ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﮭﺮ و ﻣﺎه در ﺳﺎل ٩٣
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را در ﺳﺎل  ٩٣ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش:
ﺣﻮزه زﻧﺎن:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی ﺳﻮاد آﻣﻮزی در ﮐﻠﯿﮫ ﺳﻄﻮح و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮای داﻧﺶ
ﭘﺬﯾﺮان در دو ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان در ﺣﺪود  ٧٠ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴ﻣﺮﺑﯽ در ﮐﻼس ھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﻮدی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﻟﯿﭽﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل و ﺑﮫ روز ﺑﺎ ﮐﻼس ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ﺣﺒﯿﺒﮫ
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﮐﺮﯾﻤﮫ ﻏﻔﻮری ﮐﮫ از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺮﺣﺰاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﺎل  ٩٣ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﻮاد آﻣﻮزی در ﺳﺎل ٩۴ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻮادآﻣﻮزی و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﻟﯿﭽﯽ ھﺎ ﺑﻮده ﮐﮫ
ﺑﮫ روﻧﺪ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﮐﻼس ھﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻼس ھﺎی ﺧﯿﺎﻃﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ دو ﮐﻼس ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮭﺮاﻣﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ﮔﺪﺷﺘﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮزوﻗﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﺗﻌﺪادی دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﻼس ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪﻧﺪ.در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﻼس ھﺎی ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻧﺪﯾﺎن ﺑﮫ
ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻼس در دو ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻼس دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮭﺮاﻣﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ.در
ﻣﺠﻤﻮع  ١١ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ دوره ھﺎ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اداﻣﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ھﻨﺮﺟﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی ازاﯾﻦ ھﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻی ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻼس ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﮐﮫ از ﮐﻼس ھﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎی ھﺮ دو ﮐﻼس ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺘﺪی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﺰ ھﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی را در ﮐﻼس ھﺎ آﻣﻮزش دھﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۴٢ﻧﻔﺮ در ﮐﻼس
ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﺸﻨﻮاره ھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ زراﻓﺸﺎن از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ را ﺑﻌﮭﺪه دارﻧﺪ.
ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ھﻔﺘﮫ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
زﯾﺎدی روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺎھﺪ رﯾﺰش اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺮدد ﺗﺎ ھﻢ در ﻣﺤﺘﻮی و ھﻢ اراﺋﮫ ﻧﻮآورﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد.ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدﮐﺎن و ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻮزه ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺻﺮف ﮐﺮد.ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس را در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻌﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ  ٧ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻼس آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدﻗﭙﻮر اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮد دارای اﻓﺖ و ﺧﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺎ اﻧﮑﮫ ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻼس ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻟﺰوم و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ھﻨﻮز در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿﮕﺮدد.ﮐﻼس ھﺎ روزی ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و روزی ھﻢ ﺑﺎ  ۴ﻧﻔﺮ و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﺪرس ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﻢ ﻣﯿﺨﻮرد.ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺪ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺪ.

ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ راه ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪھﺪ.ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮭﺎﻧﯿﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺳﺴﮫ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻠﯿﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﮭﺮه ﺑﺮدﯾﻢ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زن در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش روش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﺎﻻو ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﻮﺳﺴﮫ ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دروس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ رﯾﺎﺿﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻔﺎری و زﺑﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻼس ھﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت و زﺑﺎن اداﻣﮫ دارد.
ﮐﻼس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان در دو ﮐﻼس ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ورد و اﮐﺴﻞ
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در اداﻣﮫ ﺧﺎﻧﻢ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪی از دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﮐﻼس را اداﻣﮫ دادﻧﺪ.

ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی زﺑﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ٧اﻟﯽ  ١٣ﺳﺎﻟﮫ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﺎ  ۵ﮐﻼس
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻃﻘﯽ و آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد.اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻼس ﺑﺎزﯾﮕﺮی از ﮐﻼس ھﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﻼس ﮐﮫ در  ۶ﻣﺎه اول در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی آﻗﺎی
اﺑﺮﻗﻮﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ در اول ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ در ﺟﺸﻦ روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدک در ﭘﺎرک ﻧﯿﺎوران ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.از اﺑﺘﺪای زﻣﺴﺘﺎن دو ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ
دو ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻇﺮی و آﻗﺎی ﺑﮭﺮاﻣﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻼس دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﮫ اول ﺳﺎل ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻼس آﻣﻮش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ
آﻗﺎی وﺣﯿﺪ ﺧﻠﺘﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻼس از اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻈﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﮐﮫ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ھﻤﮫ ﮔﺮوھﮭﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اداﻣﮫ اﯾﻦ ﮐﻼس ﮐﮫ در دﻓﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﺠﺪدا داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﺮای  ۶ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﮕﺮدد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻼس ھﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻞ،ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ذھﻦ و
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ
.ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ دوره ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮑﻮھﯽ و روﯾﺎ ﺻﺒﺎغ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺎل ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ و در دو ﭘﺎﯾﮫ ﺳﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ﺳﺮﺷﺎر و ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻼس ھﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﺎ دو ﮐﻼس ﺳﮫ روز درھﻔﺘﮫ و ھﺮﮐﺪام دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ٨ﻧﻔﺮه ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺎه دو ﮐﻼس
ده ﻧﻔﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﺎن وﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﮫ

ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺳﮫ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ در ﻣﻮﺳﺴﮫ دﻧﯿﺎ دوره دﯾﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۴ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ
در ﮐﻼس ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺷﺪ در ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
در ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ وزﯾﻮرآﻻت وﻣﺴﺌﻮل
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ھﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات زﻧﺎن آﻧﻮزش دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ھﻨﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺮﺣﺰاد ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺟﺸﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺧﯿﺮﯾﮫ
ﻣﮭﺮﻃﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ ورود اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻃﺮاح ﺑﻮده وﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ داد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧﻮد اداﻣﮫ داد.
در اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ھﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﺟﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﺟﺎره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮوﺳﮏ ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ  ١۵ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ٩٣ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ
اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎرﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزش ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دادن ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﮫ
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﮐﻼس ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻌﺒﮫ ھﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و اداﻣﮫ ﻧﯿﺎﻓﺖ
ﮔﺮوه ﭘﺘﮫ دوزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ٧ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﮐﺜﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ
ﺑﻮده و ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﮫ دارد.ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ و ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﯿﺰی ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣﺪود  ٢٧٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﮐﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ زﻧﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎر زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻌﺎ دراﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﺰارش ﭘﺲ از اراﺋﮫ از
ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﮫ اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی  ۵ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻔﺎرش ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺘﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮔﺎم
دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪدﮐﺎری:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ ﺷﺪن ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻗﺪری دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ﺗﻨﺎوب ﯾﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ھﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﺪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪدﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺻﻨﺪوق
ﻣﺪدﮐﺎری و دادن وام ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪود در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺧﻮب ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ و در ﺣﻮزه
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﺒﮑﮫ ﯾﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺎن در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﻓﺮدی و ارﺟﺎﻋﺎت درون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﻧﺪ:
-١ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﮐﻞ  ۶ﺟﻠﺴﮫ
-٢ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز داوﻃﻠﺐ
-١-٢ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺴﮭﯿﻠﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻮری ﻧﺸﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١۵ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﮫ
-٢-٢ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش زﯾﻮرآﻻت ﺑﮫ  ۶ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﺤﻠﮫ
 -3-2ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮭﺪاﺷﺖ دھﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
-3ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﮫ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ رﻣﻀﺎن و اراﯾﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش-
ﺷﺮﮐﺖ  ۵٠ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﺤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﻣﮭﺮ و ﻣﺎه در ﺟﺸﻦ اﻓﻄﺎر ﺳﺮای ﻣﺤﻠﮫ ﺑﻮﻋﻠﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن و داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ در ﺣﺪود  ۴٠ﻧﻔﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮای ﻣﺤﻠﮫ و دﻓﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎزی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺸﻦ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدک و ھﻤﺮاھﯽ  ١٢٠ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ
ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اھﺪا ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﮭﺮ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی زﻧﺎن ﻣﻮﺳﺴﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در  ۴ﺟﺸﻨﻮاره دﯾﮕﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه

در ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﮭﯿﮫ ﻟﻮﮔﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوﺷﻮر و ﺳﺮﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺳﺎﻻﻧﮫ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ در
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
داﺷﺖ.
در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺷﮭﺮداری و ﺷﺒﮑﮫ ﯾﺎری و ﺑﻌﻀﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت رﻓﺎه
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻣﮑﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دھﯽ در ﺗﮭﯿﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در روزھﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﮫ آﮔﮭﯽ
روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

