
 مشارکت جو و اثربخش و فعال باشند. در این مهارت بچه ها به برقرارى یک رابطه احساسى و عاطفى مبتنى بر
شناخت آگاهانه نسبت به شهر خود دست مى یابند.

               آشنایى با مفهوم احساس تعلق شهروندى و اهمیت آن
 مفهوم حس تعلق اجتماعى را مى توان از وابستگى به اجتماعى و گروهى معین تعریف کرد به عبارت دیگر کسى که
 تعلق و تعهد دارد عضو جدایى ناپذیر گروه است عضویت در گروه به فرد هویت مى بخشد و فرد اغلب در ارزش ها و
تجربیات و سایر احساسات گروه در گیر میشود او به گروه احترام مى گذرد و به آن تعهد دارد و با آن همکارى مى کند.
 یکى از معانى مهم در ارتقاء کیفیت مکان هاى انسانى، حس تعلق به مکان مى باشد. این حس که عامل مهم در شکل
 گیرى پایه هاى ارتباطى استفاده کنندگان و محیط مى باشد، نهایتاً منجر به ایجاد محیط هاى با کیفیت نیز خواهد
 گردید. حس تعلق اجتماعى فرآیندى است که طى آن مسئولیت پذیرى و اعتماد اجتماعى افزایش مى یابد و به
 مشارکت مى انجامد همچنین با تنظیم روابط اجزاى هر نظام به کاهش پیچیدگى روابط اجتماعى منجر شده و رفتار
 دیگران را پیش بینى پذیر مى کند. این امر باعث افزایش اعتماد اجتماعى و به دنبال آن افزایش احساس امنیت
 اعضاى جامعه و کاهش ناهماهنگى شناختى و سرانجام ثبات رفتار اعضاى جامعه مى شود و همبستگى و انسجام حس
 وفادارى به جامعه را افزایش میدهد.در نتیجه افراد به دلیل وابستگى به جامعه خود آمادگى ایثار و فداکارى براى آن
 را پیدا خواهند کرد. بنابراین مى توان حس تعلق اجتماعى را یکى از مبانى مهم احساس مسئولیت اجتماعى و ارکان

تصمیم گیرى فرد درباره تنظیم روابط مناسب و ثمربخش با جامعه دانست.
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 زمانى که فردى حس تعلق اجتماعى خود را به منطقه سکونتش از دست مى دهد به آن مکان اهمیت نمى دهد و
 ناگزیر منطقه را ترك میکند و رابطه دوطرفه بین فرد و جامعه از بین مى رود.با کاهش است تعلق روى منفعت طلبى

شخص تقویت مى شود و فرد فقط به منافع شخصى اش مى اندیشد.

              ایجاد احساس تعلق شهروندى
به طور کلى احساس تعلق به مکان داراى ابعاد مختلفى است که در زیر به برخى از آنها اشاره مى شود:

عوامل کالبدى مکان نظیر: رنگ، شکل، وسعت، صدا و نور مى باشد.
عوامل اجتماعى نظیر: امکان رشد تعامالت مثبت میان افراد در آن مکان.

عوامل فردى نظیر: عالیق و سلیقه هاى افراد و تصورى که از برآورده شدن نیازهایشان از یک مکان دارند.
خاطرات و تجارب که به احساس مثبت و خاطره انگیزى مربوط مى شود که افراد از یک محیط خاص دارند.

 احساس رضایتمندى از مکان که به رابطۀ عاطفى فرد و مکان و میزان رضایت او از قرار گرفتن در آن احساس
مى کند.

 بنابراین احساس تعلق به شهر و مکان هاى مختلفى که در یک شهر وجود دارند براى کودکان مى توانند از طریق
 این ابعاد ایجاد شوند و کودك این حس دوست داشتن و تعلق داشتن به یک شهر را از حیث عوامل فوق مورد ارزیابى
 قرار دهد.  اگر کودك این موارد را در شهر یا حتى مدرسۀ خود احساس نکرد، کمتر به آن مکان احساس تعلق پیدا
 کرده و رفتارهاى مطلوبى از او در ارتباط با مکان یا افراد حاضر در آن مکان نشان نخواهد داد. به همین خاطر در شهرهاى
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 دوستدار کودك سعى مى شود تا محیط فیزیکى و ارتباطى شهر به خصوص اماکنى که اختصاص به کودکان دارد را
 به گونه اى طراحى کنند که براى انان دلپذیر، قابل قبول و برانگیزانندة احساس تعلق آنها به مکان شود و به تدریج

که رشد مى کنند این احساس مثبت به مکان را به احساس تعلق به شهر تسرى دهند.

َ                 شناخت روش هاى ایجاد و افزایش احساس تعلق شهروندى 
    

 به نظر مى رسد ایجاد و رشد احساس تعلق در کودکان با فراهم کردن زمینه هایى تسهیل مى گردد. یکى از این
 زمینه ها، دادن فرصت و امکان مشارکت فعال و پویا به کودکان براى ایفاى نقش در امور مربوط به مکان مى باشد.

 اساساً مشارکت کردن داوطلبانه، به کودکان اشتیاق، احساس ارزشمندى و اعتماد به نفس مى دهد.
 از سوى دیگر دادن مسئولیت هایى در حد توان شهروندان در ارتباط با مکان مثل مسئولیت مراقبت از وسایل و
 امکانات، مراقبت از فضاى سبز و پاکسازى مکان از آشغال نیز مى تواند عامل انگیزه بخشى در توسعۀ احساس تعلق

  به مکان باشد.
 ایجاد فرصت هاى آموزشى در مکان هم یکى دیگر از جنبه هاى افزایش احساس تعلق به مکان مى باشد. برخوردارى
 از احساس امنیت و آرامش، فرصت برقرارى تعامل با همساالن و به اشتراك گذاشتن امکانات، احساسات، تجربه ها
 و غیره براى کودکان یک شاخص و عامل بسیار موثر در ایجاد و افزایش احساس تعلق به مکان خواهد بود. اینکه
 کودکان احساس کنند در مکان مورد نظر، بهتر مى توانند خودشان را نشان دهند و به فعالیت هاى جالب و هیجان

   برانگیز بپردازند نیز احساس تعلق خاطر به مکان را در خود افزایش مى دهند.
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 و آخرین عامل موثر بر ایجاد احساس تعلق در شهروندان، امکان ایجاد تغییر و شکل دهى به برخى عناصر موجود در
 مکان است. این عامل باعث مى شود که شهروندان با استفاده از قوه ى تخیل خود بتواند مکانى که در آن حضور دارد

را به شیوه اى دلخواه تا حدودى تغییر دهد.

