عملکرد اداره بانوان معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

اداره امور بانوان با مشارکت مسئولین خانه های خانواده و سبک زندگی با هدف کشف و شکوفایی
1

برگزاری جشنواره بهترین سفره هفت
سین من

استعداد بانوان هنرمند در سطح محالت جهت ارائه آثار فاخر برای سفره هفت سین ،ترویج فرهنگ
1

صحیح بزرگداشت آیین ملی نوروز ،حمایت از ایده های خالقانه بانوان محالت با محوریت سفره های
هفت سین و  ...جشنواره بهترین سفره هفت سین را با حضور بانوان خالق عضو در کانون های  3گانه
خانه خانواده و سبک زندگی برگزار نمود
همایش احیاگران نور با موضوع تقویت هویت دینی در خانواده،راه های شناسایی تهاجم فرهنگی ،ساده
زیستی ،ایثار و گذشت ،نقش تبلیغ در تحکیم بنیان خانواده و ...توسط بانوان مبلغ و مجرب با هدف

2

برگزاری همایش احیا گران نور

1

چگونگی ارتباط متقابل و موثر با مخاطب ،جذب و بهره مندی از معلومات بانوان مبلغ منطقه ،خالقیت و
نوآوری در عرصه تبلیغ و ترغیب آنان برای جلب توجه بیشتر به شیوه های مشاوره در امر تبلیغ برای
بانوان و اعضای کانون ها ی  3گانه با مشارکت اداره کل امور بانوان برگزار شد
جشن نگین آفرینش با هدف گرامیداشت والدت حضرت زهرا(س) و هفته زن و تکریم بانوان از تاریخ

3

برگزاری جشن نگین آفرینش محالت
و مجموعه شهربانو

20اسفند لغایت  20فروردین وبا حضور میانگین  100نفر درتعدادی از سرای محالت  13گانه و با
15

حضور اعضای کانون های  13گانه ،زنان سرپرست خانوار و بانوان موفق و توانمند محله در سرای
محالت ،بوستان ها ،مساجد ومجموعه شهربانو برگزار شد .در این مراسم از بانوان برتر ،ایثارگر و نخبه
تقدیر و تشکر به عمل آمد

4

برگزاری جشن های ویژه اعیاد رجب و
شعبانیه و روز جوان

به مناسبت هفته جوان و گرامیداشت اعیاد شعبانیه و رجب مراسم ویژه برای بانوان و شهروند ان در
15

قالب جشن همراه با اجرای برنامه های شاد  ،مسابقه ،موسیقی سنتی ،مولودی خوانی  ،سخنرانی و  ...در
مجموعه شهربانو و سرای محالت با مشارکت بانوان واعضای کانون های  3گانه برگزار شد
خانواده بعنوان کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی بشری ،نقش بسزایی در حیات جوامع دارد .لذا

5

برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم و اعتال
بنیان خانواده

75

اگر خانواده سالم ،متعالی و بادوام باشد جامعه سالم ،متعالی و بادوام خواهد بود .برهمین اساس کارگاه
آموزشی تحکیم و اعتالء بنیان خانواده برای بانوان و شهروندان با هدف کارآمدی و پایداری خانواده ها،
شناخت ویژگیهای خانواده سالم و پایدارو  ...در سرای محله نارمک برگزار شد.
اداره امور بانوان با هدف غنی سازی اوقات فراغت و ارتقاء روابط خانوادگی تور های آموزشی و

6

برگزاری اردوی آموزشی -تفریحی
ویژه بانوان و اعضای کانون ها

گردشگری را برای بانوان فعال و زنان سرپرست خانوارو اعضای کانوان های  3گانه خانه خانواده و سبک
40

زندگی در ماه  2بار برای سرای محالت و مجموعه شهربانو با برنامه های مختلف شامل برگزاری کارگاه
های آموزشی ،مشاوره ،مسابقه ،ورزش و ....برگزار میکند الزم به ذکر است از ابتدای سال تاکنون تعداد
 400نفر از بانوان از تورهای گردشگری اداره بانوان استفاده کرده اند

برگزاری غرفه عفاف و حجاب و
مشاوره سبک زندگی اسالمی ایرانی و
7

کتاب و محصوالت فرهنگی به مناسبت

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی عفاف و حجاب اداره بانوان با مشارکت ادارات معاونت اجتماعی و
1

هفته ملی عفاف و حجاب در بوستان

فرهنگی نمایشگاه عفاف و حجاب و غرفه های مشاوره دینی -مذهبی ،سبک زندگی اسالمی -ایرانی،
کتاب و محصوالت فرهنگی و  ...را در بوستان فدک از تاریخ  17لغایت  23تیر برگزار نموده است

فدک
کارگاه آموزشی عفاف و حجاب با هدف ترویج عفاف وحجاب به منظور سالم سازی جامعه و پیشگیری از

برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و
8

حجاب ویژه بانوان شاغل و شهروندان
در سرای محالت و مجموعه شهربانو

40

آسیب های اجتماعی ،افزایش سطح آگاهی بانوان شهروند نسبت به نقش موثر عفاف و حجاب در
پایداری خانواده و اجتماع و  ...به مناسبت هفته ملی عفاف و حجاب برای بانوان در سرای محالت و
مجموعه شهربانو برگزار شد
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ردیف

عنوان برنامه

تعداد

کارگاه مهارتهای زندگی اسالمی -ایرانی با هدف توسعه و گسترش الگوهای مناسب برای سبک های

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای
9

زندگی ایرانی -اسالمی در مجموعه

توضیح (محتوای برنامه)

65

شهربانو و سرای محالت

رایج زندگی اسالمی -ایرانی با تاکید بر بکارگیری آموزه های دینی -مذهبی ،قرآنی وسنت پیامبر و ائمه
از طریق مباحث قرآنی و نهج البالغه به همت خانه خانواده و سبک زندگی سرای محالت در سراها و
مجموعه شهربانو برگزار می شود.
به منظور سالم سازی جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و گسترش برنامه های فرهنگی-

10

برگزاری همایش روز ملی عفاف و
حجاب

1

ترویجی در زمینه عفاف و حجاب ،همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته ملی عفاف و حجاب اداره بانوان
با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی برنامه های ویژه ای شامل سخنرانی مذهبی ،تواشیح، ،تقدیر
ازبانوان محجبه و خانواده معظم شهدا و  ...را به صورت پهنه ای در میدان امام حسین برگزار کرد.
درباره نظام خانواده و شکل گیرى و اهمیت آن رهنمودهاى فراوانى در متون دینى ما وارد شده است نظام

11

برگزاری سلسله نشست های خانواده
موفق و پایدار در بوستان فدک

15

خانواده ،نظام ارزشمند و محبوبى است که در اسالم هیچ بنایى محبوبتر از آن پایه ریزى نشده است .بر
همین اساس سلسله نشست های خانواده موفق ویژه خانواده ها و زوج های جوان هر هفته با مشارکت
سرای محله فدک در بوستان فدک برگزار شد.
به منظور ارائه آموزش های الزم در خصوص شیوه صحیح تربیت کودک از دیدگاه قرآن ،هویت دادن به

برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت
12

های فرزندپروری در مجموعه شهربانو

گرایش های مشارکت جویانه والدین  ،آگاه نمودن خانواده از نیازهای فرهنگی و اجتماعی کودکان ،توجه
30

یک و دو

به نقش و وظایف والدین به ویژه مادران صاحب فرزند خردسال کارگاه های آموزشی مهارت های
فرزندپروری با عناوین و سرفصل های مختلف ( امور دینی -امور تربیتی -بازی و سرگرمی -سالمت و
تغذیه) در مجموعه های شهربانو منطقه برگزار شد.

برگزاری جشن روز ملی دختران با
13

عنوان گوهر علم و عفاف در بوستان

اداره امور بانوان به مناسبت والدت حضرت معصومه و دهه کرامت مراسم جشن روز ملی دختران را با
15

فدک و سرای محالت

عنوان میالد گوهر علم و عفاف با مشارکت ناحیه مقاومت شهید بهشتی به همراه برنامه های شاد و
مولودی خوانی ،مسابقه و تقدیر از دختران موفق و نمونه محالت در بوستان فدک برگزار نمود.
اداره بانوان بر اساس دستورالعمل ارسالی کارگاه آموزشی توانمندسازی را برای مسئولین برگزار نمود

برگزاری کارگاه آموزش و ظرفیت
14

سازی مسئولین خانه خانواده و سبک

که در رابطه با مفاهیم اساسی توانمندسازی ،اصول و ارزش های آن ،ابعاد توانمندسازی و روش های
6

زندگی محالت

پیشبرد آن در محیط کار توضیحاتی داده و همچنین در رابطه با اقدامات توانمندساز در زمینه جمع آوری
اطالعات محله ،نقاط قوت و ضعف و شناسایی نقاط بی دفاع شهری ،نقاط آسیب خیز و  ...و چگونگی
جانمایی ومکان یابی روی نقشه برای مسئولین مطالبی ارائه شد.
سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس ،با مشارکت برخی سازمان ها ویژه برنامه

15

تجدید میثاق بانوان فرهیخته و ایثارگر
با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق بانوان فرهیخته و ایثارگر و خانواده های شهدا و ایثارگران با آرمان های معمار کبیر انقالب
1

اسالمی حضرت امام و پیمان والیتمدارانه زنان متدین و فهیم اسالمی با رهنمودهای ارزشمند مقام معظم
رهبری را بمناسبت هفته دفاع مقدس در مرقد مطهر امام خمینی برگزار نمود .در این برنامه تعداد 40
نفر از بانوان مبلغ دینی ،شاخص و تاثیرگذار محالت حضور داشتند.
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ردیف

