اجتماعی  -

 ش مسائل خانواده ، روابط بین فردینقش مددکاری اجتماعی در کاه -

مقاله ، اتوجه به مناسبت های خاص و روزهای جهانی و ملی مرتبط با فعالیت شبکه و موسسه های خیریه ب -

 درگروه های آموزشی شبکه  قرارداده شدهاسالید ، فیلم  ، نوشته

رتبط و کارگاه های آموزشی و وبینارهای مرتبط نیزدرگروه آموزش معرفی گردیدهمایش های م -   

 برگزاری جلسات مشاوره و تبادل نظر با دستگاه های فعال در حوزه مسائل اجتماعی -10

وسسه های ئل اجتماعی و همچنین شبکه ها و مجلسات مشاوره و تبادل نظر با دستگاه های فعال در حوزه مسا 

رفته است در خیریه و اشخاص مرتبط در کار خیر و نیکوکاری در مواد مختلف اساسنامه شبکه مورد تائید قرار گ

رسیدن به یک  دبیرخانه شبکه نیز برای انجام تکالیف قانونی و اخذ رهنمود و نظرات خبرگان یا برای 1400سال 

دین شرح بات متفاوتی را برگزار کرد و در جلسات متعددی شرکت کرد که خالصه ای از آن تفاهم و تعامل جلس

 است:

 الف ( جلسه تبادل نظر و مشاوره با شبکه های خیریه کشور

  ا(ه بکهشمیرحبیبی )مشاور و داوطلب همکاری با  –( یری )مدیرعامل موسسه عترت فاطمیحاضرین خانم ها : ن

 (یریهخمل شبکه موسسات نیکوکاری و مدیرعادرمان ) –( ملی خیریه های حامی ایتام)شبکه آقایان : عشقی 

( می ایتامه شبکه ملی خیریه های حاعضوهیات مدیرکالهدوز ) –( مدیرعامل شبکه خانه خیرین ایرانروشنایی )

)عضو هیات  یرجای –عضو هیات مدیره شبکه سرطان( ادهمی ) –( یر )مدیرعامل موسسه عترت بوترابجوانش -

 راب(روابط عمومی بوت مدیرچیت ساز ) –مدیره شبکه حامیان ایتام مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهد( 

 رهنمودها و انتظارات 

 ورهتوانمندسازی اعضاء با مشا-1

 نقش داوری بین دولت ، سمن ها و شرکت ها توسط شبکه ها -2

 قش هماهنگی بین اعضا ء به عنوان صدلی واحدن -3



 
 

 ولید ادبیات واحد در سمن ها با استفاده از ادبیاتی که خودمان تولید می کنیمت -4

 انتقال تجربه بین اعضاء -5

 رورت مراوده با شرکت ها برای همراهی باخیریه هاض -6

 عامل با دستگاه های دولتی برای تسهیل امور سمن ها ت -7

 دی و ارزیابی خیریه هابحث رتبه بن -8

 ده(در امور خیریه )رویکردهای آینرویکردهای جدید  -9

 حث آینده پژوهی وروندهای آتی خیریه هاب -10

 

 ب( جلسه کارشناسی درباره سایت و فضای مجازی

 علی رایگانی  –حسینی  –سروش اخویان  –آقایان: مهدی رایگانی  -حاضرین

 رهنمودهای جلسه : 

 ت به بخش آموزش های ویدیوئی در قالب منوی مستقل ، بخش گزارشات توسعه وبسای-

 عملکرد موضوعات عضو -

 هیه بنر با لینک وبسایت شبکه در دوطرح برای ارسال به اعضاء که در وبسایت شان قرار بدهدت -

عات و کنترل وضعیت ویسی مکانیزم + بانک اطالعات اعضاء در دیتابیس ، ایجاد بخش ورود اطالنبرنامه  -

 اعتبار عضویت توسط اپراتورشبکه و ...

