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تاریخچه ایجاد پارک بانوان
در جهان و ایران سابقه ایجاد پارک های بانوان به سال  ، 1913زمانی که زوجی به نام جیمز و مری هیل زمینی را در
شهر هلنا در ایالت مونتانا آمریکا برای ایجاد پارک به شهرداری اهدا کردند بر می گردد.
این پارک را می توان اولین پارک بانوان جهان محسوب کرد پارک بانوان میامی در سال  1992در جهت بهبود کیفیت
زندگی اجتماعی بانوان ساخته شد .این پارک  15هکتاری در کنار دریا ،دارای آالچیق و تسهیالت پیک نیک و محل

بازی کودکان بود قبل از سال 0222نیز مرکز پزشکی دانشگاه اوهایو برای بررسی تأثیر پارک بر سالمت زنان بیمار،پارک

زنان را احداث نمود .نتایج بررسی ها طی سا لهای متمادی نشان داد که پارک تأثیر بسیار مثبتی در شفای زنان بیمار
داشته است.بنابراین آنها تصمیم به ایجاد پارک جدید در سال  2012نمودند در سال  ، 2000پارک زنان و باغ
افتخارات مشارکت زنان در طول تاریخ ،در شیکاگو افتتاح شد .در این پارک مسیر پیچ در پیچی ساخته شده است که
استعاره از یک زن در حال حرکت از مرزهای ,سنتی و دوره های زندگی خویش است در سال  2010حدود  ۰۲۲بانوی
مسلمان در آمریکا در نام های ازفدراسیون تربیت بدنی خواستند تا ساعت هایی را در روز در پار کها به آنها اختصاص
دهند تا بتوانند به راحتی به تمرینات ورزشی خود بپردازند .سرانجام پس از پیگیری های مداوم و تالش های فراوان،آنها
توانستند ساعتهایی از روزهای خاصی در هفته را برای تمرین و ورزش به دست آورند .یکی از این مکا نها ،دیربون 1
است که درروزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه به تمرین زنان مسلمان اختصاص دارد .مکانی دیگر که می توان به آن
اشاره کرد ،پارک لینکلن  2است که در روزهای سه شنبه به این بانوان تعلق گرفته است که البته این قرارداد درحال
حاضر هنوز هم بامشکالتی همراه است.
در آسیا و ایران نمونه های بیشتری از ایجاد پارک بانوان را میتوان مشاهده نمود .برای مثال زنان افغان به علت شرایط
فرهنگی وتفکرات سنتی از آزادی کمی برای خروج از خانه و معاشرت با مردان در خارج از خانواده برخوردار می باشند .
بنابراین ،نقاط تجمع برای زنان در افغانستان خیلی کم است .بدین منظور در افغانستان در زمان طالبان یک پارک با
دسترسی منحصرا برای زنان به عنوان مکانی امن برای مالقات و معاشرت مطرح شد این پارک دارای فروشگاه،
مهدکودک ،زمین بازی ،رستوران ،مسجد ،مرکز آموزش شغلی ،مرکز کامپیوتر ،رستوران ،مرکز تناسب اندام و عمارت با
چشم انداز زیباست .در این پارک موسیقی پخش می شود و زنان به حرکات موزون و ورزش می پردازند.
تاریخچه احداث پارک بانوان در ایران به یک دهه قبل بر می گردد .پارک بانوان بروجرد ،اولین پارک ویژه زنان درایران
است .این پارک درسال ۰۸۳۲درزمینی به مساحت بیش از  ۰۲هزار متر مربع طراحی وبه بهره برداری رسید .مسووالن
فرهنگی ارومیه نیز در  ۰۱اردیبهشت ماه سال  1388موظف شدند که احداث پارک بانوان را در دستور کار قرار دهند .
پارک بانوان بهار نیز در تبریز به سال  1386افتتاح شد .در سمنان نیز پارک بانوان در بلوار  ۰۱شهریور سمنان راه
اندازی شده است .نخستین بوستان بانوان تهران با مساحت  27کیلومتر مربع در بزرگراه آزادگان واقع است .احداث
بوستان بانوان در پایتخت مربوط ).به اولین مصوبات شورای اسالمی شهر تهران است ).

اهداف و وظایف فرهنگسراها:
فرهنگسرا یا مکان فرهنگی:

همان طور که از نام فرهنگسرا بر می آید  ،فضایی است که در آنجا فعالیت های مرتبط با فرهنگ انجام می گیرد ،در این صورت اگر هدف
تشکیل چنین فضایی کمک به توسعه فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه است فرهنگسراهای موجود و فعالیت جاری آنها در کجای
فرایند توسعه فرهنگی قرار دارد.
دو کاربرد آموزشی و نمایشی یا نمایشگاهی عمده فعالیت فرهنگسراها را تشکیل می دهد.
وظایف فرهنگسراها :احیای فرهنگ دینی و ملی در شهرهاست.

احیای فرهنگ دینی ،ملی و بومی از وظایف فرهنگسراها است فرهنگسرا برهمین اساس شکل گرفته تا
فرهنگسازی را در ابعاد محله  ،منطقه و شهر دنبال کند.
ماه رمضان اوج بروز و ظهور برنامه های فرهنگی است و در این ماه تالش ویژه ای برای جذب مخاطب و حضور حداکثری شهروندان باید انجام
شود تا بتوان اثربخشی کارهای فرهنگی را که بسیار پیچیده و سخت است صورت پذیرد.
رمضان ماه شادی مرتبط با فریضه های مهم دینی است و به همین دلیل می توان کار فرهنگسازی در امور عبادت ،رسیدگی به محرومان و
مستضعفان ،افطاری ساده ،همدل و همراه شدن و یاد خدا بودن و روی آوردن به قرآن را به عنوان مهمترین موضوع ها در برنامه های فرهنگی
دنبال کرد.
با توجه به اینکه کار فرهنگی نیازمند دقیق ترین برنامه ریزی و هماهنگی است ،باید مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز درماه
مبارک رمضان باید با هماهنگی با شهرداران مناطق و معاونت اجتماعی شهرداری و دعوت از هنرمندان و شخصیت های نامدار منطقه در اجرای
برنامه های شاخص و فاخر و بهره بردن از رسانه ها در انتقال مفاهیم کوشا باشند.
تاریخچه خانه های سالمت :

اداره کل سالمت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با توجه به نیاز جامعه و بن ا به دستور شهردار محترم تهران آقای دکتر
قالیباف در اواسط سال  58در مناطق  22گانه شهر تهران با هدف توانمند سازی شهروندان در مقابل حوادث و آسیب های شهری و پیشگیری
از مشکالت و بیماری ها جهت سالمت کامل شهروندان تاسیس گردید .
اهداف:
-1اجرای طرح خانه سالمت محله جهت ارائه خدمات مدد کاری اجتماعی و مشاوره ای
 - 2توسعه طرح شبکه رابطین سالمت جهت اجرای برنامه های توانمند سازی شهروندان با استفاده از پتانسیلهای دیگر ارگانها
 - 3اجرای طرح کانونهای سالمندی جهت ارائه خدمات مرتبط و مورد نیاز روانی معلولین و سالمندان
 - 4کاهش رفتارهای پر خطر جهت توسعه سالمت و بهداشت عمومی شهروندان از طریق تبدیل رفتارهای نامطلوب به مطلوب
 - 8توانمند سازی در جهت کاهش حوادث شهری جهت ارتقاء سطح دانش شهروندان در مواجه شدن با حوادث

 - 6آموزش مهارتهای زندگی جهت توسعه رفتارهای سالم
 - 7کمک به ایجاد مدرسه سالم تالش در جهت توسعه سالمت جسمی و روانی و اجتماعی دانش آموزان
 - 5ارتقاء بهداشت وایمنی مساجد جهت ایجاد شورای سالمت مساجد و مسئول سالمت مساجد
 - 9اجرای طرح فراگیر ویژه کودکان جهت ارتقاء سطح سالمت جوانان از طریق آموزشهای پیشگیری از رفتارهای پر خطر
 - 11اجرای طرح خانه های اسباب بازی د رنقش مهدهای موقت
 - 11سالم نگه داشتن محیط های عمومی مانند فضا سازی محیطی
 - 12توسعه فرهنگ سالمتی در خانواده
 -13ارتقای آگاهی های عمومی مردم در خصوص مسایل سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی و معنوی
 -14ارتقای فرهنگ شهرنش ینی و مشارکت پذیر نمودن ساکنان محله به عنوان شهروندان مسئول و آگاه در امر سالمت محله
 -18به فعلیت درآوردن استعدادها ،خالقیت ها و همکاری های خانواده ها برای باال بردن شاخص های محیط زیست محله
 -16تقویت روحیه جمعی و ایجاد همبستگی اجتماعی بین خانواده ها برای تامین سالمت ،امنیت و حفظ و نگهداری فضاهای موجود شهری
 -17تقویت روحیه اتکا به نفس و خودباوری در خانواده در جهت بازآفرینی هویت محله
 -15ایجاد همفکری و همدلی بین ساکنان محله و مسئوالن شهرداری منطقه جهت تحقق اهداف سالمت منطقه

تعریف سالمت:
سالمت صرفاً نداشتن بی ماری و معلولیت را شامل نمی شود ،بلکه حالتی است که در آن افراد از رفاه کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی
برخوردار بوده و زندگی مولد و بانشاطی داشته باشند.
خانه های سالمت:
مراکزی هستند که با استقرار در محله های مختلف شهرتبریز ،سطح سالمت ساکنان را از طریق هدایت و اجرای پروژه محله سالم در سطح آن
محله ارتقاء می دهند.
شورای سالمت
این شورا در هر یک از خانه های سالمت تشکیل می شود تا ضمن بررسی مشکالت محله و ارائه راهکار ،مردم را ترغیب و تشویق می نماید که
با پروژه محله سالم همکاری الزم را داشته باشند.

