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 ساله کارنامه دوازده 

*هنر خواندن و نوشتن در خدمت عدالت اجتماعی  

 :اجرازمان                                                                                                                                   :بردرکا و مکان   

 

  1388 -  1399                ن.           کودکان کار و خیابا اع ازجمعیت دف، منس و تربیت مدرس آموزشیهای کارگاه - نعمت آبادپاسگاه   -1

 1388 - 1399           صندوق تعاونی مسکن شهرک امید.و کانون نویسندگان ایران با مشارکت پارس( )تهران آموزشیمرکز  - امید شهرک -2

 1389                                                              جمعیت امام علی.    منسبا مشارکت  تربیت مدرس وآموزشی کارگاه  - خاک سفید -3

 1390 -1392         .همدالن کودکسمن و  شهرداری منطقه ،مردمی با مشارکت تهران  مدرستربیت و آموزشی  مرکز - پارکینگ بیهقی -4

 1391                                      .با مشارکت سازمان بهزیستی کشور -تهران ندامتگاه سازمان بهزیستیهای آموزشی کارگاه – زیبا شهر -5

 1391                         .همدالن کودک و جمعیت دفاع هایمنس مشارکتبا شهریار(  -) جاده کرجشهریار. کارگاه آموزشی  -هفت جوب -6

 1391 -92                                     جمعیت دفاع.اهالی محل و مشارکت  با سه راه زندان تهران و تربیت مدرس آموزشی مرکز - ملک -7

                                            1392            .همدالن کودک منسرو و ایران خودمرکز پژوهش با مشارکت  .بالندگیفردی های آموزش مهارت هایکارگاه-ایران خودرو  -8

   1392 -1393                                           .طقهشهرداری منو  اهالی محلبا مشارکت  تهران. مرکز آموزشی و تربیت مدرس - خاقانی -9

 1392 -1394         .شهرداری منطقه وک همدالن کود منس با مشارکت مرکز آموزشی و تربیت مدرس پارکینگ بیهقی تهران -آرژانتین -10

     1392 -1395                      ک.    همدالن کود منس و شهرداری منطقه با مشارکت . تهران.مرکز آموزشی و تربیت مدرس -کاشانک  -11

 1392                                                                   .اهالی محلبا مشارکت  -تهران. -سه راه آذری آموزشی  کارگاه -قدرت پاکی  -12

 1392                                                                   .اهالی محلبا مشارکت  -تهران  -امامزاده حسنآموزشی کارگاه  -مرادی  نادر -13

         1392                                       .      جاده ساوه( با مشارکت جمعیت دفاعهای پزخانه)کورهکارگاه آموزشی و تربیت مدرس  -زیرخُال -14

 1392 -1393                      جمعیت امام علی منس و اهالی محلا مشارکت ب –سعادت آباد  -و تربیت مدرس مرکز آموزشی  -هستی  -15

 1392 -1393                                                                   با مشارکت اهالی محل. تهران. - نارمک مرکز آموزشی -هفت حوض -16

 1393                                                     جمعیت دفاع.ن مس مردمی و با مشارکت - نارمکچهار راه  آموزشیکارگاه   -تلفن خانه -17

 1393                         .   با مشارکت اهالی محل تهران. تربیت مدرسکارگاه آموزشی و  – سبالن -18
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                                                                                                  1392 -1396                     .منطقهو آموزش و پرورش همدالن کودک، انجمن حامی  منمشارکت سبا  دشتیاریآموزش  مر کز -حامی -19

  1392 - 1395                            جمعیت دفاع.و اداره آموزش و پرورش –با مشارکت همدالن کودک  دشتیاریکارگاه آموزشی  -پُالن -20

 1393 - 1394                  .آموزش پرورش دشتیاری و مردمی کارگاه آموزشی خوانش و نوشتار به زبان بلوچی با مشارکت -نوهانی بازار  -21