تــــاریخ

1399/2/29

1399/8/10

تقویم مناسبت هاى موضوع  تعلق به شهر

مناسبت

روز جهانى موزه و میراث فرهنگى

روز جهانى شهرها
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   ب. 4-4تعـلق به شهـــر

ى
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راهبرد دوم



هویت تاریخى

 یکى از چالش هاى عمده در احساس تعلق مردم به شهر بحران هویت تاریخى است، براى ایجاد احساس تعلق
 مردم به شهر نیازمند هویت سازى تاریخى هستیم. شناخت و ادراك فرد از یک مکان از شروط اولیه براى ایجاد

حس تعلق به آن مکان است.
 با تعریف برنامه هاى متنوع فرهنگى مى توانیم به مثابه یک نیروى پیوند دهنده مردم را از نظر نگرش ها، باورها،

ارزش هاى جامعه و سنت هاى مشترك به هم پیوند دهیم.
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           شهر زیست پذیر براى  افراد داراى معلولیت و نیاز هاى خاص

* معلولیت چیست؟

 تعریــف معلولیــت بــه دالیــل مختلــف بســیار متضــاد اســت. اول اینکــه تنهــا در قــرن گذشــته اســت
 کــه شــاهد آن هســتیم کــه اصــطالح  ((نــاتوانی)) بــراي اشــاره بــه یــک طبقــه ي مشــخص از مــردم
بــه عنــوان یــا  ((عجز))  متــرادف  بــه عنــوان  ((معلولیت))  تــاریخی،  لحــاظ  بــه   اســتفاده مــی شــود. 
 مرجــع محــدودیت هــاي قــانونی اعمــال شــده بــر حقــوق و قــدرت هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
 اســت. در واقـــع، تـــا دســـامبر 6002 ،دیکشـــنري انگلیســـی آکســـفورد تنهـــا ایـــن دو مفهـــوم را

.( Boorse ،2010، 50-90) بـــراي ایـــن اصطالح به رسمیت شناخت 
 دوم اینکـــه مشخصـــه هـــاي متفـــاوتی بـــراي معلولیـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. ناشـــنوایی،
 نابینـــایی، دیابـــت، اوتیســـم، صـــرع، افســـردگی و اچ آي وي، همـــه بـــه عنـــوان  ((معلولیت)) طبقـــه
 بنـــدي شـــده انـــد. ایـــن اصـــطالح، شـــرایط متنـــوعی ماننـــد مشـــکالت مـــادرزادي یـــا از دســـت
 دادن احتمــالی انــدام یــا عملکــرد حســی را شــامل مــی شــود کــه بــا توجــه بــه مــوارد فــوق بــه
 نظــر مــی رســد اتفــاق نظــر کــاملی در مــورد حالــت هــاي عملکــردي یــا تجربــی افــراد بــا ایــن
 شــرایط مختلــف بــراي توجیــه یــک مفهــوم مشــترك وجــود نــدارد. در واقــع، در میــان افــراد داراي
افـــرادي کــه فاقــد بــا توجــه بــه تجربیــات و وضــعیت هــاي بــدنی، در مقابــل   معلولیــت حــداقل 
  معلولیــت هســتند تنــوع زیــادي وجــود دارد. حــال بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات یــک ســوال اصــــلی
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 کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا فــردي کـــه داراي معلولیـــت اســـت مــی توانـــد کارهـــایی را
.(Beaudry، 2106 ,215)کـــه از نظــر ماهیـــت، کارهــاي افـــراد غیــرمعلـــول هســـتند را انجـــام دهـــد؟ 
و اخــتالل  ماننــد  اجتمــاعی  هــاي  پاســخ  لحــاظ  بــه  فقــط  معلولیت  حـــال،تعریـــف  عـــین   .(در 

محرومیــت، معلولیــت را از نــژاد یــا جنســیت تشــخیص نمــی دهــد

* تاریخچه و مدل هاي شناخت پدیده ي معلولیت
 منظـــور از مـــدل، یـــک قالـــب و ســـاختار فکـــري اســـت کـــه تعیـــین کننـــده ي دیـــدگاه جامعـــه
 در مــورد پدیــده ي معلولیــت اســت. ایــن دیــدگاه هــم مــی توانــد دیــدگاه افــراد غیرمعلــول، یعنــی
 دیــدگاه کلــی جامعــه درمــورد آن هــایی کــه داراي معلولیــت هســتند باشــد و هــم مــی توانــد قالــب
 فکــري خــود افـــراد معلـــول دربـــاره خودشـــان باشـــد. در واقـــع قـــالبی اســـت کـــه دیـــدگاه مـــا
 را دربـــاره ي پدیـــده معلولیــت، حــاال چــه خــود معلولیــت داشــته باشــیم و چــه نــه، تعریــف مــی
 کنــد. بــه طــور کلــی مــدل هــا مجموعــه اي از مفــروض هــاي هــدایت گــر مــی باشــند کــه بــه
انســانی بــراي درك پدیــده ي معلولیـــت مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیرنـــد و در ابــزار   صــورت 
 اصـــل، بازنمـــایی از واقعیــت هســـتند. آن هـــا هـــم چنین داراي محدودیت هاي فرهنگی و زمانی هستند.
 ایــن مــدل هــا بــر اســاس دو دیــدگاه اساســی شــکل گرفتــه انــد. اولــین دیــدگاه، بــر جداســازي
افــراد معلــول از جامعــه اســتوار اســت و دیــدگاه دوم بــاور دارد کــه معلــولین اعضــاي جامعــه هســتند.
 بــه طــور کلــی و براســاس دیــدگاه هــاي یــاد شــده، ســه مــدل اصــلی در کنــار ســایر مــدل هــاي
  موجــود در نگـــاه بـــه مســـاله ي معلولیـــت وجود دارد: 1- مدل پزشکی  2- مدل اجتماعی  3- مدل حقوق بشرى.
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* دستورالعمل هاي عمومی رفتار صحیح با افراد داراي معلولیت

