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برگزاری هفتمین دوره ارمغان

ــر آن اســت کــه  ــاش ب ــام اســت و در هــر دوره ت ــه الت� ــن طــرح خ�یری طــرح ارمغــان یکــی از چندیی
ــرای ب�مــاران  ــی ب ــر جمــع آوری کمک  هــای مال ــه از ب�ماری هــا افــزون ب ــک زم�ن ــرار دادن ی ــا هــدف ق ب
ــک  ــه پ�شــگ�یری کم ــا ب ــه تنه ــه ن ــم ک ــش ده� ــه افزای ــه را در آن ح�ط ــوم جامع ــی عم گاه ــد، آ ن�ازمن
ــود می بخشــد. تاکنــون شــش دوره از اییــن طــرح بــه  ــز بیه�ی می کنــد، معضــات اجتماعــی ب�مــاران را ن�ی
پایــان رســ�ده  و در ت�یرمــاه 1401 ن�یــز هفتم�یــن دوره ارمغــان بــا موضــوع کمــک بــه ب�مــاران بــا اختــاالت 

ب�ناییــی آغــاز شــده اســت.
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همایش خیرین
ــا مهــر خــود ل�خنــد را بــر لــب  ــوده کــه ب ــن گرانقــدر بی ــر از خ�یریی ــی تقدیی خ�یریــه الت�ــام هم�شــه در پی
ــن و  ــش خ�یریی ــه دوره همای ــزاری س ــس از برگ ــتا پ ــن راس ــانده  اند. در هم�ی ــ�اری نش ــای بس خانواده  ه
گرامی داشــت خ�یرییــن هم�شــه همــراه، چهارم�یــن دوره از همایــش خ�یرییــن در تارییــخ  ســوم مــرداد ســال 
1401، در ســالن  همایش هــای رازی دانشــگاه اییــران برگــزار شــد. در ابتــدا گــزارش عملکــرد ســال�انه  الت�ــام 
و گــزارش مالــی خ�یریــه ارائــه گردیــد. در ادامــه ۲4 مــورد گلرییــزان معرفــی شــد و در ســایه لطــف خ�یرییــن، 

تمــام مددجویــان مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد.

2



شماره ششم
پاییز 1401

یعنــی  همایــش  بخــش  شــ�یریین تریین  پایــان،  در 
ــا  ــم و شــما ب ــام را جشــن گرفت� ــد الت� هشــتم�ین تول
ــه  ــان خ�یری ــای مددجوی ــش دل ه ــا بخ ــان، گرم حضورت

ــدید. ــام ش الت�
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حضور التیام در دیجی کاال مهر

ــوان  ــت عن ــی تح ــر پلتفرم ــاد دیگ ــردم نه ــازمان های م ــه و س گاپ ــاری آ ــا هم� ــی کاال ب دیج
دیجــی کاال مهــر را بــرای تام�یــن ن�ازهــای کاالییــی ســازمان های مــردم نهــاد در دســترس قــرار 
داده کــه در فراینــدی شــفاف و اعتمــاد آفرییــن، تــاش می کنــد بســتری بــرای انجــام کارهــای 

ــران باشــد.   ن�ــک و خ�یرخواهانــه  مخاط�ــان دیجــی کاال و همــه مــردم ایی
ــور  ــاز ام ــورد ن� ــاییل م ــن وس ــهولت تام�ی ــت س ــه جه ــتر ب ــن بس ــز در ایی ــام ن�ی ــه الت� خ�یری

ــت. ــده اس ــال ش ــر فع ــی کاال مه ــود در دیج ــی خ اجرایی

آگاپه

هوشــمند ســازی باعــث ســهولت و تســرییع امــور 
ــن م�ــان  زندگــی در تمــام زم�نه هــا شــده. در ایی
ــاخت  های  ــاد زییرس ــا ایج ــز ب ــه ن�ی گاپ ــه آ موسس
ــام  ــه و ع ــات خ�یری ــرای موسس ــی الزم ب ارت�اط
ــی و شــفاف ســازی  ــن ارزیابی المنفعــه، و همچن�ی

باعــث تســه�یل ن�کــوکاری شــده.
ــن  ــز در ایی ــام ن�ی ــه الت� ــتا خ�یری ــن راس در هم�ی
پلتفــرم فعال�ــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
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اهدای کتاب های کنکوری