وظایف خانه های سالمت:

وظایف ستادی

-

خانه سالمت موظف است برنامه های اعالم شده اداره کل سالمت را از طریق اداره سالمت منطقه ،برنامه ریزی ،سازماندهی هدایت و
کنترل نماید.
نقاط آسیب پذیر محله بایستی شناسایی شده و مشکالت برجسته آن مشخص گردد.
خانه سالمت موظف است اطالعات کاملی ا ز بافت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی محله را به تفکیک تهیه نماید.
از ساکنان محله نیازسنجی در ابعاد مختلف سالمت را به عمل آورده و اولویت ها را بر اساس نتایج به دست آمده استخراج نماید.
خانه سالمت با همکاری اعضای شورایاری محله و در قالب شورای سالمت محله ،سازمان های غیردولتی ،فعال در منطقه و محله را
شناسایی و در راستای اهداف خانه سالمت ،ضمن ایجاد تسهیالت حمایت الزم را بر اساس برنامه ها از آنان به عمل آورد.
خانه سالمت با توجه به برنامه ها و نیازهای محله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در قالب همایش ،کالس و یا مشاوره جهت
ارتقای آگاهی های عمومی سالمت ساکنان محله اقدام نماید.
گزارشات خانه سالمت ،همایش ها و مشاوره به طور دقیق و شفاف در پایان هر هفته به اداره سالمت منطقه ارسال شود.
صالحیت مربیان و اساتید آموزشی قبل از تدریس ،توسط اداره سالمت به وسیله آموزش و آزمون تایید می گردد.

وظایف دیگر:
-

خانه سالمت اهداف خود را در قالب خدمات فراوان با کمترین هزینه در زمینه های ذیل بصورت کامالً تخصصی ارائه می
نماید :

مددکاری اجتماعی :کمک به روند بهبودی و پیگیری مشکالت شهروندان
مشاوره روانشناسی :خانوادگی ،کودک ،تحصیلی ،بالینی و اعتیاد
مشاوره در زمینه بیماریهای خاص :ایدز ،سرطان و ...
مشاوره در زمینه فرزند پروری :بیماریهای نوزادان ،آموزش مادران دردوران شیرخوارگی نوزادان
مهارتهای زندگی :برقراری ارتباط با دیگران ،تقویت اعتماد به نفس ،راههای حل مشکالت ،ابراز وجود ،مدیریت خشم و کنترل
اضطراب و ...
آموزش حرکات اصالحی :در راستای پیشگیری از پوکی استخوان به همراه کارگاه های آموزشی
آموزش حقوق خانواده :حقوق زوجین  ،کودکان
امداد و کمکهای اولیه :دوره آموزش امداد گران و مقابله با سوختگیها  ،شکستگیها و ....
تغذیه سالم  :آشنایی با اصول تغذیه صبح کودکان  ،سالمندان  ،دوران بارداری  ،رژیم غذایی سالم
آموزش بهداشت :بهداشت زنان  ،آموزش بهداشت جنسی  ،بهداشت خانواده  ،خدمات مامایی
محیط زیست :راههای کاهش آلودگی های زیست محیطی  ،حفاظت از محیط زیست
معاینات پزشکی :حضور پزشک عمومی  ،اطالع رسانی تخصصی ،پوست
کارگاه بلوغ :درراستای آشنایی والدین با تغییرات فیزیولوژیک و روحی در نوجوانان

اهداف کلی فرهنگسراها و پارکهای بانوان و خانه های سالمت:

-1بخش اقتصاد خانواده

کار آفرینیاشتغال زاییخالقیتوضعیت زنان شاغل در نهاد خانوادهمدیریت زمان -صرفه جویی

-2بخش روانشناسی
هویت خانوادهرضایت از زندگی-تعادل بین کار و زندگی

-3بخش کارگاهی

کارگاه آموزشی مهارت های زندگیکارگاه آموزشی با موضوع سالمندیکارگاه آموزشی ارتباط با جوانان

-4آموزشهای همسر گزینی

تتبین اهمیت و نقش ازدواج در کمال انسانمعیارهای همسر گزینیمهارت ها و مدیریت ارتباط بین زوجین-مهارت ها و مدیریت ارتباط با خانواده همسر

-5نشست های تربیتی وآموزشی و فعالیت های مرتبط با ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی:
 راهکارهای تقویت صمیمیت در خانواده شناخت تفاوت های اساسی زن و مردراهکارهای تدبیر معیشت و مدیریت اقتصادی خانوادهشاخص های وویژگی های خانواده قرآنیهمسران و هماهنگ سازی فرهنگ ها ,خواسته ها و نیلزها مهارت های ارتباطی بین همسران شیوه های کاربردی فرزند پروری تربیت و خانواده در عصر دیجیتالامور تحصیلی و آموزشی فرزندان -راهکاهای اصالح ناهنجاری های رفتاری کودکان

گزارش تحلیلی از بازدید از پارکها  ،فرهنگسراها و خانه های سالمت شهر تبریز:

حضور مردم فارغ از سن  ،جنس ،نژاد و طبقه اجتماعی در عرصه اجتماعی نشان دهنده مددنیت و کیفیدت بداالی زنددگی
است با اینکه نیمی از جمعیت شهرها را زنان تشکیل می دهند وبه صورت طبیعی دارای حقدو شدهروندی در اسدتفاده از
فضاها می باشند که در استان ما بانوان برای حضور در عرصه های عمومی دچار محدودیت هایی می باشند .
با توجه به این محدودیت ها برای حضور راحتد وایمنی زنان در فضا های شهری و افزایش سرزندگی زنان مانند پارک های
بانوان پیشنهاد گردیده است وسابقه ایجاد پارک های بانوان به سال  ، 1913زمانی که زوجی بده ندام جیمدز ومدری میدل
زمینی را در شهر هلنا در ایالت مونتاتای آمریکا برای ایجاد پارک به شهرداری اهدا کردند بر می گدردد ایدن پدارک را مدی
توان اولین پارک بانوان جهان محسوب کرد  .هدف اصلی حامیان از این گونه فضاها استفاده از همه ظرفیدت هدای جامعده
برای حضور زنان عنوان گردیده است نه جداسازی زنان از مردان  ،چرا که مردان در همه محیط های دیگدر امکدان ورزش
وتفریح را دارند ا ما بانوان از این محیط های مناسب سازی شده برای تفریح و ورزش محروم بدوده اندد  .امدا بدا ایدن حدال
بسیاری از مسئوالن به چنین طرح هایی خوش بین نیستند ایجاد پارک بانوان نوعی سرمایه گدذاری اسدت وفضدای ایجداد
شده در پارک بانوان گامی موثر جهت غنی سازی اوقات وفراغت و فرصت های تفریحی با ارزشدی را بدرای بدانوانی کده در
شهرها زندگی می کنند بوجود می آورد و با توجه به نقش ورزش در سالمت جامعه به ویژه مدادران جامعده  ،پدارک هدای
بانوان فضای مناسبی جهت ورزش  ،استراحت  ،سالمت بدنی  ،ذهنی وآموزش های هنری ،دینی  ،فرهنگی را فدراهم مدی
آورد  .وبا توجه به وجود آپارتمانهایی با متراژ کوچک در فضای شهری وکمبود ویتامین  Dباعث پوکی اسدتخوان در زندان
ایرانی شده است چرا که زنان رتبه نخست در پوکی استخوان را دارا هستند وهمچنین وجود افسردگی در زنان وبا توجه به
پژوهش های انجام یافته در پارک های بانوان استان ما میانگین سنی استفاده کنندگان از پارک  26الی 32سال می باشد
و اکثر استفاده کنندگان با تحصیالت دیپلم  ،لیسانس و زنان خانه دار می باشند به نظر میرسد مسئولیت اولیه مراقبدت از
کودکان  ،ممکن است که فعالیتهای زنان در فضای عمومی را محدود می کند به همین منظور ایدن پدارک هدا بایدد دارای
مهد کودک وفضای بازی کودکان باشد تا مادران با آرامش خاطر به تفریح خود بپردازد با این توضیح پیشنهاد می گردد که
در استان ما نیاز به پارک های بانوان به صورت استاندارد نیاز جدی احسداس مدی گدردد کده دارای زمدین هدای ورزشدی
سرپوشیده وسرباز  ،سالن همایش های مذهبی وپیست دوچرخه سواری  ،آمفی تئاتر  ،محل بازی واستخر کودکان  ،مسیر
پیاده روی و بازارچه های خود اشتغالی  ،رستوران وکافی شاپ  ،خانه سالمت مادر  ،سالن تیروکمان  ،آمفی تئداتر روبداز ،
ایستگاه روزنامه نگاری  ،نماز خانه  ،جاده تندرستی و زمین بازی کودکان در همه مناطق شهرداری احداث گردد.

پیشنهادات این اداره کل :
 -1پیشنهاد آموزش حرکات اصالحی در پارکها وفرهنگسراها وخانه های سالمت
 -2ادغام خانه های سالمت شهرداری با خانه های بهداشت علوم پزشکی
 -3تاسیس خانه های اسباب بازی
 -9احیای بازیهای سنتی برای کودکان در پارکها
 -5هماهنگی الزم در ارسال برنامه ها از طریق شهرداری
 -6ارسال گزارشات الزم به منطقه مربوطه از فرهنگسراها وخانه های سالمت وپارکها
 -7تشکیل شورای سالمت در محله
 -8بنا به لحاظ کمبود ساعت کاری پارکها پیشنهاد می گردد در فصل تابستان نسبت به افزایش ساعت کاری اقدام نمایند.
 -4پیشنهاد م ی گردد کلنینک تخصصی گل وگیاه با هدف توانمند سازی بانوان در نگهداری گل وگیاه ارائه گردد.
 -11پیشنهاد می گردد نشانه های تجسمی تهیه تندیس و عکس مناسب  ،نوشتن آیات ونوشته های مناسب در رابطه با فرهنگ عفاف وحجاب در
پارکهای بانوان لحاظ گردد.
 -11پیشنهاد می گردد آکواریوم هایی از جانوران آبزی در قسمتی از پارک می تواند جهت سرگرمی و تفنن استفاده گردد.
 -12پیشنهاد می گردد دور ها دور پارکها احاطه شودتا بانوان به راحتی از فضای پارکها استفاده نمایند.
 -13برگزاری دوره های آموزشی کد بانوگری ( روش پخت صحیح غذا  ،فریز کردن مناسب و ) ....صورت گیرد تا از بیماریهای شایع از جمله
سرطان ها جلوگیری به عمل آید.
 -19پیشنهاد اقدام تفاهم نامه شهرداری با پدافند غیر عامل استانداری در خصوص اعزام مربی جهت تشکیل کالسها جهت آگاه سازی بانوان از
آسیب های اجتماعی از جمله ( سایبری  ،اعتیاد  ،طالق  ،ایدز و ) ...در فرهنگسراها وپارکها وخانه های سالمت صورت گیرد.