 هنگــامی کــه از یــک فــرد معلــول بــراي بعضــی از اطالعــات ســوال مــی پرســید، بایــد بــه طــور
 مســتقیم بــا آن شــخص و نــه بــا افــرادي کــه آن هــا را همراهــی مــی کننــد، صــحبت کنیــد. شــما
 بایــد بیشــترین توجــه ممکــن را نشــان دهیــد. تقریبــا بــه طــور قطــع شــما بایــد فــرض کنیــد کــه
برعهــده را  تــا کــار هــا  از حــد معمــول دارد  بیشــتري  بــه زمــان  نیــاز  فــرد داراي معلولیــت   یــک 

بگیــرد، چیزهــایی بگوید و کارها را انجام دهد یا آن ها را درك کند.
 هــر زمــان کــه کســی بخواهــد کمــک کنــد، بایــد بــه او پیشــنهاد دهــد، امــا پــس از آن بایــد منتظــر
 باشــد پیشــنهاد پذیرفتــه شــود و اگــر پیشــنهاد رد شــود نبایــد برنجــد. افــراد معلــول همیشــه بــه
 کمــک نیاز ندارند. گاهی اوقات آن ها در انجام کارها بدون کمک، بهتر هستند. اگــر کســی احســاس راحتــی
انجــام کــار مــورد در خواســت فــرد معلــول نمــی کنـــد آن هـــا ممکـــن  یــا اطمینــان در مــورد 
 اســـت عـــذر خـــواهی کننـــد و بگوینـــد نـــه. در آن صـــورت، آن هـــا بایـــد شـــخص دیگري را پیدا

کنند که بتواند کمک کند.

* چگونه با یک فرد نابینا یا کسی که آسیب بینایی دیده است رفتار کنیم
به یاد داشته باشید موارد زیر را رعایت نمایید:

1. همیشه به یک نابینا بگویید شما که هستید. 
 2. اگـر افــراد نابینــا مــردد هســتند و یــا اگــر شــما نــوعی مــانع را مشــاهده مــیکنیــد بــه آنهــا 

پیشــنهاد کمک بدهید.
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3. همیشه دست خود را به آنها بدهید، اما هرگز دست آنها را نگیرید.
4. همیشه از آنها جلوتر بروید.

 5. اگــر بــه آنهــا چیــزي تقــدیم مــی کنیــد یــا چیــزي را بــه آن هــا مــی گوییــد، همیشــه بــه 
آنهــا بگوییــد چه چیزي است.

6. همیشه به طور دقیق به آنها بگویید که چیزي که به آن اشاره میکنید کجاست. 

* نحوه ي راهنمایی افراد مبتال به اختالل حرکتی یا تحرك محدود
به یاد داشته باشید:

 1. همیشــه قبــل از کمــک دادن بپرســید کــه آیــا فــرد بــه کمــک احتیــاج دارد، زیــرا ممکــن اســت 
بــه آن نیاز نداشته باشند.

2. به طور مستقیم با شخص در صندلی چرخدار صحبت کنید.
3. هرگز چیزي را به یک صندلی چرخدار آویزان نکنید یا به آن تکیه ندهید. 
4. افرادي که از یک صندلی چرخدار استفاده میکند مانند یک کودك رفتار نکنید. 

* افراد با چوبهاي زیر بغل (عصاها) یا با اندامهاي مصنوعی
1. این افراد ممکن است قطع عضو باشند یا اختالالت عضالنی داشته باشند.

2. همیشه خود را با سرعت آنها هماهنگ کنید. 
3. به آنها کمک کنید اشیا یا بسته ها را حمل کنند.
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* چگونه با افراد ناشنوا یا افراد دچار اختالل شنوایی رفتار کنیم
به یاد داشته باشید:

1. در مقابل فرد با چهره خود به طرف نور بایستید. 
2. از زبان بدن و اشارات سر و دست ( ژستیکال ) استفاده کنید. 

3. بررسی کنید آیا فرد، آن چه را که میخواهید به او بگویید میفهمد.

* چگونه با افراد مبتال به مشکالت گفتاري رفتار کنیم:
هنگامی که با افراد مبتال به مشکالت گفتاري برخورد میکنید، باید:

1. با دقت گوش کنید.
 2. توجه داشته باشید که سرعت و تلفظ از آنچه شما استفاده میکنید متفاوت است. 

3. صبور باشید.

* چگونه با افراد مبتال به اختالل روانی رفتار کنیم
به یاد داشته باشید:

1. به طور طبیعی و به روش ساده عمل کنید. 
2. از آنها نترسید یا آنها راه مسخره نکنید. 
3. سواالتشان را پاسخ دهید و اطمینان پیدا کنید که آنها درك کرده اند. 

 * چگونه با افراد مبتال به اختالالت دیگر رفتار کنیم:
معلولیـــتهـــاي دیگـــري وجـــود دارد کـــه مشـــاهده بعضـــی از آن هـــا دشـــوارتر اســـت، ماننـــد
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 مـــوارد مربــوط بــه مصــرف غــذاهاي خــاص، واکــنش هــاي آلرژیــک و غیــره. همــانطــور کــه در
 مــوارد بــاال توضــیح داده شــد، شــما بایــد از افــراد مــورد نظــر بپرســید چگونــه دوســت دارنــد بــا آن

.( UNWTO،2015، 225-238 )هــا رفتــار شــود

منابع جهت مطالعه بیشتر:
 فرهنگنامه بزرگ شهروندى بارگذارى شده بر روى سایت اداره توسعه فرهنگ شهروندى، سازمان فرهنگى، اجتماعى

و ورزشى شهردارى اصفهان و سایت شهردارى اصفهان.