 1393                  .و اداره آموزش و پرورش دشتیاری زبانمدرسین بلوچی با مشارکت  ؛زبان بلوچی تربیت مدرس کارگاه آموزشی -نگور  -22

 1392 - 1395                     .       آموزش و پرورش منطقهمردمی و با مشارکت  دشتیاری . -پالنشبانه روزی  کارگاه آموزشی -فارابی -23

 1393 - 1394                     منطقه.شهرداری  جمعیت دفاع وبا مشارکت  توانیربوستان ت مدرس آموزشی و تربیمرکز  -می گنجوینظا -24

 1393 - 1394                       جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان.ن مسبا مشارکت مرکز آموزش کودکان بازمنده از تحصیل  -فالح   -25

   1393 -1394                                 اع از کودکان کار و خیابان.جمعیت دفسمن با مشارکت آموزش مادران بی سواد  کارگاه  - بهاران -26 

   1393                                                                                               .به زبان کردی تربیت مدرسو  کارگاه آموزشی -سنندج -27

   1393                                                    نجمن حمایت از کودکان کار.     ا منس)تربیت مدرس( با مشارکت  کارگاه آموزشی -مولوی  -28

  1393                                               یکا(سرای یاری کودکان امید )س منبا مشارکت س اراک.  تربیت مدرس آموزشی مرکز -سیکا  -29

  1393 - 1394                                     .گروه اجتماعی فرهنگی کیانا منبا مشارکت سکارگاه آموزشی)تربیت مدرس(  -کرج مهرشهر -30

 1393                                              آموزش هنر خواندن و نوشتن به زبان کردی برای آموزگاران سلیمانیه عراق.کارگاه  -سلیمانیه  -31

 1394 - 1396               .سیکا -سرای یاری کودکان امیدمن سبا مشارکت اهالی محل و  اراک. کارگاه آموزشی)تربیت مدرس( - فوتبال -32

                      1394                                                 انجمن یاری کودکان. منسبا مشارکت )جاده ساوه(  کارگاه آموزشی)تربیت مدرس(- گلدسته -33

  1394                                                       .   اداره آموزش و پرورش دشتیاریتربیت مدرس با مشارکت رگاه آموزشی و اک -کیخا  -34

 1394                                                         منطقه.   اداره آموزش و پرورش با مشارکت تربیت مدرس رگاه آموزشی و کا - جنگارک -35

 1394                           منطقه.          اداره آموزش و پرورش اهالی محل و با مشارکت کلثوم رگاه آموزشی و تربیت مدرس  امکا -نوبندیان  -36

 1394 – 1396                                .    انجمن توسعه فرهنگ منسبا مشارکت  -شهریار )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی - شهریار -37 

   1395                                      من انجمن حمایت از کودکان کار.  سبا مشارکت  -رانته کارگاه آموزشی)تربیت مدرس( -مولوی بازار -38

   1395                                        جمعیت دفاع.  جمعیت پژواک حقیقت و های سمنرای سبز امید ، با مشارکت س کارگاه آموزشی -بیرجند -39

 1395 - 1398                                                         ا.   طلوع بی نشانهجمعیت  منس تربیت مدرسآموزشی و  هایکارگاه– نواب -40



3 | P a g e  

                                     1395                                                                        .    نشانهاطلوع بی سمنتربیت مدرس و  آموزشیای ههکارگا -سرای امید -41

 1395                                                                )کوشا( کانون فرهنگی کودکان کار تربیت مدرسو  کارگاه آموزشی - سر چشمه -42

 1395                             سراوان. اداره آموزش و پرورشبا مشارکت آموزشی و تربیت مدرس ویژه حومه سراوان  هایرگاهکا -گوهرشاد-43

  1395                            اداره آموزش و پرورش سراوان.با مشارکت رگاه آموزشی و تربیت مدرس ویژه دوره اول دبیرستان کا -شریعتی -44

 1395                                   آموزش و پرورش سراوان.     با مشارکت رگاههای آموزشی و تربیت مدرس سراوان کا -نمونه فرهنگیان-45