 

 ج( دیدارها و مالقات های حضوری و تعامل با مدیرعامالن محترم موسسات عضو شبکه :   

ید همیاری از تعدادی از موسسه های عضو شبکه مانند موسسه خیرین نازنین زهرا از خرم آباد ، موسسه خیریه نو

هران تشریف ته خیریه خادمین کتیج از سیستان و بلوچستان باتوجه به شرایط کرونا به آذربایجان شرقی و موسس

کالن گفتگو  آوردند ، برای آشنایی با شبکه ، دیدار ، تعامل درمورد امورجاری شبکه ، درسطح خرد ، میانی و

اری و برخی ، موازی کگردید. چالش های موجود در موسسه های خیریه هر شهر و استان ، منابع موجود در استان 

 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. از موانع موجود،

 

 جلسه در وزارت کشور -11

با عنایت به این که بسیاری از موسسه های خیریه عضو شبکه مجوز فعالیتشان را از وزارت کشور یا استانداری ها 

و فرمانداری ها دریافت می کنند و این موسسه در مورد فرایندها و شیوه های تعامل و ایجاد ارتباط با این دستگاه 

ی مشکل و رفع چالش ها برگزار شد و مسئولین ها دچار چالش و مشکل می باشند. چند نوبت جلسات بررس

معاونت مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی پذیرفتند که ضمن اصالح برخی از روش کارها با صدور بخشنامه 

 ای برای تسریع این اقدامات و توضیح روش کارها نسبت به تسهیل تعامالت اقدام نمایند. 



 
 

 شعر یتیممشارکت در برگزاری نخستین کنگره  -12

 

 م گیرد که بارش بردیتیم ار بگرید که نازش خرد                                             و گر خش          

 می چون بگرید یتیماال تا نگرید که عرش عظیم                                              بلرزد ه          

تند که در ا و ودیعه های الهی جهت تقرب به پروردگار در نزد ما هسایتام دردانه های عالم هستی و نعمت ه

 مذاهب و مکاتب مختلف نصایح و سفارش های بسیاری بر اهمیت توجه به ایشان شده است.

قدامی ضروری ابنیانگذار و رئیس هیات مدیره شبکه از جمله اشخاص هستند که حمایت از ایتام و تربیت آنان را 

یریه عترت معه می دانند و به دلیل همین عشق و عالقه و احساس مسئولیت است که موسسه خو پایه ای برای جا

حروم کشور و منفر فرزندان یتیم مناطق  7500بوتراب را با هدف حمایت و توانمند سازی ایتام تشکیل دادند که 

 ر داده است.نفر مادرانشان را تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی و معیشتی و بازتوانی قرا 4500

اجب دینی و به منظور فرهنگ سازی کار خیر و حمایت از ایتام در سطح جامعه و جلب توجه آحاد مردم به این و

یه ضرورت اجتماعی و پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی برگزاری کنگره شعر یتیم توسط موسسه خیر

 عترت بوتراب با مشارکت شبکه مورد توجه قرار گرفت. 

را انجام شد ن منظور کارگروهی متشکل از تعدادی از شعرای برگزیده کشور تشکیل و یک دعوت عام از شعبرای ای

رگزاری کنگره بدر نتیجه تعداد بسیاری آثار ادبی شعرا واصل و مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن برنامه ریزی و 

دبی مذکور در عاقب آن نیز گزیده آثار اشعر یتیم در تاالر وحدت از برگزیدگان تقدیر و جوایزی اهدا شد و مت

ارسال  کتابی تحت عنوان نوازش کلمات به چاپ رسید و برای همه موسسه های عضو شبکه و دیگر اشخاص موثر

ام عزیز باشد شد با امید آن که این اقدام گامی در مسیر فرهنگ سازی کار خیر به خصوص در حوزه حمایت از ایت

 باشد. که از اهداف تشکیل شبکه می

 

 