تــــاریخ

1399/9/13

تقویم مناسبت هاى موضوع شهر زیست پذیر براى افراد داراى معلولیت

مناسبت

روز جهانى معلولین
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              شهر دوستدار کودك

  
 با توجه به ضرورت شناخت نیاز هاى کودکان با مشارکت ایشان و لحاظ نمودن آنها در فرایند طراحى و برنامه ریزى شهرى و همچنین در

 راستاى توسعه، مناسب سازى و بستر سازى منظر کالبدى و اجتماعى شهر براى فعالیت کودکان شهردارى اصفهان تالش نموده است تا در

 چارچوب ابتکارات شهر دوستدار کودك و با همکارى و همفکرى همه ذینفعان شهر دوستدار کودك بویژه کودکان، ساز و کارى فراهم نماید

 تا کودکان نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگى کنند و از این طریق، مسیر رشد و ارتقاء ابعاد جسمى، روانى،

 اجتماعى و معنوى (اعم از امنیت، نشاط و سالمت و غیره) کودکان شهر اصفهان هموار گردد. در این راستا با بررسى متون نظرى، داده هاى

 جمعیتى و آمارى و برگزارى جلسات گروهاى کانونى ذینفعان شهر دوستدار کودك و تعامل و مشورت با ارائه دهندگان خدمات به کودکان،

 چالش ها و فرصت هاى رویاروى شهر دوستدار کودك شناسایى شده است و با برگزارى جلسات متعدد چشم انداز و اهداف شهر دوستدار

 کودك اصفهان تدوین گردیده و در جهت تحقق اهداف تدوین شده، اقدامات اجرایى به همراه زمان اجرا (سه ساله ى1398،1399،1400) و

شاخص هاى ارزیابى موفقیت اقدام تعریف گردیده است.

منابع جهت مطالعه بیشتر:

 فرهنگنامه بزرگ شهروندى بارگذارى شده بر روى سایت اداره توسعه فرهنگ شهروندى،سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى

اصفهان و سایت شهردارى اصفهان.
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تــــاریخ

1399/4/18

1399/7/17

1399/8/24

تقویم مناسبت هاى موضوع شهر دوستدار کودك

مناسبت

روز ادبیات کودك و نوجوان

روز جهانى کودك

روز کتاب و کتابخوانى و کتابدار
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* دستورالعمل هاي عمومی رفتار صحیح با افراد داراي معلولیت

 هنگــامی کــه از یــک فــرد معلــول بــراي بعضــی از اطالعــات ســوال مــی پرســید، بایــد بــه طــور
 مســتقیم بــا آن شــخص و نــه بــا افــرادي کــه آن هــا را همراهــی مــی کننــد، صــحبت کنیــد. شــما
 بایــد بیشــترین توجــه ممکــن را نشــان دهیــد. تقریبــا بــه طــور قطــع شــما بایــد فــرض کنیــد کــه
برعهــده را  تــا کــار هــا  از حــد معمــول دارد  بیشــتري  بــه زمــان  نیــاز  فــرد داراي معلولیــت   یــک 

بگیــرد، چیزهــایی بگوید و کارها را انجام دهد یا آن ها را درك کند.
 هــر زمــان کــه کســی بخواهــد کمــک کنــد، بایــد بــه او پیشــنهاد دهــد، امــا پــس از آن بایــد منتظــر
 باشــد پیشــنهاد پذیرفتــه شــود و اگــر پیشــنهاد رد شــود نبایــد برنجــد. افــراد معلــول همیشــه بــه
 کمــک نیاز ندارند. گاهی اوقات آن ها در انجام کارها بدون کمک، بهتر هستند. اگــر کســی احســاس راحتــی
انجــام کــار مــورد در خواســت فــرد معلــول نمــی کنـــد آن هـــا ممکـــن  یــا اطمینــان در مــورد 
 اســـت عـــذر خـــواهی کننـــد و بگوینـــد نـــه. در آن صـــورت، آن هـــا بایـــد شـــخص دیگري را پیدا

کنند که بتواند کمک کند.

* چگونه با یک فرد نابینا یا کسی که آسیب بینایی دیده است رفتار کنیم
به یاد داشته باشید موارد زیر را رعایت نمایید:

1. همیشه به یک نابینا بگویید شما که هستید. 
 2. اگـر افــراد نابینــا مــردد هســتند و یــا اگــر شــما نــوعی مــانع را مشــاهده مــیکنیــد بــه آنهــا 

پیشــنهاد کمک بدهید.
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3. همیشه دست خود را به آنها بدهید، اما هرگز دست آنها را نگیرید.
4. همیشه از آنها جلوتر بروید.

 5. اگــر بــه آنهــا چیــزي تقــدیم مــی کنیــد یــا چیــزي را بــه آن هــا مــی گوییــد، همیشــه بــه 
آنهــا بگوییــد چه چیزي است.

6. همیشه به طور دقیق به آنها بگویید که چیزي که به آن اشاره میکنید کجاست. 

* نحوه ي راهنمایی افراد مبتال به اختالل حرکتی یا تحرك محدود
به یاد داشته باشید:

 1. همیشــه قبــل از کمــک دادن بپرســید کــه آیــا فــرد بــه کمــک احتیــاج دارد، زیــرا ممکــن اســت 
بــه آن نیاز نداشته باشند.

2. به طور مستقیم با شخص در صندلی چرخدار صحبت کنید.
3. هرگز چیزي را به یک صندلی چرخدار آویزان نکنید یا به آن تکیه ندهید. 
4. افرادي که از یک صندلی چرخدار استفاده میکند مانند یک کودك رفتار نکنید. 

* افراد با چوبهاي زیر بغل (عصاها) یا با اندامهاي مصنوعی
1. این افراد ممکن است قطع عضو باشند یا اختالالت عضالنی داشته باشند.

2. همیشه خود را با سرعت آنها هماهنگ کنید. 
3. به آنها کمک کنید اشیا یا بسته ها را حمل کنند.

 
  

              شهر دوستدار سالمند 

 سازمان ملل متحد در قطع نامه شماره 37/51 مورخ 3 دسامبر 1982وضعیت نگران کننده سالمندان در جوامع مختلف را مورد توجه قرار

 داده  و نیز در قطع نامه40/30 مورخ 92 نوامبر 1985 مجمع عمومى سازمان ملل متحد بر این نکته تأکید شده که سالمندان باید به عنوان

عنصرى مهم و ضرورى در فرآیند توسعه در تمامى سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرند.

 مجمع عمومى سازمان ملل متحد طى قطع نامه شماره 46/91 مورخ 61 دسامبر 1991، قطع نامه زیر را با عنوان «اصول ملل متحد براى

سالمندان»  براى حمایت از سالمندان به تصویب رسانده و از دولت ها درخواست کرده تا آنها را در برنامه هاى ملى خود بگنجانند.