 -1پیشنهاد آموزش حرکات اصالحی :

تعریف حرکات اصالحی :
کلیه حرکات و فعا لیتها و روشهایی که برای رفع ضعف های جسمانی و عضالنی و ارگانیکی و هماهنگی بکار می رود (حرکات اصالحی نامیده
می شود.
با نظر به این مطلب ،حرکات ا صالحی یکی از شاخه های مهم و اساسی در تربیت بدنی محسو ب می شود ،توجه به آن از هر نظر یک ضرورت
است که متاسفانه تاکنون در ایران در زمینه حرکات اصالحی که مربوط به رفع و اصالح ضعف های جسمانی کودکان و نوجوانان می باشد
تحقیقات الزم بعمل نیامده و بطور دقیق نمی توا ن گفت که چند درصد کودکان و نوجوانان ایرانی به ضعف پا و ستون فقرات و دستگاه گردش
خون و تنفس و قلب مبتال می باشند پس باید کوشش نمود تا معلمین و مربیان ورزش (بخصوص آنهائیکه در رابطه با آموزش و پرورش می
باشند) را با علل و عالئم ضعف های جسمانی آشنا نمود تا در د وران تدریس در صورت برخورد با این دانش آموزان با ارائه تمرینات آنها را از
ضعف هایی که بدان دچار هستند آزاد نمایند و زمینه رشد جسمانی و روانی مناسب دانش آموزان را فراهم نمایند.
حرکات اصالحی یکی از بخشهای تربیت بدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاریهای جسمانی توسط تمرینات بدنی است به
عبارت دیگر حرکات اصالحی عبارت است از برنامه ای ورزشی و حرکتی که در آن با اجرای تمرینات خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر می
کند و اصالح می شود اجرای تمرینات بدنی برای افرادی که در مورد وضعیت بدنی خود دچار ناهنجاری هستند و یا به دالیلی مانند عدم
رعایت بهداشت حرکتی ،وضعیت بدنی آنها از حالت طبیعی خارج شده است به سه دسته تحت عناوین تربیت بدنی اصالحی تربیت بدنی
تکاملی و تربیت بدنی انطباقی تقسیم شده است تربیت بدنی اصالحی با اصالح ناهنجاریهای ایجاد شده به علت عوامل مختلف و تربیت بدنی
تکاملی با رشد و پرورش تواناییهای حرکتی و آمادگی بدنی افرادی که پایینتر از سطح مورد قبول هستند سر و کار دارد ،کوشش می شود که با
استفاده از حرکات و فعالیتهای بدنی افراد ناهنجار با اجتماع سازگار شود.

نکته مهم در اجرای حرکات اصالحی ،تعیین زمان مناسب برای اجرا ی این گونه تمرینات است اگر تمرینات اصالحی در زمان مناسب طراحی و
اجرا گردد غلبه بر مشکل موثرتر صورت می پذیرد از این رو تمرینهای اصالحی باید در برنامه تربیت بدنی کودکان کم سن و سال گنجانده
شود .بنابراین امکان بهبود و اصالح از طریق حرکات جبرانی و ورزشهای درمانی وجود دارد.
حرکات اصالحی برای تشخیص وضعیتهای غلط و غیر طبیعی ،وضعیت بدنی در حالتهای چون ایستادن ،راه رفتن ،نشستن و خوابیدن و نیز
وسایل مورد استفاده چون کفش ،کیف ،میز و صندلی و اتومبیل و اخیر” ا نیز رایانه ها مطالعه می شود .در گذشته به دلیل جنبه های کاربردی
و سودمندیهای اجتماعی این رشته ،بویژه در مدارس و در سطح کودکان ،نوجوانان و جوانان و اکنون به دلیل توسعه ورزش قهرمانی و ضرورت
پیشگیری و اصالح ناهنجاریهای ورزشکاران ،حرکات اصالحی پیشرفت و تحول چشمگیری یافته است این حیطه اکنون گاه به منزله حرکت
درمانی نیز شن اخته می شود .این حیطه علی رغم اشتراکی که با علوم توانبخشی دارد به دلیل ویژگیهای اختصاصی از ماهیت و کارکرد
مستقلی برخوردار است و نتیجه این امر جایگاه علمی و حرفه ای شایسته ای است که در بین علوم دیگر به خود اختصاص داده است.
-2ادغام خانه های سالمت شهرداری با خانه های بهداشت علوم پزشکی :

به دلیل تخصصی نبودن خانه های سالمت شهرداری ونیاز به ا پزشک در آن واحدها احساس می شود وهر دو یک هدف را دنبال می کنند و
به لحاظ وجود پاره ای از مشکالت در خانه های بهداشت وعدم امکانات کافی به نظر می رسد که واحدهای مذکور نیاز به ادغام تا با کیفیت
باال برای شهروندان ارائه خدمات دهند .وهمچنین شهرداری در این زمینه بازوی کمکی برای خانه های بهداشت می باشد.
 -3تاسیس خانه های اسباب بازی

یکی از عواقب رشد تکنولوژی و شهرنشینی ،زندگی های آپارتمانی و عدم بهره مندی کودکان از ارتباط والدین به دلیل اشتغاالت روزانه می
باشد این امر باعث محدود شدن فضای بازی کودکان به اطاقی با تجهیزات کامپیوتری شده است که آسیب هایی از جمله اضطراب ،چاقی،
پرخاشگری و القای خشونت ،اعتیاد به بازی های کامپیوتری را سبب می شود .ولی زنگ خطر مهم در بازی های کامپیوتری این است که رایانه
جای روابط اجتماعی را می گیرد .فرصت دادن به کودک از مهم ترین عواملی است که می تواند او را به دنیای خیالش سو دهد و یکی از مهم
ترین این راهها ،درک کردن کودکی است .اداره کل سالمت شهرداری تهران در جهت رفع نیاز کودکان به وسایل بازی مناسب ،ایجاد روابط
بین همساالن ،شناخت پدیده ها و روبرویی با مسائل جدید برای کودکان در حین بازی ،آموزش صحیح استفاده از اسباب بازی ها و ارتقاء
سالمت کودکان ،آموزش مهارت های زندگی و سبک زندگی از طریق بازی و ارتقای فرهنگ بازی در خانواده ،اقدام به تاسیس و راه اندازی
خانه های سال مت نموده است .تا عالوه بر دست یابی به اهداف شناختی ،روانی و عاطفی و جسمانی کودکان ،عملکرد خانواده ها را در بازی با
کودکان و تهیه اسباب بازی مناسب ،بهبود ببخشد.
اهداف خانه های اسباب بازی:

 .1پرورش ابعاد مختلف رشد کودک از لحاظ عاطفی ،حسی و حرکتی و شناختی ،خالقیت و مشارکت از طریق بازی و وسایل بازی
 .2ارائه خدمات آموزشی از طریق بازی و اسباب بازی های مناسب به کودکان
 . 3ارتقای سطح سالمت کودکان از طریق بازی و به کارگیری اسباب بازی های خال  ،استاندارد و مناسب
 .4آموزش مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم به کودکان از طریق بازی و بهره برداری از اسباب بازی مناسب
شرایط عمومی خانه های اسباب بازی:
 .1محله محور بودن
 .2قابلیت دسترسی مناسب

 .3ترجیحاً استقرار در پارک ها و اماکن عمومی با حداقل فضای آموزشی  81مترمربع در طبقه همکف
 .4دارای سرویس های بهداشتی و مناسب برای استفاده کودکان
 .8دارا بودن سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب
 .6دارای کف پوش مناسب و بهداشتی
 .7دارای رنگ آمیزی مناسب بهداشتی و شادی آفرین
 .5رعایت اصول ایمنی و بهداشتی
خانه اسباب بازی در راستای اهداف این اداره با هدف تربیت و تعلیم هوشمندانه کودکان پیش دبستانی و کوچک تر و اهمیت و نقش بازی
فعالیتهای نشاط آور در این گروه سنی جهت تسریع فرآیند اجتماعی شدن کودکان ،پرورش تفکر خال و گسترش توانائیهای بدنی و ذهنی می
باشد .
-4احیای بازیهای سنتی برای کودکان در پارکها:

این روزها ،وسایل ارتباط جمعی ،بازی های رایانه ای و ورزش های جدید خود را در دل مردم جای کرده اند و بازیهای سنتی به دست
فراموشی سپرده شده اند .اما لذتی که در آنها هست را هیچ بازی کامپیوتری یا معاشرت مجازی نمی تواند به انسان بدهد .هیجان و شادی
وسطی و جیغِ خوشحالی از بُل گرفتن چیزی نیست که بتوان در دورهمی های ساده این روزها آن را تجربه کرد .
کودک بسیاری از نقش های اجتماعی را می تواند از طریق بازی های محلی یادبگیرد و به ایفای آن ها بپردازد .برای نمونه کودک در بازی،
نقش پدر یا مادر را یاد گرفته و تمرین می کند .هم چنین پرورش و تقویت حس نوع دوستی و تعاون کودکان در حین برخی بازی های سنتی
و محلی انجام می گیرد.
امروزه پژوهشگران مسائل اجتماعی ،به این نتیجه رسیده اند که با رواج و تقویت بازی های سنتی و محلی می توان ریشه ی بسیاری از
ناهنجاری های اجتماعی را خشکانید و از میزان جرم و جنایت جامعه کاست .هم چنین روان شناسان و روان کاوان به منظور درمان نامالیمات
روحی و مشکالت روانی ،به بازی های محلی متوسل می شوند چون بسیاری از بازی های محلی ،از هیجانات منفی روحی می کاهد.
بازی های محلی نسبت به بازی های رایانه ای و بی تحرک امروزی ،از شور و نشاط بسیاری برخوردار است و همین شادی و نشاط ،باعث
سالمت روحی کودکان می گردد .
بازی های رایانه ای امروزی ،دارای هیجانات منفی می باشند و هم چنین در این گونه بازی ها ،جوشش و کوشش معنایی ندارد .بیش ترین
تحرک در این بازی ها ۰ ،سانتی مترِ دست بازی کننده می باشد که موس رایانه را جابه جا می کند اما بازی های سنتی ،باعث تخلیه ی انرژی
منفی بدن کودکان شده و بسیاری از بیماری ها را از انسان دور می کند .برای مثال بیماری های قند ،چربی و غلظت خون ،از طریق تحرکات
هیجانی از بین می رود و بازی های محلی می تواند این نقش را به عهده بگیرد.
در مناطقی که هنوز بازی های محلی رواج دارد ،خ واب کودکان ،منظم می باشد و شب ها به خاطر تخلیه ی انرژی زائد بدن ،زود به رختخواب
می روند و صبح با خواب کافی و سرحال از رختخواب بیرون می آیند و این عامل می تواند در یادگیری های آموزشگاهی ،نقش به سزایی
داشته باشد.
متخصصان تغذیه به منظور تنظیم برنامه ی رژیم غذ ایی کودکان می توانند انجام بازی های محلی را برای این دسته از کودکان بیمار توصیه
کنند  .بسیار مشاهده شده کودکانی که در تغذیه مشکل داشتند و یا صبحانه نمی خوردند ،با شرکت در فعالیت های تفریحی و جمعی
آموزشگاه و یا شرکت در بازی های گروهی ،رو به سوی غذا آورده اند و از رژیم غذایی مناسبی برخوردار شده اند.