پ�مــودن هــر مســ�یری ســختی ها و چالش هــای خــاص خــودش را دارد 
و تنهــا کســانی کــه آن راه را پ�مودنــد بــه خوبیــی بــا آنهــا آشــنا هســتند. 
کنیکــور هــم یــک مســ�یر پیــر پ�یــچ و خــم اســت کــه افــزون بــر  تــاش 
ــر دوش  ــب درســی ب ــد کت ــت خری ــادی را باب ــه  زی ــاد، هزین و پشــتییکار زی
ــه  ــتند ک ــی هس ــش آموزان ــذارد. دان ــواده اش می گ ــوز و خان ــش آم دان
ــل مشــکات  ــه دل�ی ــد ب ــادی کــه دارن ــی رغــم تــاش و پشــت کار زی عل
ــرای  ــا اج ــام ب ــد. الت� ــاز مانده ان ــوری ب ــای کنیک ــه کتاب ه ــی از ته� مال
ــن  ــته اید ایی ــه توانس ــوزان ک ــش آم ــما دان ــاب از  ش ــدای کت ــرح اه ط
مســ�یر را بــا موفق�ــت بــه اتمــام برســان�د می خواهــد کتاب هــای خــود 
را بــرای کمــک کــردن بــه اییــن دانــش آمــوز ان اهــدا کن�ــد. اییــن طــرح 
در تابســتان آغــاز شــده و تــا پایــان اعــام نتاییــج کنــور1401 ادامــه دارد.

تیم روابط عمومی

ــن  ــرای جمــع آوری کمک هــای خ�یریی ــاش ب ــر ت ــاوه ب ــام ع ــه الت� خ�یری
ــای  ــی را در زم�نه  ه ــی عموم گاه ــا آ ــته ت ــر آن داش ــعی ب ــواره س هم
ــان  ــرح ارمغ ــه ط ــرد ک ــاال ب� ــان ب ــت و درم ــه بیهداش ــف از جمل مختل
ــی  ــر از رویکردهایی ــی دیگ ــر اســت، یک ــن ام ــق ایی ــق تحق ــی از مصادیی یک
گاهــی عمــوم مــردم در نظــر گرفتــه  کــه خ�یریــه الت�ــام بــرای افزایــش آ
مقاالتــی هســت کــه در ت�ــم تحرییریــه ته�ــه و تنظ�ــم مــی شــود و شــما 
عزییــزان می-توان�ــد در ســایت رســمی الت�ــام و در بخــش مربیوطــه بــه آن 
دسترســی داشــته باشــ�د. اییــن مقــاالت همــراه بــا فاییــل صوتــی منتشــر 
ــود  ــه وج ــدان ب ــام عاقه  من ــرای تم ــکان را ب ــن ام ــه ایی ــوند ک می ش
ــن  ــوای ایی ــل تراف�ــک، ناهــار کاری و... از محت ــی مث مــی  آورد در زمان  هایی
ــد در  ــه شــما می   توان� ــر ســایت خ�یری ــد. عــاوه ب ــاالت اســتفاده کنن مق
Castbox کــه بســتری بــرای انتشــار پادکســت ها بــا موضوعــات مختلــف 

ــل صوتــی مقــاالت الت�ــام دسترســی داشــته باشــ�د. اســت بــه فایی

اتفاقات جدید در تیم های خیریه التیام
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الت�ـام دارای ۵۵ عضـور رسـمی و فعال اسـت که هـر کدام ط�یق عاقـه و توامندی 
در ت�م  هـای مختلـف سـازمان دهـی شـده اند کـه بخش اعظـم ایین سـازمان دهی 

و ت�ـم بنـدی افـراد داوطلب توسـط ت�م منابیع انسـانی انجام می شـود.

وظایف تیم منابیع انسانی

تمـام افـراد داوطلـب بـرای همـکاری بـا الت�ـام فرم همـکاری بـا خ�یریه که در سـایت رسـمی قـرار دارد را 
تیکم�یـل می کننـد. در اییـن فرم شـخص داوطلـب اطاعاتی در مورد عاقـه مندی هـا و توانمندی های خود 
ارائـه می  دهـد. ت�ـم منابیع انسـانی درخواسـت تمام داوطل�ـان را با توجه بـه عاقه و تواناییـی مورد پایش 
و بررسـی قـرار می دهـد و بـا توجـه بـه مشـخصات ذکر شـده اشـخاص داوطلب بـه ت�م های مناسـب که 
درخواسـت ن�یـرو داشـتند ارجـاع داده می شـوند. هـر فـرد بعـد از  گذرانـدن دوره ی آزمایشـی، در صـورت 
تماییـل می توانـد بـه همـکاری خـود در ت�ـم مربیوطـه ادامه دهـد و مراحل عضویت رسـمی ایشـان انجام 
می  شـود. یکـی از مهمترییـن رسـالت ت�ـم منابیـع انسـانی ارتقـا می  باشـد، کـه از طرییـق آمـوزش محقـق 

می شـود کـه بعضـا بـا تفرییـح و سـرگرمی گره خورده اسـت. 