 این قطع نامه مشتمل بر یک مقدمه و 18ماده بوده و در آن به مهمترین اصولى که براى حمایت از سالمندان ضرورى است، پرداخته شده

است.

 مواد 18 گانه قطع نامه «اصول ملل متحد براى سالمندان» به شرح زیر است:

 الف. استقالل:

ماده1. دسترسى به غذا، آب، سر پناه، پوشاك و مراقبت بهداشتى کافى، خانواده، درآمد از طریق حمایت اجتماعى و خود اتکایى (خود یارى)

ماده2.  داشتن فرصت شغلى یا مجال دستیابى به دیگر مشاغل درآمد زا

ماده3.  حق مشارکت در تعیین زمان و شیوه ترك کار

ماده4. دسترسى به برنامه هاى مناسب پرورشى و آموزشى

           ماده5 .  حق زندگى در محیط زیست ایمن و متناسب با توانایى هاى سالمندان براى اعمال ترجیحات و تغییرات شخصى

ماده6 .  فراهم بودن امکان اقلیت سالمندان در منزل تا هر مدت طوالنى
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 ب. مشارکت :

 ماده7. باقى ماندن سالمندان در بطن جامعه و مشارکت فعال آنها در تدوین و اجراى سیاست هاى مؤثر در بهزیستى و آسایش سالمندان و

انتقال دانش و تجربیات آنان به نسل هاى جوان

 ماده8. امکان دسترسى و توسعه فرصت هایى براى خدمت به جامعه و انجام خدمات داوطلبانه در شرایط متناسب با عالیق و توانایى هاى

سالمندان

  ماده9. تشکیل جنبش ها و مجامعى براى سالمندان

 ج.  مراقبت:

ماده10.  بهره مندى از مراقبت و حمایت خانواده و اجتماع بر اساس نظام ارزش هاى فرهنگى جامعه

 ماده11.  دسترسى به مراقبت بهداشتى به منظور کمک به حفظ  یا بازپرورى سطح سالمت و آرامش بدنى، ذهنى و عاطفى و پیشگیرى یا

به تأخیر انداختن زمان شروع بیمارى

ماده12. دسترسى به خدمات اجتماعى و حقوقى براى ارتقاى استقالل شخصى، حمایت و مراقبت

 ماده13. بهره مندى از سطوح مناسب مراقبت به وسیله مراکز حمایتى، توان بخشى و ایجاد انگیزه هاى اجتماعى و روانى در فضایى انسانى و

ایمن

 ماده14. برخوردارى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى از جمله احترام کامل به کرامت، عقیده، نیازها، حریم خصوصى و حق اتخاذ تصمیم

  درباره مراقبت بهداشتى و کیفیت زندگى به هنگام اسکان در هر سر پناه با هر امکان مراقبتى و درمانى

 د.  خودسازى :

ماده15. داشتن فرصت هایى  براى توسعه کامل توانایى هاى بالقوه خود
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  ماده16. دسترسى به امکانات و منابع آموزشى، فرهنگى، معنوى و تفریحى جامعه

 ه.  کرامت:

ماده17. امکان زندگى با  حفظ کرامت و با امنیت و آزادى و بدون  بهره کشى و سوء استفاده هاى جسمى یا ذهنى (روحى)

 ماده18. رفتار منصفانه و عادالنه با سالمندان، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد یا سوابق قومى، ناتوانى (معلولیت) یا دیگر وضعیت ها و

ارزش گذارى صرف نظر از میزان مشارکت اقتصادى آنها

منابع جهت مطالعه بیشتر:

 فرهنگنامه بزرگ شهروندى بارگذارى شده بر روى سایت اداره توسعه فرهنگ شهروندى،سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى

اصفهان و سایت شهردارى اصفهان
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5 - 1

 5 - 2

زیر موضوع3
شهر دوستدار کودکان

زیر موضوع2
حقوق شهروندى

زیر موضوع4
شهر دوستدار سالمندان

زیر موضوع 5
اورژانس

5 - 3 - 1 

5 - 3 - 2 
آشــــنایى با حقــوق مــتقابل
شهروندان و مدیریت شهرى

 آشـــنایى با منشور
حــقوق شهــروندى

آشنایى با مهارتهاى رفتارى با افراد داراى معلولیت و نیازهاى خاص

اولویت

اولویت

5- 3 - 3  

5- 3 - 4  5- 3 - 5 

آشنــایى با حقــوق کودکــــان

فرایند امداد خواهى و امداد رسانى اورژانس  115آشنــایى با مهارت هاى رفتارى با سالمندان

اولویت

اولویتاولویت

زیر موضوع
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             اولویت هاى اورژانس 

فرآیند امداد خواهى و امداد رسانى :

 فرایند امداد خواهى و امداد رسانى از تماس با شماره 115 شروع شده و در مرحله تحویل بیمار به اولین مرکز درمانى پایان مى پذیرد که به

 همین دلیل به آن اورژانس پیش بیمارستانى گفته مى شود . در واقع کار اورژانس پیش بیمارستانى از صحنه حادثه تا مرکز درمانى تعریف

 شده و بعد از رسیدن به اولین مرکز درمانى بیمار یا مصدوم خود را به آنها تحویل مى دهد. بر اساس نماد ستاره حیات فرایند امداد خواهى

و امداد رسانى داراى شش مرحله به شرح زیر مى باشد :

1. تماس با شماره 115براى امداد خواهى:

  براى اینکه یک فرایند امداد خواهى شکل بگیرید بایستى افراد حاضر بر بالین بیمار یا مصدوم با شماره 115 تماس بگیرند.این شماره در

سراسر کشور یکسان بوده و بر روى اتاق فرمان فوریتهاى پزشکى زنگ می خورد.
 

2. گرفتن شرح حال تلفنى:

 پرسنل اتاق فرمان شامل: پزشک ، پرستار و اپراتور بی سیم می باشندکه در این بین کارشناسان پرستارى به تماسهاى امدادخواهى پاسخ

 مى دهند. وظیفه این کارشناسان گرفتن شرح حال تلفنى از وضعیت بیمار مى باشد ودر صورتیکه شرح حال بیمار نشان دهنده حالت

فوریتهاى پزشکى باشد براى گرفتن آدرس محل حادثه و اعزام واحد امدادى اقدام مى کنند.