   1395                                                                   .  کوشا سمنبا مشارکت  -زاهدان )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی -شیرآباد  -46

 1395 - 1399                                                               نشانها. طلوع بی  منس تربیت مدرسآموزشی و هایکارگاه -سرای مهر -47

 1395 – 1399                               )ارفک( انجمن روشنگران فردای کودک منسو تربیت مدرس  آموزشهای کارگاه  -میدان شوش -48

      1395                  مدرسین ترک زبان.                                         کارگاه آموزش و تربیت مدرس به زبان آذری با مشارکت  -تبریز -49

 1395                                    و اهالی محل.        با مشارکت اداره آموزش و پرورش دشتیاری)تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی -جور  -50

 1396                                        و اهالی محل.با مشارکت آمورش و پرورش منطقه   -گیالن )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی -خُناچال  -51

  1396                                                       .حامیان حق کودکیانجمن  سمن با مشارکت -رشت  تربیت مدرسو  آموزشی مرکز  -بامداد -52

 1396                                           و اداره آموزش و پرورش دشتیاری. مردمیبا مشارکت پالن )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی -فاروق اعظم -53

 1396                                          سیستان و بلوچستان.اداره آموزش و پرورش مردمی و با مشارکت ارگاه آموزشی)تربیت مدرس( ک -سدبار  -54

 1396                                                و اهالی محل. با مشارکت اداره آموزش و پرورش منطقه)تربیت مدرس(  آموزشی هایکارگاه -بنت  -55

 1396                                                            آموزش و پرورش.   اهالی منطقه و ادارهبا مشارکت )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی -چانف -56

 1396                                          آموزش و پرورش منطقه.     مردمی و با مشارکت اسپکههای آموزشی و تربیت مدرس ارگاهک –پیش تازان  -57

 1396                                                              اداره آموزش و پرورش منطقه.   مردمی )تربیت مدرس( با مشارکت  کارگاه آموزشی -فنوج  -58

 1396                                                   اداره آموزش و پرورش منطقه.مردمی و با مشارکت ارگاه آموزشی)تربیت مدرس( ک -سوران -59

 1396                                                                 با مشارکت آموزش و پرورش منطقه.)تربیت مدرس(  آموزشیارگاه ک -بم پشت  -60

   1396                                                 اداره آموزش و پرورش منطقه. مردمی و با مشارکت )تربیت مدرس(  زشیکارگاه آمو -هیدوج -61

 1396                                               .  کوشای زاهدانکانون  سمن، با مشارکت زاهدان)تربیت مدرس(  آموزشی هایکارگاه – شیرآباد -62
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 1396                               .          گیرییاد مشکالت ویژهرکز مبا مشارکت  تربیت مدرس زاهدان و کارگاه آموزشی -فرهنگسرای انقالب  -63

 1396                                        و اداره آموزش و پرورش منطقه.      مردمی با مشارکت سراوان )تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی-گوهرشاد -64

 1396                                                        گی غیر دولتی سراوان. مشاوره آموزشی و فرهن سمن)تربیت مدرس(  کارگاه آموزشی - مشاوره-65

 1396                                                         سراوان با مشارکت آموزش و پرورش منطقه تربیت مدرس و کارگاه آموزشی -کار و دانش -66

 1396              های مرکز آموزشی اختالل یادگیری سراوان با مشارکت مردمی و اداره آموزش و پرورش سراوان. کارگاه –اختالل یادگیری -67

 1396                                                                     سراوانو آموزش پرورش  کوشا منسکارگاه آموزشی)تربیت مدرس( با مشارکت  - داب -68

 1396                                            آموزش و پرورش منطقه.          مردمی وبا مشارکت  بلوچستان،ین کارگاه آموزشی مدرس -گُشت -69

 1396                                                   .     باهوکالت دشتیاری منطقه مردمی در کارگاه آموزشی)تربیت مدرس( با مشارکت  -لدان وسُ -70