نییگاهی به آینده تیم منابیع انسانی
اییــن ت�ــم در صــدد اییــن اســت کــه تعــداد افــراد ب�شــتری را، کــه افــرادی متعهــد و ســختییکوش خواهنــد 
بیــود بــه الت�ــام معرفــی کنــد و همچن�یــن در فصــول پ�ــش رو ب�شــتریین تمرکــز خــود را در بخــش ارتقــا 
ــرات بســ�اری خواهــد شــد. تمامــی مــوارد شــامل رشــد،  ــن راســتا دســتخوش تغ��ی بگــذارد و در هم�ی
ارتقــا، آمــوزش و تفرییــح و ســرگرمی اییــن بخــش شــامل برنامه هاییــی ب�شــتر منســجم و جــذاب تــری 

خواهــد بیــود.

تیم منابیع انسانی

6



شماره ششم
پاییز 1401

تیم اجراییی

کارگاه رفتار سـازمانی در روزهای 1۵ و ۲۲ شـهرییور از سـاعت 1۶ تا ۲0 در آمفی تئاتر کارخانه »نوآوری 
هفـت و هشـت« با تدریس جنـاب آقای مهندس »آرمـان ول�ان«، مدرس و مشـاور آداب اجتماعی 

و تشـریفات تجـاری برگزار شـد. جلسـات به ترت�ب با حضور 1۵ و 1۶ شـرکت کننـده برگزار گردید.

اتفاقات التیامی
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در روز نخسـت جنـاب مهنـدس ول�ـان کارگاه را بـر پایـه 
گفتمـان و تعامـل دو جان�ـه بـا شـرکت کننـدگان آغـاز 
کردنـد؛ در ادامـه آداب اجتماعی از جمله مکالمات تلفنی، 
وقـت شناسـی، قدردانـی، نحـوه صح�یـح دسـت دادن و 
نـوع پیوشـش رسـمی بانـوان به طـور کامل مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفت.
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در روز دوم، آداب مربیوط به جلسـات و مذاکرات از جمله نحوه صح�یح نشسـتن و ایسـتادن، اکسسـوری، 
کارت وییزیـت، انتخـاب عطـر مناسـب، دوازده راز مدییـران جـذاب و نـوع پیوشـش رسـمی آقایان تشـرییح 

شـد. در انتهـا ن�یـز کارگاه با پاسـخگوییی به پیرسـش های شـرکت کننـدگان به پایان رسـ�د.
تمـام درآمـد حاصـل از برگـزاری اییـن کارگاه صرف امـور درمانی ن�ازمندان شناسـاییی شـده، خواهد شـد. 

ام�ـد اسـت در کارگاه هـای بعـدی در کنار شـما عزییزان باشـ�م.
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تاکنــون دســت ســازه ها و هنــر مایه هــای هنرمنــدان الت�امــی در فروشــگاه اینترنتــی قاصــدک کــه بــه نفــع و یــاری 
ــت ســهولت  ــروش می رســد و جه ــه ف ــن قاصــدک ب ــه اســت در بســتر وبســایت فروشــگاه آنایی ــان خ�یری مددجوی
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــار همــگان ق ــز در اخت� ــال تلگرامــی قاصــدک ن�ی ــان کان ــر شــما خوب بخشــی و دسترســی بیهت
ســایت قاصــدک می توان�ــد بــا خریــد هدیــه بــرای کســانی کــه دوستشــان داریــد، قاصــد عشــق و مح�ــت باشــ�د و 
هم�نطــور قاصــد مهربانــی بــرای کســانی کــه بــه نییــگاه گــرم شــما احت�ــاج دارنــد، چــرا کــه ســود حاصــل از  درآمــد 
فروشــگاه قاصــدک، صــرف درمــان و امــور خ�یرخواهانــه خواهــد شــد. از طرییــق ســایت و کانــال فروشــگاه قاصــدک، 

قاصــد عشــق و مهربانــی باشــ�م.