 تذکر : چنانچه شرح حال ارائه شده مربوط به موارد فوریتهاي پزشکی باشد، پس از گرفتن آدرس دقیق، نزدیک ترین واحد امدادي به محل

 از طریق بی سیم یا تلفن اعزام خواهد شد. در مواردي که وضعیت بیمار اورژانسی نباشد با دادن اطالعات الزم به تماس گیرنده وي را براي
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انجام اقدامات الزم راهنمایی می کنند.

تعریف فوریتهاى پزشکى:
 فوریت هاي پزشکی به مواردي گفته می شود که بیمار باید به سرعت مورد رسیدگی و درمان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطرات جانی،

 نقص عضو، عوارض صعب العالج یا غیر قابل جبران متوجه بیمار می شود. عمده موارد فوریت هاي پزشکی (اورژانس) عبارتند از :  صدمات

 ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، بیماریهاى قلبی و مغزي، خونریزي ها و شوك ها، اغماء، اختالالت تنفسی شدید و خفگی ها،

 تشنج ها، مسمومیت ها، سوختگی ها، زایمان ها و سایر مواردي که باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العالج یا غیر قابل

 جبران می شوند. با توجه به اینکه تشخیص موارد فوریتهاى پزشکى تنها از طریق شرح حال تلفنى تماس گیرنده امکان پذیر مى باشد

لذا شخص تماس گیرنده بایستى به موارد زیر توجه نماید:

الف- حتما در زمان تماس با اورژانس بر بالین بیمار حاضر باشد تا بتواند به خوبى وضعیت فعلى بیمار را اطالع دهد.

 ب- ضمن حفظ آرامش به سواالت کارشناس اتاق فرمان بطور کامل پاسخ دهد و به این نکته توجه داشته باشد که دادن شرح حال درست

باعث افزایش سرعت امداد رسانى مى شود.

ج- براى دادن آدرس محل حادثه عجله نکند

د- چنانچه در صحنه حادثه به کمک نیروهاى امداد نجات ( آتش نشانى یا هالل احمر) نیاز بود این موارد را نیز اطالع دهد.

 در موارد تصادفات بهتر است افراد ابتدا نسبت به وجود مصدوم در صحنه حادثه مطمئن شوند و سپس براى امداد خواهى تماس بگیرند و

 ضمنا در تماس خود به نوع حادثه ، مشکل فعلى مصدومین و تعداد آنها اشاره کننند. تعدادى از تماس هاى روزانه با شماره 115 مربوط به

 امداد خواهى در موارد غیر فوریتهاى پزشکى بوده که با انجام مشاوره تلفنى و دادن دستورات الزم به تماس گیرنده مشکل بیمار برطرف

خواهد شد.
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3- اعزام نزدیکترین واحد امدادى به محل حادثه :

 با توجه به پراکنده بودن واحد هاى امدادى اورژانس پیش بیمارستانى در سطح شهرها و جاده ها ، اتاق فرمان اورژانس ضمن تماس با

 نزدیکترین واحد امدادى به محل حادثه آنها را براى انجام ماموریت فراخوان مى کند. این پراکندگى در جاده ها بر اساس فواصل و در

شهر ها بر اساس تعداد جمعیت تعریف شده اند.

 در زمان اعزام واحد امدادي به محل حادثه، اطالعات الزم در مورد آدرس و شرح حال مصدوم حادثه از طریق بی سیم در اختیارپرسنل قرار

 می گیرد و کلیه زمانها (اعالم ماموریت، حرکت به محل ، رسیدن به محل ، حرکت از محل، رسیدن به مرکز درمانى) در اتاق فرمان توسط

 اپراتور بی سیم ثبت می گردد.در اتاق فرمان کلیه تماسهاي تلفنی و بی سیمی از طریق سیستم ضبط مکالمات با درج تاریخ و زمان دقیق

 ثبت می گردد. در اعزام واحد امدادى، انتخاب نوع واحد امدادى بر اساس نوع حادثه و دسترسى به محل حادثه و داشتن کمترین زمان رسیدن

 بر بالین بیمار میباشد و ممکن است بصورت اعزام واحد آمبوالنس ، موتورالنس یا مدیکوپتر و حتى در موارد امداد دریایى کشتى اورژانس

باشد.

 یکى از مشکالت موجود در راه امداد رسانى به حوادث خصوصا حوادث جاده اى وجود ترافیک در مسیر هست که اغلب توسط افراد حاضر در

 صحنه که براى تماشاى صحنه حادثه از سرعت خود کم کرده اند یا حتى در محل توقف نموده اند بوجود مى آید.بهترین اقدام و کمک افراد

 حاضر در صحنه حادثه براى تسریع در فرانید امداد رسانى این هست که راه را براى نیروهاى امدادى باز کنند و خودروى خود را در نقطه اى

 دور از محل حادثه پارك نمایند.ضمن اینکه توقف بى مورد در صحنه حادثه ممکن است بدلیل وجود خطرات ثانویه در اینگونه صحنه ها

باعث آسیب افراد غیر از مصدوم حادثه نیز بشود.

افراد حاضر در صحنه حادثه باید به این نکته توجه داشته باشند که تا حد امکان از جابجا کردن مصدوم تصادفى در صحنه حادثه خوددارى

کنند زیرا حرکت ناگهانى و جابجا کردن مصدوم خطر آسیب به ستون فقرات و قطع نخاع را به همراه دارد.
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  4. رسیدن واحد امدادى به محل و انجام اقدامات فورى درمحل:

  زمانیکه واحد امدادي به محل حادثه رسید، ضمن رعایت ایمنى صحنه ، اقدام به گرفتن شرح حال بیمار و انجام معاینه فوري می نماید. یک

 سرى از مشکالت بیمار یا مصدوم حادثه در اولویت رسیدگى هستند مثل باز کردن راه هوایى و رفع انسداد آن و یا کنترل خونریزى که

 تکنسین هاى فوریتهاى پزشکى با تجهیزات و امکاناتى که در دسترس دارند براى رفع مشکالت بیمار اقدام خواهند کرد. برخى از مواردى که

 نیاز به اقدام فورى دارد و بایستى خدمات در صحنه حادثه به بیمار ارائه شود عبارتند از:

رفع انسداد راه هوایى، کنترل خونریزي،ثابت سازي اندامها ، احیاء قلبی ریوي، رگ گیري و شروع مایع درمانی می نماید.