    1396              یک کالسه کپر نشین.                                                                                 مدرسه ی کارگاه آموزش- کور زیارت -71

 1397 - 1399                                                  .   نشانهاجمعیت طلوع بی منهای آموزشی و تربیت مدرس سکارگاه  -سرای نور  -72

 1397                                                   .انجمن حمایت از کودکان کار منس )تربیت مدرس( با مشارکت کارگاه آموزشی -بازار مولوی -73

 1397                                   .اداره آموزش و پرورش منطقهمردمی و با مشارکت  اسپکه های آموزشی و تربیت مدرسکارگاه -بهشتی -74

  1397                                               .منطقهو پرورش آموزش اداره  مردمی وتربیت مدرس با مشارکت  یوزشآم هایکارگاه –نوج فَ -75

 1397                                                               منطقه.و پرورش آموزش مردمی وکارگاه آموزشی تربیت مدرس با مشارکت  -کُتیج -76

  1397                                                 .ورش سراوانآموزش و پر با مشارکت کوشا منس تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -مردآباد -77

 1397                                                   .منطقه آموزش و پرورشاداره  با مشارکتالشار  تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -دانش -78

 1397                       مردمی و آموزش و پرورش سراوان.                             با مشارکت تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -شریعتی-79

 1397                                              اهالی محلی بخشان سراوان.         با مشارکت تربیت مدرسو  آموزششبانه  هایکارگاه -بخشان-80

 1397                                            آموزش و پرورش منطقه.             با مشارکتاسپکه  تربیت مدرسهای آموزش و کارگاه -بهشتی-81

  1397                   مردمی و آموزش و پرورش منطقه.        با مشارکتپیپ شبانه روزی  تربیت مدرسهای آموزش و کارگاه -هاشمی نژاد-82

  1397                                   صار کرج و اهالی محل.     بانوان ح انجمنسمن  مشارکتبا  تربیت مدرسی و آموزش هایکارگاه -حصار-83

                       1397 - 1399                                   نشانها. طلوع بی منسخانه مادری دروازه غار  تربیت مدرسی و آموزش هایکارگاه -خانه مادری-84
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 1398                               مردمی و آموزش و پرورش منطقه.          با مشارکتدبیرستانی پیپ  تربیت مدرسهای آموزشی و کارگاه–خاتم -85

  1398                              مردم محل.                      با مشارکتهای آموزشی و جبرانی دبستان و دبیرستانی کوپیچ پیپ کارگاه -کوپیچ-86

 1398                                     آموزش و پرورش منطقه.         با مشارکتاسپکه  تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -سلمان فارسی -87

 1398                                         (قشم جزیره ای برای کودکان) سمن با مشارکتقشم  تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -درگهان-88

                             1398                                      ای برای کودکان.       شم جزیرهق منس با مشارکتقشم  تربیت مدرسو  آموزشی هایکارگاه -طبل -89

   1399                                       ***بسرانجام نرسید.  های حضورینا کالسوبر اثر کر که آتنا تربیت مدرسو  آموزشیکارگاه  -آتنا -90

 1399                                               .  بسرانجام نرسید های حضورینا کالسوشهر ری که بر اثر کر کارگاه تربیت مدرس -پیشرو -91
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یکایک  نوشتنخواندن و توان در پایان دوره که بیش از ده هنرجو در آن شرکت کرده و است گروهی های این گزارش شامل کارگاه *

 رسیده است.شرکت کننده تایید مدرسین  بهنوآموزان 

  ngo .دولتیسازمانهای مردم نهاد غیر  : منس  **    

 ادامه واتساپ با یاری مدرسین گرام توسط بصورت تصویری  یآموزشهای کالس ،های حضوریپس از حذف کارگاهنا وبه علت بروز کر***     

        دارد.          

 خیاط -ص -ع                                                                                                                                       

                                                                                                                                          7 /7 / 1399 