امروزه صاحب نظران تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده اند که برای آموزش بسیاری از مفاهیم و موضوعات ،بازی های سنتی و محلی می
توانند بهترین و مطمئن ترین ابزار و شیوه ی آموزش باشند ،به همین دلیل ،در کتاب های درسیِ دوره ی ابتدایی ،انجام بسیاری از بازی های
سنتی و محلی ،سفارش شده و حتی در لیست ارزش یابی برخی درس ها ،انجام صحیح بازی ،نمره ی خاص خود را دارد.
بسیاری از مهارت های زندگی را می توان از طریق بازی های محلی به کودکان آموخت .مهارت های دوختن ،برش زدن ،آشپزی ،گوش کردن،
جارو زدن و ...را کودکان در فرآیند بازی می آموزند و آن را به خوبی انجام می دهند.
تعالیم دینی را نیز می توان به صورت جذاب و صحیح از طریق بازی به کودکان آموخت.
برخی اندیشه های انتقادی و تقویت مهارت تصمیم گیری ،از طریق انجام بازی های سنتی شکل می گیرد .برای مثال در بازی «شاه و وزیر»
کودکان می توانند به خوبی و راحتی ،از وضعیت سیاسی و حکومتی انتقاد کنند و نیز تصمیمات و پیشنهادات خوبی جهت اداره ی کشور ارائه
نمایند.
به مربیان و معلمان مدارس به خصوص در دوره ی ابتدایی ،پیشنهاد می شود به جای بازی های یکنواخت امروزی ،از بازی های سنتی استفاده
کنند.
شبکه های استانی صدا و سیما هم می توانند نقش به سزایی در معرفی و رواج بازی های سنتی داشته باشند.
خانواده های کودکان باید اوقات فراغت و تعطیالت تابستان را بهترین فرصت کودکان برای انجام بازی های محلی و سنتی بدانند.
 -1هماهنگی الزم در ارسال برنامه ها از طریق شهرداری
 -2ارسال گزارشات الزم به منطقه مربوطه از فرهنگسراها وخانه های سالمت وپارکها
 -3تشکیل شورای سالمت در محله

جمع بندی کلی:
 -1در شهر تبریز 6پارک بانوان فعال و دو پارک بانوان در دست احداث.
 -2تعداد فرهنگسرای موجود  11مورد و یک فرهنگسرا در دست احداث
 -3تعداد خانه های سالمت شهر تبریز 17:مورد بوده که  11مورد فعال می باشد.

اطالعات در خصوص فرهنگسرا ها ،پارک ها وخانه های سالمت شهر تبریز:

منطقه یک
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی

14199136755

آقای عادلی
نام پارک بانوان

پارک بانوان شمس تبریزی به مساحت 9111متر مربع

آدرس

چایکنار جنب پمپ بنزین واقع در پارک شمس

به مدیریت

خانم روشن بهادری

شماره تماس

09141167749-36561966

امکانات موجود

دو کالس آموزشی -اتاق مدیریت3-اتاق امور اداری -نمازخانه-سالن ورزشی به مساحت 151متر
مربع-کتابخانه-سالن نمایشگاه

نام فرهنگسرا

فرهنگسرای شهید بهشتی به مساحت 1211متر مربع

آدرس

واقع درآخر توانیر میدان ولی امر

به مدیریت

آقای عادلی

شماره تماس

36577747

امکانات موجود

9کالس آموزشی-آمفی تئاتر به ظرفیت  151نفر-کتابخانه-اتاق مدیریت-اتاق امور
اداری

خانه سالمت

دارد

آدرس

نرسیده به اتوبان پاسداران خیابان شهید شفعی زاده پشت آپارتمانهای کوهساران

به مدیریت

آقای عادلی (دو نفر پرسنل دارد

شماره تماس

6551566

امکانات موجود

خانمها دهقان و فخری )

2کالس آموزشی-اتاق مدیریت

-1کتابخانه شهید رجایی واقع در عیدلی
-2کتابخانه شهید اصغرنیا واقع در یوسف آباد
-3کتابخانه پروین اعتصامی واقع در ولیعصر

بازدید از پارک بانوان شمس تبریزی مورخ 94/3/28شهرداری منطقه 1
اداره کل امور خانواده وبانوا ن استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/3/28از پارک بدانوان وخانده
سالمت و سالن ورزشی بازدید بعمل آوردند .
که در این محل کالسهای آموزش قرآن  ،کالسهای مثنوی ،نمایشگاه غذا های سنتی به مناسبت فرا رسیدن مداه مبدارک رمضدان توسدط
ب انوان ایجاد شده بود بازدید گردید .ومدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری خواهان همکاری وهمدلی مسئوالن در جهدت گسدترش ایدن
پارکها و فضاهای آموزشی در داخل پارکها شدند .دارای دو کالس آموزشی وکلیه خدمات پارک بانوان شمس شهرداری منطقه یک رایگان
می باشد.
مشکالت موجود :

-

عدم امکانات ورزشی در سالن
عدم استفاده از دستگاه تست قند وفشار خون با توجه به مراجعه بیشتر بانوان
کمبود فضای آموزشی که باعث شده دو مورد از کالسهای آموزشی در محل کتابخانه تشکیل گردد.
عدم پزشک در سالن ورزشی جهت تست قند وفشار خون

پیشنهاد :
 پیشنهاد ادامه کالسهای مثنوی برای بانوان ایجاد فضای آموزشی در محوطه پارک پیشنهاد میزبانی نشست منطقه اداره کل امور بانوان استانداری در پارک شمس احداث خانه نشاطمسئول مربوطه  :روشن بهادری  -تحصیالت کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری

بازدید از فرهنگسرای شهید بهشتی مورخ  94/4/5شهرداری منطقه 1
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان در معاونت فرهنگی شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/4/5از
فرهنگسرای شهید بهشتی واقع در شهرک بهشتی بازدید بعمل آوردند که در این فرهنگسرا رشته های -عربی – قرآن ( روخوانی – روان
خوانی – تجوید مقدماتی وتکمیلی – حقو شهروندی  – -احکام تخصصی ( اخال – احکام –اعتقادات – زبان – کامپیوتر – نقاشی –
هنرهای دستی–خوشنویسی – جلسه انجمن معتادان – ریاضی جهت آموزش به رده های سنتی مختلف برای بانوان و خردساالن وجود
دارد .
که کلیه دوره های آموزشی با توجه به آسیب پذیر بودن منطقه به دستور شهردار منطقه یک جناب آقای دکتر بهرا رایگان بوده است .
پیشنهاد :

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری پیشنهاد تشکیل کالسهای مشاوره قبل از از دواج در ایدن فرهنگسدرا را خواسدتار شددند کده قدرار شدد
هماهنگی تامین مربی توسط سرکار خانم سهیال صفری پیگیری گردد.

بازدید از خانه سالمت شهرداری منطقه  1واقع در شهرک بهشتی مورخ 94/4/5
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان در معاونت فرهنگی شهرداری تبریز در روز دوشدنبه مدورخ  94/4/5از
خانه سالمت واقع در شهرک بهشتی بازدید بعمل آوردند که در این خانده سدالمت رشدته هدای مامدایی ( گروهدی – فدردی ) – مشداوره
روانشناسی – رژیم درمانی – تغذیه جهت آموزش به بانوان ارائه می گردید.
مشکالت موجود:

 -1عدم همکاری شهرداری منطقه با مسئول خانه سالمت
 -2عدم اختصاص اعتبار جهت تهیه تجهیزات الزم
پیشنهاد :

 -1مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری خواستار پیگیری حل مشکالت وتامین تجهیزات الزم جهت ارائه خدمات بهتر به همشدهریان
از سوی سرکار خانم سهیال صفری کارشناس معاونت فرهنگی شهرداری را شدند.
 -2درخواست طرح غربالگری برای بانوان آن منطقه که با توجه به آسدیب پدذیر بدودن وکدم درآمدد بدودن از سدوی معاوندت فرهنگدی
شهرداری با همکاری هالل احمر پیگیری گردد.
 -3با توجه به تجمع افراد جهت شرکت در کالسهای آموزشی وکم بودن فضای آموزشی پیشنهاد گردد پیگیری الزم در خصدوص ایجداد
کالسهای آموزشی بیشتر در این منطقه شدند .

منطقه دو
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی

14199152868

آقای کیانی
نام پارک بانوان

ندارد

آدرس

__________

به مدیریت

__________

شماره تماس

__________

نام فرهنگسرا

ندارد

آدرس

_________

به مدیریت

_________
_________

شماره تماس
خانه سالمت

گلریزبه مساحت حدودا 311متر مربع

آدرس

میدان ائل گلی انتهای خیابان گلستان روبروی مسجد فاطمه الزهرا

به مدیریت

خانم رضا زاده

شماره تماس

141911873281

امکانات موجود

دارای  5کالس آموزشی

-1کتابخانه شهید بهشتی واقع در کوی دادگستری
-2کتابخانه اباصالح واقع در میرداماد
-3کتابخانه گلریز واقع در روستای ائل گلی
-9کتابخانه شهید پاشایی واقع در آخر کوی شهید آشنا
-5کتابخانه فدک واقع در ولیعصر جنوبی
-6سان ورزشی واقع در یاغچیان (در حال تاسیس)

بازدید از مرکز سالمت وکتابخانه گلریز مورخ  94/4/5شهرداری منطقه 2
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان در معاونت فرهنگی شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/4/5از از
مرکز سالمت گلریز واقع در روستای ائل گلی بازدید بعمل آوردند که در این خانه سالمت رشته های رزیدم درمدانی – کارگداه روانشناسدی
بهداشت خانواده و مامایی – تغذیه و سالمت بهداشت خانواده ومامایی – مشاوره فردی روانشناسدی جهدت آمدوزش بده رده هدای سدنتی
مختلف برای بانوان وجود دارد .