عنوان برنامه

تعداد

توضیح (محتوای برنامه)
با عنایت به فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با هدف بازشناسی ابعاد و ارزشهای

16

تجلیل از همسران فداکار شهدا،
جانبازان و ایثارگران( مادران آسمانی)

هشت سال نبرد جانانه ملت نستوه و شهیدپرور ایران اسالمی واحیا وتداوم فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و
1

شهادت ویزه برنامه مادران آسمانی ،تجلیل از همسران فداکار شهدا ،جانبازان و ایثارگران با حضور
معاون اجتماعی و فرهنگی و مسئول امور بانوان برگزار شد .در این برنامه از  10نفر از بانوان و مادران
آسمانی محالت  13گانه منطقه تجلیل بعمل آمد
اداره بانوان به مناسبت طرح استقبال از مهر و روز جهانی کودک همچنین در راستای دستیابی به اهداف
طرح غنچه های شهر و ایجاد روحیه شادی و نشاط در کودکان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های
17

فرزندپروری به مناسبت هفته جهانی

15

کودک

فرزندپروری ،مشاوره کودک و نوجوان ،آموزش های هنری ،توزیع بروشور و سی دی آموزشی و  ..ویژه
مادران و فرزندانشان و بانوان سرپرست خانوار در مجموعه شهربانو و سرای محالت نمود .همچنین
ویژه برنامه ای برای کودکان پیش دبستانی به همراه برنامه های شاد ومتنوع همچون اجرای نمایش
عروسکی و تئاتر ،مسابقه و اهدای جوائز به نفرات برتر در مجموعه شهربانو برگزار شد.
در این مراسم که با هدف شناساندن ابعاد مختلف قیام عاشورا و نقش موثر زنان به ویژه حضرت

18

یازدهمین گرد همایی زنان عاشورایی
مناطق  22گانه

1

زینب(س) در این نهضت عظیم ،برگزار شد  100نفر از بانوان هیئت های مذهبی ،مبلغ و فرهیخته،
همسران و مادران شهداء و اعضای کانون ها ی  3گانه خانه های تسنیم حضور داشته و در غربت حضرت
زینب(س) و اهل بیت امام حسین(ع) گریستند.
خیانت به همسر عوارض و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که بر فرد ،خانواده و جامعه تاثیر می

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های
19

زندگی( آیین همسر داری و خیانت

گذارد با توجه به تاثیر خیانت والدین بر فرزندان از آنجایی که والدین الگوی اصلی رفتار در فرزندان می
25

همسران)

باشند و پدر و مادر جزو گروه های مرجع رفتاری برای فرزندان می باشند ،کشمکش ها و درگیری های
والدین فرزندان را به دایره آسیب می کشاند .بر همین اساس کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با عنوان
علل خیانت همسران هر هفته در مجموعه شهربانو برای بانوان برگزار می شود.
داره بانوان در راستای دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل بانوان اقدام به برگزاری جلسه ای مشترک با
حضور مدیر بانوان ،رییس اجتماعی ناحیه یک ،مدیر و معاون مدرسه آگاهی ،کارشناسان ستاد و ناحیه و

برگزاری جلسه مشترک اداره بانوان با
20

مدرسه آگاهی جهت اجرای طرح ترمه

مجری اجرای طرح در مدرسه آگاهی نمود .طرح ترمه و ترنج با هدف آموزش مستقیم و افزایش هوش
1

و ترنج

هیجانی دانش آموزان ،گسترش و تعمیق مهارت های فردی و ارتقای سطح هوشیاری شرکت کنندگان،
ایجاد فضای مفرح و شاد در مدرسه جهت شکوفایی استعدادهای فردی و ایجاد خالقیت ،ایجاد فعالیتهای
فرهنگی و هنری در مدارس و  ...از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ،مشاوره گروهی و فردی،
برگزاری اردو ،ارائه بسته های فرهنگی– آموزشی و  ...برگزار خواهد شد.
جلسات ماهیانه اداره بانوان با حضور مدیر و کارشناسان اداره بانوان ،کارشناسان نواحی و مسئولین خانه

21

برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین
خانه خانواده و سبک زندگی

خانواده و سبک زندگی محالت  13گانه ماهیانه در سرای محالت برگزار می شود و پیرامون
8

دستورالعمل های اداره بانوان ،ظرفیت های انسانی و اجتماعی محله ،مسائل و مشکالت بانوان محله ،
تعامل و مشارکت بیشتر مسئولین خانه ها با کارشناسان نواحی ،برنامه های ویژه و ماهیانه و فعالیت های
خانه ها  ،چگونگی و نحوه برگزاری برنامه ها و  ...بحث و تبادل نظر میشود.