بخــش هنرمنــدان ســایت قاصدک 
ــد. )قاصدک، فروشگاهی برای همه  هنرمندان!(راه اندازی ش
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خ�یریــه الت�ــام در حــوزه ی بیهداشــت و درمــان فعال�ــت مــی کنــد. از زمانــی کــه یــک مددجــو تحــت 
پیوشــش خ�یریــه قــرار م�گ�یــرد، ن�ــاز اســت کــه از شــروع درمــان مددجــو تــا بیه�یــودی اقداماتــی صــورت 
بگ�یــرد. پ�گ�یــری اییــن اقدامــات بــر عهــده ت�ــم مــددکاری اســت. در ادامــه  نمونــه ای از پ�گ�یــری  انجــام 

شــده توســط اییــن ت�ــم بــه شــما معرفــی مــی شــود.

پــدر همــه توانــش را بــه کار م� َ�ــرد تــا بتوانــد بــه زندگــی برســد، بــه زندگــی   ای کــه همــه اعضــای خانــواده  اش 
در آن آرامــش داشــته باشــند، امــا وضع�ــت پســر دوســاله، خانــواده او را از زندگــی عقــب انداختــه، پســرش 
بــه صــورت مــادرزادی بــه فلــج مغــزی یــک طرفــه انــدام )CP( دچــار اســت و پــدر همــه تاشــش را م� کنــد 
تــا هزینــه زندگــی را تام�یــن کنــد، امــا هزینــه درمانــی باالتــر از وســع یــک کارگــر اســت. کــودک تــا پنــج ســالگی 
فرصــت دارد، و اییــن بــازه  ی ســه ســاله دوره  ی طاییــی درمــان اوســت. او بایــد در جلســات گفتــار درمانــی و 
کاردرمانــی شــرکت کنــد تــا بتوانــد تــا حــدودی تواناییــی حضــور در جامعــه را بــه دســت آورد. شــما خ�یرییــن 
گرانقــدر بــا مهــر خــود بــه اییــن خانــواده ن�ازمنــد کمــک کردیــد و اکنــون نت�جه ــی مهربان�تــان را نظــاره کن�ــد:

ــن و حــرکات محــدود  ــگام راه رفت ــادل هنی ــل از جلســات: عــدم تع ق�
ــی آن. دســت چــپ و عــدم کارایی

بعــد از جلســات: بیه�یــود تعــادل و امــکان حفــظ نســ�یی آن و انجــام تمرینــات 
ــر  ــود چشــم گ�ی ــری دســت چــپ بیه�ی ــی بــه کارگ�ی بــه صــورت کامــل و توانایی

حــرکات کــودک و فعال�ــت اوســت.

ــی  ــی کاردرمان ــه توان�خش ــر 1۵0 جلس ــغ ب ــه: بال ــام گرفت ــات انج اقدام
اییــن کــودک  بــرای  ســال گذشــته  یــک  طــی  درمانــی  و گفتــار 
اســت. داشــته  ق�یولــی  قابــل  نت�جــه  بســ�ار  شــده کــه  برگــزار 

کد مددجو: 000۶1۳.100۵

تیم مددکاری
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تیم حامیان
ارت�اط با شما؛                                                                                                                
ت�م حام�ان با هدف ارت�اط با خ�یریین، خ�یریه ها و سازمان ها، شکل گرفته است و اهداف و فعال�ت های آن به 

شرح زییر است:

گاپه، م�الغ حمایت ارزی خودتان را می توان�د به راحتی پیرداخت کن�د و م�لغ معادل  با همکاری درگاه ارزی آ
آن، به حساب خ�یریه الت�ام وارییز خواهد شد.

ارت�اط با خ�یریین گرامی؛
کارگروه ارت�اط با خ�یریین با هدف گزارش به خ�یریین در جهت شفاف سازی ب�شتر فعال�ت 

م�کند.

ارت�اط با خ�یریه های همکار؛
کارگروه ارت�اط با خ�یریه ها با هدف برقراری تعامل و همکاری در جهت هم افزاییی 

ظرف�ت های خ�یریه ها تاش م�کند.

ارت�اط با سازمان ها و مراکز همکار؛
ارت�اط با سازمان ها و موسسات مختلف به منظور استفاده از ظرف�ت شرکت های مختلف 

و تسه�یل تام�ین ن�ازهای خ�یریه با کمک ایشان در  جهت عمل به مسئول�ت اجتماعی.
شما با ما چگونه ارت�اط خواه�د داشت؟

 آیا از خارج کشور هم می  توان از التیام حمایت کرد؟
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