5.  انتقال بیماربه داخل آمبوالنس و حرکت به سمت مرکز درمانى :

 پس از انجام اقدامات فوري، شرح حال بیمار از طریق تلفن یا بی سیم به اطالع پزشک اتاق فرمان رسانده شده و پزشک درخصوص نوع

مراقبت و داروهاي مصرفی پرسنل را راهنمایی می کند.

 تصمیم گیري در مورد اینکه بیمار به کدام مرکز درمانی انتقال داده شود برعهده اتاق فرمان می باشد. مالکهاي اتاق فرمان براي

 انتخاب نوع مرکز درمانی شامل :

 - فاصله مرکز درمانی از محل حادثه

 - مشکل بیمار و وضعیت فعلی وي از نظر بدحال بودن و نوع خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی مورد نظر می باشد.بطور مثال در بسیاري از

 موارد بیمار به یک مرکز درمانی نزدیک است که در حال حاضر نوع خدمت الزم را ارائه نمی کند و یا تخت خالی در اورژانس ندارد که در

این صورت بیمار توسط واحد امدادي به مرکز درمانی دیگري که در اولویت قرار دارد انتقال داده می شود.

براى انتقال بیمار به داخل آمبوالنس وسایل و امکاناتى چون برانکارد آمبوالنس، صندلى پله یا برانکارد برزنتى ممکن است استفاده شود. البته
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 در موارد ترومایى ( موارد همراه با ضربه) ابتدا اندامهاى مصدوم با وسایل الزم مثل تخته پشتى بلند و یا انواع آتل ثابت سازى شده و سپس

 به روش ایمن به داخل آمبوالنس منتقل مى گردد.

 زمانیکه بیماربه داخل آمبوالنس انتقال داده شد اقدامات تکمیلی از جمله معاینه کامل و گرفتن شرح حال تکمیلی انجام می شود. در مسیر

 انتقال بیمار به مرکز درمانی عالیم حیاتی بیمار تحت نظر بوده و در صورت نیاز ، اقدامات درمانی تکمیلی مثل تجویز دارو و اکسیژن براي

وي انجام می شود.

6. تحویل بیمار به مرکز درمانى:

 زمانیکه واحد امدادي به مرکز درمانی رسید بیمار یا مصدوم را به پزشک یا مسئول اورژانس با دادن شرح حال  و پرکردن فرم گزارش ماموریت

تحویل می دهد و در اینجا ماموریت این واحد امدادي به پایان می رسد.

 پایگاههاى اورژانس پیش بیمارستانى(115) براى اینکه در حداقل زمان بر بالین بیمار حضور پیدا کنند در مکانهاى مورد نیاز در سطح شهر

 و جاده پراکنده شده اند و ممکن است محل استقرار یک واحد امدادى در داخل مراکز درمانى، ایستگاه آتش نشانى یا ساختمانهاى مجزا و

حتى یک کانکس باشد.استاندارد اختصاص پایگاه اورژانس به یک منطقه در شهرها بر اساس جمعیت و در جاده ها بر اساس فاصله مى باشد.

* نکات فرهنگ امداد خواهى از اورژانس

1. در زمان حادثه و برخورد با مصدومین با شماره ى 115 مرکز فوریتهاى پزشکى تماس بگیرید. 

2. قبل از ورود به صحنه حادثه ابتدا از ایمنى صحنه و عدم وجود خطرات براى خود و دیگران مطمئن شوید. 

 3. وقتى تصادف در نقطه کور جاده واقع شده (بعد از پیچ یا سرباالیى) یک نفر باید در فاصله مناسب از محل حادثه با عالمت دادن به 

بقیه رانندگان آنها را از وجود خطر در محل آگاه کند.
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 4. هنگام تصادف در وسط آزادراه یا خیابان ضمن آگاه کردن دیگران به سرعت وسیله نقلیه خود را به کنار ببرید ، تا منجر به حادثه دیگرى

نشود.

5. در زمان تماس با شماره 115 کارشناسان پرستارى پاسخگوى شما هستند و در صورت نیاز شما ارتباط شما را با پزشک فراهم مى کنند.

6. در زمان تماس با شماره 115 ابتدا باید از بیمار یا حادثه شرح حال اولیه اى به کارشناسان اتاق فرمان اورژانس بدهید. 

 7. در موارد امدادخواهى براى تصادفات ابتدا از وجود مصدوم در صحنه حادثه مطمئن شوید و سپس با شماره 115 تماس بگیرید خصوصا

در حوادث جاده اى.

8. به سواالت کارشناسان اتاق فرمان فوریتهاى پزشکى به دقت پاسخ دهید. 

 9. بهتر است فرد درخواست کننده کمک بر بالین بیمار حاضر باشد تا بتواند به سواالت کارشناس اتاق فرمان فوریتهاى پزشکى به درستى

پاسخ دهد.

10. براى اعالم آدرس محل حادثه ابتدا به نام شهر و خیابان هاى اصلى اشاره کنید. 

 11. اگر براى رسیدن به محل حادثه چند مسیر وجود دارد، از سمتى آدرس بدهید که آمبوالنس قادر به رسیدن به محل باشد (به موانع و

پیچ کوچه ها توجه داشته باشید).

جاده در  مثال  کنید  اشاره  خود  حرکت  به سمت  و  بگیرید  کمک  اى  جاده  تابلوهاى  از  دادن  آدرس  براى  شهرى  برون  مناطق  در   .12 

اصفهان-کاشان بعد از تابلوى کیلومتر 30 نطنز.

13. چنانچه به آدرس محل تسلط ندارید یا از اسامى مکانها مطمئن نیستید از افراد حاضر در محل کمک بگیرید. 

14. در صورت امکان یک نفر را براى راهنمایى کردن واحد امدادى به سرکوچه یا خیابان ( مسیر نیروهاى امدادى) بفرستید.

15. قبل از درخواست کمک براى افراد بى هوش آنها را ابتدا تکان داده و صدا بزنید.
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16. پس از تماس با شماره 115 و اعالم آدرس محل حادثه نیازى به تماس مکرر با شماره 115 نیست.

17. به توصیه هاى کارشناسان اتاق فرمان تا رسیدن نیروهاى امدادى عمل کنید. 