بازدید از خانه سالمت گلها واقع در شهرداری منطقه 0
مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز چهارشنبه مورخ  94/8/25خانه سالمت گلهدا واقدع
در شهرداری منطقه دو بازدید بعمل آورند که با بسته بودن وتعطیلی این مکان مواجه گردیدند.

منطقه سه
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی

14199152184

آقای اسماعیلی
نام پارک بانوان

پارک بانوان مشروطه حدودا بیشتر از سه هکتار

آدرس

واقع در خیابان مشروطه

به مدیریت

خانم اکبری

شماره تماس

39788631

امکانات موجود

دو سالن ورزشی یکی مختص بانوان2-کالس آموزشی-کتابخانه-سالن ترافیک-سالن آمفی تئاتر

-------

09141054098

رو باز-سالن تنیس
نام فرهنگسرا

فرهنگسرای کوثربه مساحت 711متر مربع

آدرس

آخر ماراالن روبروی قبرستان بقائیه داخل پارک

به مدیریت

خانم عیوضی

شماره تماس

09143026875-35992191

امکانات موجود

دو کتابخانه وقرائتخانه-مخزن کتاب3-کالس اموزشی-اتاق مدیریت-اتاق سالمت-
اتاق ثبت نام

خانه سالمت

خانه سالمت معراج به مساحت 951متر مربع

آدرس

خیابان امامیه به طرف طالقانی

به مدیریت

آقای اکبری

شماره تماس

35912722

امکانات موجود

کتابخانه وقرائت خانه-مخزن کتاب2-کالس آموزشی و کارگاهی 2-اتاق مشاوره و پزشکان-اتاق
مدیریت –اتاق ثبت نام

-1مجتمع کتابخانه دکتر مبین واقع در بازار روز باالتر از تاکسیرانی اول شهرک طالقانی به ظرفیت 221نفر
-2کتابخانه ابوذر واقع در خیابان ابوذر زنگوله باغ به مساحت بیشتر از 151متر مربع
-3کتابخانه حافظ در داخل پارک واقع در آخر حافظکوی شهید فتحیان به مساحت 151متر مربع
-9کتابخانه امام رضا واقع در طالقانی آخر کوی امام رضا به مساحت 211متر مربع
-5کتابخانه عالمه امینی واقع در آخر طالقانی اسالم شهر به مساحت 121متر مربع
-6مرکز بازپروری کوثر واقع در آخر طالقانی بعد از اتوبان جنب کارگاه امانی منطقه 3به مساحت 1511متر مربع دارای
کارگاه –سالن ورزشی –خوابگاه و کتابخانه

بازدید از پارک مشروطه بانوان مورخ  94/4/5شهرداری منطقه3
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان در معاونت فرهنگی شهرداری تبریز در روز دوشدنبه مدورخ  94/4/5از
پارک مشروطه بانوان واقع در آخر امامیه بازدید بعمل آوردند که در این پارک رشته های خیاطی – گلدوزی – آشپزی – قدرآن و ورزش
صبحگاهی خدمات ارائه میکردند که برای ورزش صبحگاهی هزینه ای دریافت نمی گردید ولی برای رشته های دیگر برای هر نفدر در یدک
ماه  21هزار تومان جهت ثبت نام دریافت می کردند که با توجه به آسیب پذیر بودن منطقه و ارائه خددمات بهتدر بده بدانوان مدوارد زیدر
پیشنهاد گردید :
 -1پیشنهاد گردید که طبق منطقه یک شهرداری که شهردار محترم با توجه به آسیب پذیر بودن از فراگیران هیچ هزینده دریافدت نمدی
کنند مقررگردید خانم سهیال صفری کارشناس محترم معاونت فرهنگی پیگیری الزم در ایدن زمینده از شدهرداری منطقده  2صدورت
گیرد.
 -2با توجه به فضای مناسب جهت ورزش بانوان در این پارک و عدم اطالع رسانی مناسب و مدیریت ضعیف باعث استقبال کم بدانوان در
این مجموعه گردیده است که در این زمینه سرکار خانم صفری کارشناس محترم پیگیریهای الزم را انجام دهند .شایان ذکر است این
پارک پتانسیل مناسبی جهت استفاده بانوان می باشد.
ضمناً از قسمتهای مختلف این پارک به شرح ذیل بازدید گردید:

 -1سالن ورزشی چند منظوره حسین خان باغبان
 -2سالن ورزشی چند منظوره بانوان مشروطه
 -3سالن ترافیک بانوان

سالن ورزشی ترافیک بانوان:

سالن چند منظوره حسین خان باغبان

بازدید مورخ  94/8/25از فرهنگسرای و خانه سالمت کوثر ماراالن شهرداری منطقه 3

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز چهارشنبه مورخ  94/8/25از فرهنگسرای کوثر واقدع
در ماراالن شهرداری منطقه  3بازدید بعمل آوردند .که در این محل  25رشته و دو باب سالن مطالعه هر کددام  111متدر بدا کتابخانده  8هدزار
جلدی و  3باب کالس ارائه خدمات می کردند و کالسهای احکام  ،نهج البالغده  ،روانشناسدی  ،مشداوره  ،آسدیب هدای اجتمداعی و کالسدهای
سالمت رایگان بوده وسایر کالسها ( خیاطی  ،آشپزثی  ،نقاشی  ،طراحی  ،کالسهای هنری وصنایع دستی و ...بدا هزینده  21هدزار تومدان مدی
باشد.
مشکالت موجود :

-

عدم سالن ورزشی
ایجاد لوناپارک ومحل اسباب بازی که صدای بچه ها مزاحم اعضای کتابخانه می باشد.
نبودن آبسرد کن در کتابخانه فرهنگسرا وخراب بودن سیستم سرمایشی در کتابخانه
عدم اختصاص فضا برای بانوان وایجاد پارک بانوان
کمبود کالسهای آموزشی با توجه به آمار باالی مراجعه کنندگان

پیشنهاد:

-

توسعه فرهنگسرا واف زایش فضاهای آموزشی  ،ورزشی وتفریحی وانعکاس خبری واطالع رسانی به مردم وهمشهریان
ایجاد فرهنگسرای بزرگ در هر منطقه و زیرمجموعه آن فرهنگسرا به عنوان فرهنگسرای محله
پیشنهاد گردید مشاور امور بانوان شهرداری تبریز نشستی با مسئولین فرهنگسراها وخانه سالمت و شهرداران مناطق  12گانده شدهر
تبریز به مناسبت هفته دولت با حضور جناب آقای دکتر نجفی شهردار محترم وبا ارائه مشکالت فرهنگسراها و خانه سالمت توسدط
مسئولین مربوطه

مسئول مربوطه :

مریم عیوضی  -شماره تماس 38442141- 38441633

منطقه چهار
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی

14199184173

خانم زارعان
نام پارک بانوان

پارک بانوان بهاربه مساحت 11511متر مربع

آدرس

خیابان بهار روبروی تربیت معلم

به مدیریت

خانم رجب زاده

شماره تماس

32800073

امکانات موجود

کتابخانه-ساختمان اداری دارای یک دفتر و  3کالس آموزشی-قرائتخانه-سالن ورزشی به ظرفیت

----

14198414797

حدودا 811نفر
نام فرهنگسرا

فرهنگسرای آنابه مساحت 11111متر مربع

آدرس

قطران شمالی سه راه فاطمی روبروی مسجد نظیر بندی

به مدیریت

خانم زارعان

شماره تماس

9918858-9917598

امکانات موجود

11کالس آموزشی –کتابخانه-قرائتخانه-سالن آمفی تئاتر به ظرفیت 121نفر-سالن
ورزشی به ظرفیت 611نفر

خانه سالمت

خانه سالمت بهار

آدرس

واقع در داخل فرهنگسرای آنا

به مدیریت
شماره تماس
امکانات موجود

بوفه-ساختمان نگهبانی-دستگاه ورزشی ترامبولین2-کالس فردی و گروهی

خانه فرهنگ و سالمت المهدی  :خیابان آخوندی روبروی انتقال خون
با مدیریت موقت ( خانم نازلی علی پور )39938399 -14128975424
-1کتابخانه امیر کبیر دارای 8111جلد کتاب واقی در چهار راه الله کوی امیر کبیر
-2کتابخانه شهدای کوچه باغ دارای 9111جلد کتاب واقع در کوچه باغ روبروی سیاو داخل پارک

بازدید از پارک بانوان بهار وخانه سالمت مورخ  94/3/28شهرداری منطقه 4
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز یکشنبه مدورخ  94/3/28از پدارک بدانوان بهدار
وخانه سالمت وسالن ورزشی بانوان در د اخل پارک بازدید بعمل آوردند  .که در این پارک وخانه سالمت  5رشدته آموزشدی بدرای بدانوان
ارائه خدمات می گردد  .که هزینه قرآن برای کلیه رده های سنی بصورت رایگان و برای بقیه کالسهای آموزشدی مبلدغ  28الدی  31هدزار
تومان از فراگیران دریافت می گردد .و درخانه سالمت خدمات مربوط به سالمت ( مشاوره تغذیه  -مشاوره خانواده و روانشناسی – انددازه
گیری قند خون و آموزش حرکات اصالحی و) ...
 سالن ورزشی موجود در داخل پارک د ر اختیار سازمان ورزش شهرداری قرار دارد که در این سالن رشته های ورزشی یوگا -والیبدالبدنسازی و آمادگی جسمانی که با هزینه  31هزار تومان وورزش صبحگاهی بصورت رایگان برای بانوان خدمات ارائه می نماید.
دارای کتابخانه با  511کتاب
 خانم امیری مدیرکل امور بانوان ضمن تقدیر وتشکر از مدیریت پارکها در خصوص برگزاری کالسهای آموزشی وفرهنگدی واجتمداعیدر حوزه زنان وخانواده  ،خواهان همکاری وهمدلی مسئوالن استانی در جهت گسدترش پارکهدای بدانوان و از اجدرای طدرح جدامع
سنجش سالمت شهروندی که از طرف مرکز سالمت شهرداری تبریز ومدرسه فرهنگی ورزشدی انصدار والیدت آذربایجدان  ،بدا هددف
آمادگی وارتقاء سطح سالمت جسمانی شهروندان صورت گرفته بود تشکر نمودند.
 که این طرح به صورت رایگان وبه سه هدف عمده در حال ارائه خدمات به شهروندان می باشد: -1تعیین ضعف های عضالنی و ارائه برنامه های حرکتی
 -2تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی وعضالنی با رویکرد پیشگیری واصالحی
 -3آزمون تشخیص ترکیب بدنی با دستگاه ،جهت تعیین توده چربی بدن ودرصد عضالت بدن
مشکالت موجود :