 شرکت در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی  -13

ان ها و آثار برگزاری نمایشگاهی از همه شرکت ها، تولیدکنندگان صنایع دستی نمونه های آثار هنری، معرفی مک

ر آشنائی دیدنی، معرفی هتل های گردشگری استان و شهرستان در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی به منظو

سسه های این قبیل جاذبه های متنوعی که در کشور وجود دارد فرصتی ایجاد نمود که تعدادی از مومردم با 

انواده های خخیریه و نهادهای مدنی نیز با حضور در این نمایشگاه به معرفی صنایع و محصوالت دستی ایتام و 

وفق به مدر چند سالنی که  تحت پوشش و فعالیت ها و خدماتی که به جامعه هدفشان ارائه می شود بپردازند

عضا شبکه بازدید شدیم چند موسسه خیریه از جمله موسسه خیریه عترت بوتراب، موسسه خیریه مهر اوجان از ا

 نیز شرکت داشتند.



 
 

وکاری مشارکت و حضور موسسه ها در چنین نمایشگاه هایی فرصتی است تا بازدیدکنندگان با تشکل های نیک

عه فروش محصوالت تولیدی جام باآشنا شوند که نوعی توسعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری است همچنین 

ر حوزه دو فن و اشتغال هدف هم تشویق و ترغیب می شوند تا با دلگرمی و عالقه بیشتری به فراگیری حرفه 

      صنایع دستی و تولید آثار هنری بپردازند و در مسیر توانمندسازی قرار گیرند. 

 فرهنگ سازی کار خیر از طریق نشریات -14

یکوکاری و به عنوان تاثیرگذاری بر افکار عمومی و آشنایی مردم با فعالیت های بدنی، خیرخواهانه و ن به منظور

قاالتی در گامی در مسیر ارتقا توانمندی عمومی و فرهنگ سازی کار خیر که از اهداف شبکه است سلسله م

اعضاء شبکه  بکه برای آگاهیموضوعات اجتماعی و نیکوکاری تدوین و در روزنامه ها منتشر شد و در سایت ش

 :مندرج گردید که فهرست آن بدین شرح می باشد

 روزنامه موضوع تاریخ  ردیف

 آرمان ملی کارکرد خانواده را حفظ کنیم 1400/05/17 1

 آرمان ملی کاهش ازدواج، چالشی بزرگ برای دولت و کشور 1400/07/17 2

 آرمان ملی اجتماعیفقر پیامد فراگیر نبودن تامین  1400/09/27 3

 آرمان ملی معلمان را دریابید 1400/10/12 4

 آرمان ملی فاصله طبقاتی و گسترش فقر 1400/10/19 5

 آرمان ملی شفافیت مالی موسسه های خیریه 1400/11/18 6

 آرمان ملی مددکاران! خدا یارتان 1400/11/30 7

 آرمان ملی در انتظار وعده های رفاهی 1400/12/12 8

 آرمان ملی احسان و نیکوکاری 1400/12/14 9

 آرمان ملی دل هایمان را بهاری کنیم 1400/12/21 10
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یت و دو هریک از موسسه های خیریه که در حوزه حمایت از ایتام فعالیت می کنند درصورت داشتن مجوز فعال

ی توانند پذیرش اساسنامه شبکه با درخواست کتبی و تکمیل فرم عضویت مسال سابقه ارائه خدمت و همسوئی و 

 به عضویت شبکه درآیند.

وند . اعضاء اعضا تا یک سال به عنوان عضو وابسته و سپس به عنوان عضو پیوسته به عضویت شبکه پذیرفته می ش

 پیوسته حق شرکت در مجمع عمومی و هیات مدیره شبکه را دارا می باشند.