 18. همه بیماریها و حوادث اورژانس نیستند در بسیارى از آنها با یک راهنمایى ساده مشکل برطرف مى شود ، کافیست به توصیه ها عمل

کنید. فقط در صورت تغیر حال بیمار و بدتر شدن حال وى مجددا تماس بگیرید.

19. مزاحمت تلفنى براى اورژانس یعنى به خطر انداختن جان یک امدادخواه 

20. خودروى خود را در محل حادثه و مسیر عبور نیروهاى امدادى پارك نکنید. 

21. راه را براى نیروهاى امدادى اورژانس باز کنید. 

22. از راه بردن بیمار دچار درد قفسه سینه بپرهیزید زیرا باعث افزایش کار قلب و آسیب بیشتر آن مى شود. 

23. تلفن خود را پس از تماس با 115 و امداد خواهى اشغال نکنید. 

24. در زمان برخورد با بیماران دچار کاهش هوشیارى به آنها آب و غذا ندهید. 

25. از تجمع در محل حادثه بپرهیزید. 

26. از جابجا کردن بیمار تصادفى در محل حادثه بپرهیزید زیرا خطر آسیب به ستون فقرات و قطع نخاع وجود دارد. 

27. با پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه براى گرفتن شرح حال و انجام اقدامات فورى همکارى کنید. 
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فصــــل سوم
تقویم مناسبت ها



موضوعمناسبتتــــاریخ

فروردین

عیدنوروز

روز جهانى آب

روز جهانى ساعت زمین

روز طبیعت/روز ملى انس با طبیعت

ستاد نوروزى 1398/12/20 لغایت 1399/1/15 .1

هویت تاریخى

مصرف بهینه انرژى

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست
 و کاهش آالینده ها/محیط

زیست/مصرف بهینه انرژى

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست
 و کاهش آالینده ها/محیط

زیست/فضاى سبز
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مناسبتتــــاریخ

اردیبهشت

روز زمین پاك/جشن گیاه آورى

روز جهانى کتاب و حق مولف

روز ایمنى و حمل و نقل

روز شوراها  

روز جهانى خانواده

روز جهانى موزه و میراث فرهنگى

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست
/محیط زیست/فضاى سبز

مدیریت گفتگو

حمل و نقل

مشارکت پذیرى/مسوولیت پذیرى

مدیریت گفتگو

 تقویت هویت و افزایش تعلق به
شهر/هویت تاریخى

1399/2/2

1399/2/4

1399/2/7

1399/2/9

1399/2/26

1399/2/29

127

هفته فرهنگى اصفهان  1399/2/3 لغایت  1399/2/9 .1



موضوعمناسبتتــــاریخ

خــرداد

روز بهره ورى  و بهینه سازى مصرف

روز جهانى محیط زیست

روز گل و گیاه

محیط زیست/مصرف بهینه انرژى

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست
و کاهش آالینده ها/محیط زیست

محیط زیست/فضاى سبز

1399/3/1

1399/3/16

1399/3/25

موضوعمناسبتتــــاریخ

تیــــــر

روز ادبیات کودك و نوجوان

روز جهانى عدم استفاده از کیسه
پالستیکى و یکبار مصرف 

شهر دوست دار کودك/مدیریت گفت وگو

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست و
کاهش آالینده ها/محیط زیست/پسماند

1399/4/18

1399/4/21
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موضوعمناسبتتــــاریخ

مـــرداد

روز تشکل ها و مشارکت اجتماعى
روز جهانى جوانان/

روز جهانى انسان دوستى

تقویت مسئولیت پذیرى و مشارکت پذیرى

تقویت مسئولیت پذیرى و مشارکت پذیرى

1399/4/18

1399/4/21

موضوعمناسبتتــــاریخ

شهریـور

کمپینگ جهانى روز بدون خودرو
 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست و

کاهش آالینده ها/محیط زیست/حمل و نقل
1399/6/31
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جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان اصفهان .1

دهه ى محرم .1



موضوعمناسبتتــــاریخ

مـــــهـر

روز آتش نشانى و ایمنى

روز جهانى کودك

روز نکوداشت زاینده رود

آتش نشانى

شهر دوست دار کودك

محیط زیست

1399/7/7

1399/7/17

1399/7/18

موضوعمناسبتتــــاریخ

آبـــــان

روز جهانى مبارزه با تغییرات اقلیمى

روز جهانى شهرها

روز کتاب و کتابخوانى و کتابدار

محیط زیست/تغییر اقلیم

تعلق به شهر

مدیویت گفتگو

1399/8/2

1399/8/10

1399/8/24

1.  ستاد مهر ( حمل و نقل

.1

قاتل خاموش  ( خطرات گاز منوکسید کربن .2

روز جهانى بدون خشونت  ( 11 مهر / 2 اکتبر .3

(

(

(
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  هفته کتابخوانى



موضوعمناسبتتــــاریخ

آذر

روز جهانى معلولین

روز حمل و نقل و رانندگان

شهر زیست پذیر براى افراد داراى معلولیت

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست و
کاهش آالینده ها/محیط زیست/حمل و نقل

1399/9/13

1399/9/26

موضوعمناسبتتــــاریخ

دى

 ارتقاى فرهنگ مراقبت از محیط زیست و روز هــواى پاك
کاهش آالینده ها/محیط زیست/حمل و نقل

1399/10/29

روز اصفهان  1399/9/1 لغایت   1399/9/3 .1
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2. روز حمل و نقل عمومى  1399/9/26

1. روز حمل و نقل عمومى و هواى پاك  1399/10/29



موضوعمناسبتتــــاریخ

بــهمن

1399/11/10

1399/11/13

1399/11/23

نمایش بازى همگانى

روز جهانى تاالبها

روز جهانى حفاظت از رودخانه ها

مشارکت پذیرى/مدیریت گفتگو

محیط زیست

محیط زیست

موضوعمناسبتتــــاریخ

اسفند

1399/12/14

1399/12/15

روز احسان و نیکوکارى

روز درختکارى

ایام اهللا دهه فجر  1399/11/12 لغایت   1399/11/22 .1

هفته درخت کارى   1399/12/15 لغایت   1399/12/22 .1
هفته احسان و نیکوکارى   1399/12/14 لغایت   1399/12/21 .2

3. چهارشنبه سورى   1399/12/26
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