-

کمبود فضای آموزشی
تکدیگری بانوان و وجود زنان بزه کار در این پارک که باعث مشکالت گردیده است.
عدم امکانات در سالن ورزشی
کمبود امکانات وتجهیزات

پیشنهاد :

-

احداث مجموعه فرهنگی در داخل پارک به خاطر استقبال زیاد بانوان جهت آموزش
اعزام پلیس زن جهت سرکشی به این پارک با توجه به وجود زنان بزه کار

تعداد مراجعه کننده در روز  61تا  71نفر
مسئول مربوطه  :خانم شهرزاد رجب زاده -

مدرک تحصیلی  :دانشجوی ارشد مدیریت اجرائی

بازدید مورخ  94/7/16از فرهنگسرا وخانه سالمت المهدی در شهرداری منطقه 4

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امدور بدانوان شدهرداری تبریدز در روز چهارشدنبه مدورخ  94/7/16از خانده سدالمت و
فرهنگسرای واقع در شهرداری منطقه  4بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی  ،فرزند پدروری
– اختالفات زناشویی – اختالالت کودک – بهداشت خانواده – بهداشت زنان – بهداشت مراقبت از پوست ومو  -کامپیوتر مقددماتی و پیشدرفته
– خیاطی ( )1،2،3و خیاطی جادویی – سرمه دوزی – روبان دوزی – دوخت برزیلی – خوشنویسی با خودکدار -طراحدی ونقاشدی – قدرآن –
کمک های اولیه – مشاوره فردی – رژیم درمانی برگزار می گردد.
کلیه کالسهای خانه سالمت رایگان می باشند.
مشکالت موجود :
 کمبود فضای آموزشی سیستم خنک کننده عدم وجود دستگاه فاکس عدم وجود سالن ورزشی برای بانوان عدم وجود آمفی تئاترپیشنهاد:

-

ترمیم حقو کارمندان
انتخاب مدیر برای فرهنگسرا

سرپرست موقت  :خانم نازلی علیپور – دانشجوی دکتری – تماس 19125478929-34435344

بازدید مورخ  94/7/16از فرهنگسرا وخانه سالمت آنا در شهرداری منطقه 4

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امدور بدانوان شدهرداری تبریدز در روز چهارشدنبه مدورخ  94/7/16از خانده سدالمت و
فرهنگسرای واقع در شهرداری منطقه  4بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشدی در  12رشدته  :آشدپزی – کلیده
دوره های کامپیوتر – قرآن  -خیاطی – طراحی – پرورش قارچ – لحیم کاری – طراحی روی سفال – سرمه دوزی – بافتنی با قدالب و شدمع
سازی و  ....برگزار می گردد.
امکانات موجود  :قرائت خانه  ،کتابخانه  ،سالن ورزشی و نماز
محل برای ایجاد نمایشگاه موجود می باشد .
تعداد مراجعه کنندگان در روز 121 :نفر
خدمات ارائه شده در فرهنگسرا وخانه سالمت از  28هزار تومان تا  41هزار تومان برای هر نفر در  18جلسه می باشد.
مشکالت موجود :
 کمبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز ( کمبود سیستم کامپیوتر – فقدان نرم افزار کتابداری – کمبود وسایل پزشکی در خانه سدالمت – کمبدودوسایل در کالسهای آشپزی و خیاطی – نبود سیستم اینترنت وشبکه و)...
 عدم امنیت عمومی ( گشت انتظامی ) علیرغم پیگیری وارسال نامه توسط مسئول مربوطه به نیروی انتظامی جهت سرکشی خصوصا عصرها درمحوطه پارک به منظور جلوگیری از بروز مشکالت وناهنجاریها تاکنون اقدامی از طرف نیروی انتظامی انجام نشده وپیامدها ومشکالتی به وجود
می آیدعدم نبود امنیت عمومی ( گشت انتظامی )
 عدم وجود مکان جهت برگزاری نمایشگاههای دائمی صنایع دستی برای بانوانپیشنهاد:
باتوجه به اینکه دانشجویان طرح پزشکی در این فرهنگسرا به بانوان در زمینه سالمت وجلوگیری از سرطان شایع پسدتان و ...آگداهی الزم را مدی دادندد بده
مشاور امور بانوان شهرداری پیشنهاد گردید این طرح در کلیه فرهنگسراها وخانه های سالمت برای بانوان حداقل یک بار در ماه برگزار گردد.
مسئول مربوطه  :خانم نعیمه زارعان  -تحصیالت  :کارشناسی ارشد  -تلفن تماس 19144159173:

منطقه5
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی

14192889235

آقای بدری
نام پارک بانوان

دارد

آدرس

باغمیشه باالتر از خانه چوبی

به مدیریت

خانم شکوهی

شماره تماس

35641191

نام فرهنگسرا

فرشته

آدرس

واقع در کوی فرشته

به مدیریت

آقای بنی حسینیان

شماره تماس

36587911

خانه سالمت

دارد(یک اتاق )

آدرس

در خانه فرهنگی در داخل پارک بانوان

به مدیریت

خانم شکوهی

شماره تماس

گزارش بازدید از پارک بانوی مهر باغمیشه وخانه سالمت مورخ  94/4/3شهرداری منطقه 8
سرپرست اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز چهارشنبه مورخ  94/4/3از پارک بدانوان (
بانوی مهر باغمیشه ) بازدید بعمل آوردند که با توجه به اینکه پارک در فضای مناسب قرار نگرفته و به دلیل شیب دار بودن منطقه و اشرافیت
ساختمانهای مجاور  11طبقه بر این پارک امکان ورزش در این محل مقدور نبوده وکمبود فضای آموزشی ( تعداد کالسها ) با توجه به جمعیدت
منطقه خیلی کم می باشد که مقررشد پیگیریهای الزم از سوی مشاور امور بانوان شهرداری به شرح زیر صورت گیرد:
 -1طی گزارش کتبی مشاور امور ب انوان با مطرح نمودن نبود مکان سرپوشیده جهت ورزش و شیب دار بودن زمدین و فضدای نامناسدب
یکی از سالن های موجود در منطقه را شناسایی و جهت ارائه خدمات برای بانوان آن منطقه به صورت رایگان در اختیدار بدانوان قدرار
گیرد.
 -2مقرر گردید نسبت به گل کاری وفضای سبز در پارکها اقدام گردد تا بانوان رغبت بیشتری برای حضور در پارک بانوان داشته باشند.
 -3مقرر گردید هماهنگی های الزم با ادارات ( هالل احمر – بهداشت ودرمان – فنی وحرفه ای ) جهت ارائه خدمات بده صدورت رایگدان
در پارکها صورت گیرد وجلسه ای در این زمینه با سازمانهای مربوطه از طریق شهرداری تشکیل گردد.
 -4مقرر گردید شهرداری با دانشگاهها درخصوص استفاده از دانشجویان رشته هدای مامدایی – طدب سدنتی – روانشناسدی کده درحدال
گذراندن دوره کارورزی هستند با تایید شهرداری نسبت به ارائه خدمات در پارکها اقدام گردد.
 -8مقرر گردید پیگیری الزم توسط مشاور محترم امور بانوان شهرداری جهت ایجاد مراکز تفریحی وآموزشی در منطقه بارنج اقدام گردد.

بازدید از فرهنگسرای فرشته مورخ  94/4/3شهرداری منطقه8
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز چهارشنبه مورخ  94/4/3از فرهنگسرای فرشته
واقع در شهرک باغمیشه بازدید بعمل آوردند که در این فرهنگسرا  27رشته جهت آمدوزش بده رده هدای سدنتی مختلدف بدرای بدانوان و
خردساالن وجود دارد .
که هزینه اکثر دوره های آموزشی رایگان بوده وبرای برخی از رشته ها از جمله کالسهای  :آشپزی  ،کدامپیوتر  ،خیداطی بدرای یدک دوره
( 12جلسه ) مبلغ  111111ریال هزینه از فراگیران دریافت می کردند.
مشکالت موجود در فرهنگسرا :

-

کمبود فضای آموزشی
ناقص بودن سالن آمفی تئاتر
تکمیل نبودن کتابخانه

پیشنهاد :

پیشنهاد گردید هماهنگی الزم در صورت موافقت مرکز بهداشت برای انعقاد تفاهم نامه بین مرکز بهداشت وشهرداری  ،کده در ایدن تفداهم
نامه هزینه نگهداری  ،هزینه آب وبر وگاز وغیره بر عهده شهرد اری و نیرو از مرکز بهداشت جهدت آمدوزش بده مراجعده کننددگان در زمینده
بهداشت وسالمت اقدام گردد .که قرار شد اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری در این زمینه هماهنگی الزم جهت تشکیل جلسده بدا ادارات
مربوطه اقدام نماید.