 موسسه به عضویت شبکه در آمده اند. 71تعداد  1400یان سال تا پا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لیست موسسات عضو شبکه

 شهر استان نام موسسه خیریه ردیف

 تبریز اذر بایجان شرقی انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل 1

 تبریز اذر بایجان شرقی جمعیت خیریه قلب های سبز 2

 بستان اباد اذر بایجان شرقی خیریه یاران مهر اوجانبنیاد  3

 تبریز اذر بایجان شرقی موسسه مردم نهاد نوید همیاری استان آذربایجان شرقی 4

 اردبیل اردبیل موسسه خیریه چهارده معصوم اردبیل 5

 نجف آباد اصفهان موسسه خیریه حضرت قمر بنی هاشم  )ع( 6

 اصفهان اصفهان اصفهانخانه کودک و نوجوان اعظم  7

 اصفهان اصفهان موسسه خیریه شجره طیبه 8

 گلپایگان اصفهان خیریه قمر بنی هاشم حضرت ابولفضل 9

 خمینی شهر اصفهان موسسه شبانه روزی و خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه 10

 گلپایگان اصفهان حضرت فاطمه زهرا )س( 11

 فالورجان اصفهان خیریه کریم اهل بیت کلیشاد 12

 فریدون شهر اصفهان خیریه حضرت زهرا فریدون شهر 13

 خمینی شهر اصفهان خانه گلهای بهشت صبا عطیه 14

 تیران و کرون اصفهان خیریه حضرت ابواالفضل )ع( 15

 شاهین شهر اصفهان حضرت جواداالئمه 16

 شهرضا اصفهان انجمن مددکاری امیر المومنین )ع( 17

 نطنز اصفهان خیریه حضرت فاطمه زهرا چیمه موسسه 18

 خوانسار اصفهان موسسه خیریه ایتام خوبان روزگار 19

 نجف آباد اصفهان موسسه راهنمایی امداد مشاوره )مرام( 20

 نجف آباد اصفهان موسسه خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر)ع( 21

 شاهین شهر اصفهان مرکز  خیریه حضرت ابوالفضل)ع( 22

 رضوانشهر اصفهان موسسه خیریه امام علی )ع( 23

 شاهین شهر اصفهان مر کز حضرت علی )ع( 24



 
 

 شهر استان نام موسسه خیریه ردیف

 نجف آباد اصفهان موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست شهید مرتضوی 25

 نجف آباد اصفهان مرکز توانبخشی معلولین فیض 26

 زرین شهر اصفهان خیریه سیدالساجدین )ع( زرین شهرموسسه  27

 ایوان ایالم سفیر عاطفه ایوانیریه خموسسه  28

 ایالم ایالم م.خ نسیم رحمت امامزاده سید محمد عابد)ع( 29

 تهران تهران عترت بوترابیریه خموسسه  30

 تهران تهران موسسه خیریه ریحانه سعادت  31

 شمیرانات تهران ندای مهر ایرانیان 32

 تهران تهران اشرف االنبیا 33

 تهران تهران موسسه خیریه عترت فاطمی 34

 تهران تهران طاها طلیعه نور امید 35

 تهران تهران انجمن کودکان مهر هستی 36

 تهران تهران یاوران ایتام 37

 تهران تهران نیکوکاران راز 38

 تهران تهران داراالکرام حضرت ابوالفضل العباس )ع( 39

 دماوند تهران موسسه خیریه ونیکوکاری وآموزشی حاج اکبر ابراهیمی 40

 تهران تهران موسسه خیریه نیکوکاری حاج قاسم فرهاد 41

 لردگان چهار محال و بختیاری حضرت ابوالفضل لردگان 42

 مشهد خراسان  م. هماهنگی خیریه های مشهد 43

 طبس گلشن جنوبیخراسان  خیریه حضرت عباس طبس 44

 اهواز خوزستان معصوم  14م.خ.  45

 شیراز فارس  ل طاهاموسسه خیریه چلچراغ آ 46

 شیراز فارس  هخیریه توانمندی و خودکفایی زنان خود سرپرست و بی سرپرست عطی 47
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