منطقه6
شماره تماس

معاونت امور فرهنگی
آقای علی اصغر محمدیان

14129518739

نام پارک بانوان

پارک رضوان به مساحت 12146متر مربع

آدرس

شهرک امام خیابان امام پشت بازارچه

به مدیریت

خانم نوری

شماره تماس

32899940-09142272267

امکانات موجود

دارای 9کالس آموزشی –فضای رو باز ورزشی-اتاق نشاط کودک

نام فرهنگسرا

فرهنگسرای رضوان

آدرس

-1واقع در داخل پارک
-2واقع در پارک عمومی محله قراملک
-1خانم نوری

به مدیریت

-2خانم سلطانی
خانم سلطانی 14193187343

شماره تماس
خانه سالمت

دو تا دارد

آدرس

در داخل فرهنگسرا

به مدیریت

خانم اسفدی
خانم بهروزی

شماره تماس

خانم اسفدی
خانم بهروزی

14192383616
14357571466

32862644-

بازدید از پارک رضوان  -خانه سالمت وفرهنگسرای واقع در شهرداری منطقه  6مورخ 94/4/18
کارشناسان مسئول امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز یکشدنبه مدورخ  94/4/18از پدارک
بانوان در منطقه  6شهرد اری واقع شده بود از کانون آموزشی (فرهنگسرا ) خانه سالمت و موزه فوتبدال ( تداالر عروسدی سدابق ) بازدیدد
بعمل آوردند که در این مکانها رشته های صئنایع دستی وهنری – کالسهای قرآن وتقویتی( زبان و ریاضدی ) – کالسدهای قدرآن جامعده
القرآن – و در خانه سالمت رشته های مامایی ( گروهی – فردی ) – مشاوره روانشناسی – رژیم درمانی – تغذیه جهت آموزش به بدانوان
ارائه می گردید.
مشکالت موجود:

 -3کوچک بودن فضای فرهنگسرا برای اجرای کالسهای بهتر وبیشتر (با توجه به تشدکیل کالسدهای خانده سدالمت وفرهنگسدرادر یدک
مکان)
 -4نبود فضای مناسب برای انجام کالس آشپزی
 -8کمبود نیروی کادر اداری برای انجام امور فرهنگی
 -6نبود نیروی خدماتی برای انجام نظافت محیط فرهنگسرا
 -7وجود مشکالت بهداشتی و نبود تهویه مناسب در فصل تابستان
 -5عدم نصب پرده کرکره از سوی مسئولین با توجه به پیگیریهای زیاد
 -9عدم تعامل با سالن موزه فوتبال با توجه به فضای مناسب برای تشکیل کالسها
 -11عدم تعمیر سقف سالن با توجه به پیگیری مدیریت فرهنگسرا که طی تماس تلفنی مشاور امور بدانوان شدهرداری بدا مسدئول محتدرم
منطقه  6شهرداری جهت تعمیر سقف به لحاظ امنیتی
پیشنهاد :

-4
-8
-6
-7
-5

درخواست صندلی بارودار یا میز برای کودکان در کالس قرآن جامعه القرآن
با توجه به قرا ر گرفتن موقعیت این فرهنگسرا وپارک در محل پرجمعیت شهرستان نیاز به اطدالع رسدانی دقیدق و مناسدب از سدوی
مدیران فرهنگسرا و ارسال گزارش به امور بانوان شهرداری جهت تبلیغ واطالع رسانی از سوی روابط عمومی در صدا وسیما
با توجه به عدم نصب تابلو فرهنگسرا وخانه سالمت در و رودی پارک افراد جهت ثبت نام بده ایدن فرهندگ سدرا و خانده سدالمت بدا
استقبال گرمی روبرو نمی شوند که در این زمینه از مدیریت خواسته شد که هر چه سریع تر اقدام گردد.
ایجاد تشکیل کالسهای کامپیوتر با توجه به درخواست فراگیران
درخواست هماهنگی طرح غربالگری ویژه بانوان آن منطقه با توجه به آسیب پذیر و کم درآمد بودن منطقه

فرهنگسرا وخانه سالمت پارک رضوان

موزه فوتبال

بازدید از قرائت خانه وکانون آموزشی وخانه سالمت حضرت رقیه واقع در شهرداری منطقه  6مورخ 94/4/18
کارشناسان مسئول امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز یکشدنبه مدورخ  94/4/18از کدانون
آموزشی حضرت رقیه وخانه سالمت در منطقه  6شهرد اری واقع شده بازدید بعمل آوردند که در این مکانها  81رشته در صورت به حدد
نصاب رسیدن فرا گیران کالسها تشکیل می گردد.
مشکالت موجود:

-1
-2
-3
-4
-8
-6
-7
-5
-9

نیاز مبرم به پرژوکتور جهت استفاده در کالسها
عدم وجود نماز خانه
عدم وجود سیستم گرمایشی وسرمایشی
عدم وجود پرده کرکره در بعضی از پنجره ها
عدم وجود کامپیوتر جهت انجام کار اداری و نداشتن امکانات کامپیوتر جهت تشکیل کالسها با توجه به درخواست فراگیران
درخواست صندلی بازرودار برای کودکان در کالس قرآن
درخواست نیروی کادر برای شیفت بعد از ظهر وخدمات
تعمیر چرخ خیاطی موجود در کالس خیاطی
عدم پرداخت حق الزحمه مربیان در موعد مقرر

پیشنهاد :

 -1مقرر گردید درخواست ها به صورت کتبی به امور بانوان شهرداری تبریز ارجاع داده شود تا پیگیری های الزم از سوی ایشان بعمل
آید.
 -2درخواست خرید دستگاه فشار سنج وقند خون از شهرداری منطقه  6و رونوشت نامه مربوطه جهت پیگیری به سرکار خانم رضاجو
مشاور امور بانوان شهرداری تبریز
 -3درخواست هماهنگی طرح غربالگری ویژه بانوان آن منطقه با توجه به آسیب پذیر و کم درآمد بودن منطقه
فرهنگسرای حضرت رقیه در قراملک

فر
فرهنگسرای حضرت رقیه در قراملک

منطقه7
معاونت امور فرهنگی
آقای رشتبریان
نام پارک بانوان

شماره تماس
14194176858

در حال احداث

آدرس

____________

به مدیریت

____________

شماره تماس

____________

نام فرهنگسرا

کوثربه مساحت  951متر مربع در دو طبقه

آدرس

واقع در کوی الله

به مدیریت

خانم جعفری

شماره تماس

39983221

امکانات موجود

 6کالس آموزشی –اتاق جلسه-اینترنت رایگان

خانه سالمت

اندیشه به مساحت  251متر مربع

آدرس

اول شهرک اندیشه باالتر از شهرداری منطقه  7جنب سالن المهدی

به مدیریت

خانم نصرتی

شماره تماس

39254285

امکانات موجود

 3کالس آموزشی –یک اتاق جلسه

بازدید از سالن ورزشی المهدی اندیشه واقع در شهرداری منطقه  7تبریز مورخ 94/8/4
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/8/4از سالن ورزشی المهدی
واقع منطقه  7شهرد اری بازدید بعمل آوردند که در این مکان رشته های مختلف ورزشی از جمله ورزش صبگاهی – کاراتده – اروبیدک –
آمادگی جسمانی – ژیمناستیک – هندبال – والیبال ارائه خدمات می نمودند که فراگیران در رشته ژیمناستیک  31هزار تومدان – ورزش
صبحگاهی رایگان  ،بقیه رشته ها  211111ریال دریافت می شد .
مشکالت موجود:

 -11نیاز مبرم به تعمیرات ورنگ کاری
 -11عمده مشکل عدم نصب بنر در سطح شهرک و ضعیف بودن تبلیغات تلویزیونی در خصوص ورزش
 -12گرفتن هزینه زیاد از مراجعه کنندگان به استفاده از رشته های ورزشی با توجه به محروم بودن منطقه
 -13افزایش شهریه در دونوبت در سال که هر دفعه  81111ریال افزایش داشته که عموم ناراضی بودند.
 -14نبود پست خدمه خانم در این سالن ورزشی در تایم بانوان
 -18از نظر بهداشت ونظافت خیلی ضعیف بود.
 -16عدم وجود آبسرد کن در فصل گرما که باعث اعتراض مراجعه کننده گردیده است .
 -17عدم وجود ترازوی وزنه برداری
 -15در سالن ژیم ناستیک امکانات مورد نیاز فراهم نگردیده است  .وهزینه هم با توجه به محرومیت وآسیب پذیری منطقده 311111
ریال دریافت می گردید.
 -19عدم صندلی در داخل سالن ورزشی برای تماشاگران
پیشنهاد :

-1
-2

رایگان نمودن یک تایم برای بانوان
تخفیف در شهریه برای خانواده های که دو نفر یا بیشتر از سالن استفاده می کنند.

بازدید از خانه سالمت اندیشه واقع در شهرداری منطقه  7تبریز مورخ 94/8/4
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز دوشنبه مدورخ  94/8/4خانده سدالمت اندیشده
واقع منطقه  7شهرد اری بازدید بعمل آوردند که در این مکان رشته های مختلف آموزش خیاطی  ،آشدپزی  ،گلسدازی  ،عثمدان دوزی –
روبان دوزی – کامپیوتر – قرآن – زبان – ومشاوره خانواده – مشاوره مامایی ومهارت فرزند پروری ارائه خددمات مدی نمودندد کده هزینده
رشته های آموزشی  281111ریال و قرآن  211111ریال و مهارت فرزند پروری و مشاوره خانواده ومامایی به صورت رایگان بودند.
وبرای ترم بعدی از دوره آموزشی بهداشت خانواده و دوره های تغذیه و روانشناسی با زیر مجموعه های متعدد ثبت به عمل می آوردند .
مشکالت موجود:

 -1نبود تبلیغات مناسب
 -2نبود امکانات مناسب خانه سالمت اعم از ترازو جهت وزن برداری – فشار سنج و...
 -3باال بودن هزینه دوره های آموزشی با توجه به کم درآمد ومحروم بودن منطقه
پیشنهاد :

رایگان نمودن کالسهای قرآنی توسط مسئولین پیگیری های الزم صورت گیرد.عدم نصب تابلو خانه سالمت دربر خیابان که باعث سردرگمی مراجعه کنندگان می گردد.پایین آوردن هزینه آموزش ها با توجه به محرومیت منطقه-ارائه خدمات اصالح حرکات ورزشی بانوان در این خانه سالمت

بازدید از فرهنگسرای کوثر الله واقع در شهرداری منطقه  7تبریز مورخ 94/8/4
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/8/4از فرهنگسرای کوثر الله
واقع در شهرداری منطقه  7بازدید بعمل آوردند  .که در این فرهنگسرا کالسهای مهارتهای زندگی شامل آشدپزی  ،خیداطی – بافنددگی –
کالس زبان – کامپیوتر – مشاوره های تحصیلی وخانوادگی  ،آسیب های اعتیاد به فراگیران خدمات ارائه می گردد .که کالسدهای مشداوره
رایگان است ولی برای کالسهای دیگر در هر رشته 281111ریال از فراگیران دریافت می نمودند.
مشکالت موجود:

-1
-2
-3
-4

-8

باال بودن هزینه های آموزشی با توجه به محروم بودن منطقه
کمبود فضای آموزشی
کمبود نیروی اجرائی
نبود سالن جلسه یا آمفی تئاتر
فضای بیرونی ساختمان خیلی دلگیر بوده نیاز به ایجاد فضای مناسب می باشد (.گلکاری )

پیشنهاد :

 رایگان نمودن کالسهای قرآنی ( هماهنگی الزم با معاونت محترم شهرداری جناب آقای حمیدی در این زمینه ) تعمیرات ساختمان تا باعث جذب فراگیران گردد.مسئول مربوطه  :آقای مهدی قصاب جباری وند
شماره تماس 19144152115 :
مساحت  1/8 :هکتار – زیربنای ساختمان  681متر در دو طبقه
تعداد مراجعه کنندگان در روز  121:نفر

جلسه مورخ  94/8/4در اتاق معاونت محترم شهرداری منطقه  7تبریز

در پی بازدید مورخ  94/8/4سرکار خانم امیری به همراه کارشناس مسئوالن و مشاور امور بانوان شهرداری جلسه ای در
خصوص مشکالت وآسیب های بانوان منطقه که باتوجه به جمعیت موجود در شهرک اندیشه پارکی در این شهرک وجود
ندارد واظهار گله کردو خواستار ایجاد پارک ومجتمع ورزشی تفریحی برای بانوان شدند که در این زمینه آقای رشتبریان
توضحات الزم را ارائه و با عنوان نمودن اینکه زمین الزم جهت ایجاد مجتمع ورزشی تفریحی آماده شده وطی طرحی به
شهرداری پیشنهاد گردیده است که اقدامات اولیه به زودی شروع خواهد شد .
در خصوص پارک بانوان هم اقدامات اولیه صورت گرفته و تا آخر سال  1398هر دو در اختیار بانوان قرار خواهد گرفت .
سرکار خانم امیری در پی بازدید از فرهنگسرا کوثر الله و خانه سالمت اندیشه وبوستان قرآن از هزینه باالی اخذ شده از
فراگیران با توجه به آسیب پذیر ومحروم بودن منطقه از معاونت محترم خواستار رسیدگی ورایگان نمودن کالسهای قرآنی
را شدند .

منطقه7
شماره تماس
14194176858

معاونت امور فرهنگی
آقای رشتبریان
بوستان قران

به مساحت 511مت مربع و دو طبقه

آدرس

واقع در میدان جاللیه

به مدیریت

خانم صدفی

شماره تماس
امکانات موجود

39918361

09141197759

نماز خانه-اتاق جلسه8-کالس آموزشی –اینترنت رایگان

بازارچه بانوی مهر
آدرس

واقع در رسالت

به مدریت

آقای پاکرو

شماره تماس

(39294752فاکس)

امکانات موجود

 18باب مغازه  12متری2-باب مغازه  25متری

-1

کتابخانه ابوذر واقع در خیابان شهید صمدی

-2

کتابانه شهید خلیل فاتح واقع در آخماقره

-3

سالن ورزشی المهدی واقع در اول شهرک اندیشه

-4

سالن ورزشی نیلوفر واقع در کوی الله

-5

سالن ورزشی شقایق جنب سالن نیلوفر

بازدید از خانه بوستان قرآن واقع در شهرداری منطقه  7تبریز مورخ 94/8/4
اداره کل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز دوشنبه مورخ  94/8/4بوسدتان قدرآن واقدع در
منطقه  7شهرد اری بازدید بعمل آوردند .که در این محل تمام رشته های قرآنی – نهج البالغه – مفاهیم وتدبر – آشپزی و سفره آرایی –
خیاطی – سرمه و روبان وعثمان دوزی – گلسازی وشدمع سدازی – کدامپیوتر – زبدان – خوشنویسدی – طراحدی – مامدایی – تغذیده و
روانشناسی به ثبت نام کنندگان خدمات ارائه می نمودند.
مشکالت موجود :

- 1عدم سالن ورزشی و و سایل مورد نیاز در رشته های مختلف
 -6عدم اتا کودک
پیشنهاد:

 -1ایجاد مکان ورزشی با توجه به نیاز بانوان ( با توجه به وجود زمین در پشت بوستان قرآن در صورت امکان با سرپوشیدن کردن آن
قسمت می توان یک مکان ورزشی برای ورزش صبحگاهی بانوان مهیا کرد)
-2ایجاد نمایشگاه قرآنی در ماه مبارک رمضان
مساحت پارک  9111 :مترمربع ساختمان  581متر مربع
مسئول مربوطه  :خانم حبیبه صدفی

بازدید مورخ  94/8/25ازبازارچه بانوی مهرو سالن ورزشی چند منظوره آزادی شهرداری منطقه 7

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز چهارشنبه مورخ  94/8/25از بازارچه بانوی مهدر در
رسالت واقع درشهرداری منطقه  7و سالن ورزشی چند منظوره آزادی واقع در منطقه  3شهرداری بازدید بعمل آمد .
خواستار تجهیز وراه اندازی سالن ورزشی برای بانوان شدند .
مشکالت موجود در بازارچه بانوی مهر:

 دو نفره بودن مغازه که تفاوت سلیقه های افراد باعث اختالف گردیده بود. عدم رضایت از مسئول بازارچه عدم نگهداری مغازه ها توسط افراد واگذار شده  ،که در این زمینه پیشنهاد گردید در موقع قرار داد تعمیر اساسی مغازه ها صورت گرفتهودر موقع تحویل به همان نحو عودت داده شود تا از بین رفتن بیت المال جلوگیری گردد.
پیشنهاد:

-

-

با توجه به نیاز بانوان آن منطقه به ورزش و وجود سالن ورزشی چند منظوره آزادی در این سالن تایمی برای بدانوان اختصداص داده
نشده است وسالن طبقه اول آماده ا رائه خدمات به بانوان بوده و سالن طبقه دوم با عنایدت مسدئولین مربوطده جهدت ارائده خددمات
ورزشی دیگر تجهیز گردد.
پیشنهاد در مورد واگذاری مغازه ها به افراد سرپرست خانوار در نظر گرفته شده وبه صورت دوره ای باشد.

مسئول بازارچه بانوی مهر :

خانم علیزاده

منطقه8
معاونت امور فرهنگی
آقای کریم پور

شماره تماس
14199127616

نام پارک بانوان

دارد

آدرس

خیابان حقیقت (ملل متحد) روبروی بهار شرقی

به مدیریت

خانم طهماسبی
19145961114

شماره تماس
نام فرهنگسرا

فرهنگسرای خاقانی به مساحت 7111متر مربع

آدرس

جنب مسجد کبود

به مدیریت

آقای باطینت

شماره تماس

35232811

امکانات موجود

دارای یک سالن گالری

خانه سالمت

دارد به مساحت 5111متر مربع

آدرس

در داخل پارک بانوان

به مدیریت

خانم طهماسبی

شماره تماس

09148744039-

بازدید از خانه سالمت تالش درشهرداری منطقه  5مورخ 94/4/18
کارشناسان مسئول امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بدانوان شدهرداری تبریدز در روز یکشدنبه مدورخ  94/4/18خانده
سالمت شهرداری منطقه  5بازدید بعمل آوردند که در این محل 16رشته  (1آموزش قدرآن – تفسدیر نهدج البالغده – آمدوزش احکدام –
تقسیر قرآن – ورزش صبحگاهی – خوشنویسی – نقاشی – خیاطی – طراحی – طراحدی سدفال – آمدوزش زبدان – مامدایی – تغذیده –
روانشناسی – مهارتهای زندگی – سوزندوزی – ورزش صبحگاهی – ( یوگا -ایروبیک ) به فرا گیدران خددمات ارائده مدی گدردد کده همده
کالسها رایگان بوده و با ادارات کمیته امداد و آموزش وپرورش ناحیه یک و 8تفاهم نامه ای جهدت ارائده خددمات منعقدد نمدوده اندد و در
ضمن کالسهای کامپیوتر با توجه به نداشتن کامپیوتر در یکی از مساجد نزدیک محل برگزار می گردد.
مشکالت موجود:

 -1عدم وجود کامپیوتر جهت ثبت نام فراگیران وتشکیل کالسها به توجه به نیاز
 -2عدم وجود چرخ خیاطی ومیز برش
 -3عدم وجود تشکهای ورزشی در سالن ورزش
پیشنهاد :

 -1طی درخواستی مسئول مربوطه از شهرداری منطقه  5نسبت به تدامین تشدکهای ورزشدی اقددام ورونوشدت آن را
جهت پیگیری به مشاور امور بانوان شهرداری تبریز ارسال نمایند.
 -2با توجه به نیاز مقرر شد مسئول مربوطه از شهرداری منطقه  5نسبت به خرید کامپیوتر جهت تشکیل کالسدها در
محل خانه سالمت اقدام و رونوشت نامه جهت پیگیری به مشاور امور بانوان شهرداری تبریز ارسال نمایند.

بازدید مورخ  94/7/16از فرهنگسرای خاقانی در شهرداری منطقه 5

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روزپنج شنبه مورخ  94/7/16از فرهنگسدرای واقدع در
شهرداری منطقه  5بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشی در رشته های داستان نویسی ونویسندگی – نقاشدی –
خطاطی – طراحی وکاریکاتور و در رشته تفسیر اشعاردو روز در هفته روزهای شنبه ویکشنبه و نشست د وستداران کتاب هر ماه پیرامدون یدک
کتاب در فرهنگسرا در روز پنجشنبه برگزار می گردد و اکثر مراجعین از بازنشستگان ودانشدجویان مدی باشدند  .ولدی در فصدل تابسدتان 11
کالس آموزشی دیگر ارائه خدمات می کنند.
امکانات موجود  :دارای دو سالن برای ایجاد نمایشگاه وکالسها
تعداد مراجعه کنندگان  :روزانه تقریباً  211نفر
آموزشهای ارائه شده در فرهنگسرای خاقانی رایگان می باشد .
مشکالت موجود :

-

عدم وجود اینترنت برای دفتر فرهنگسرا
محیط فرهنگسرا نسبت به هنرمندان و اساتیدی که برای برگزاری کالسهای متعدد مراجعه می کنند خیلی کوچک است .

پیشنهاد:

 با توجه اینکه هنرمندان جهت شرکت در نمایشگاه به جهت مرکزیت فرهنگسرای خاقانی را ترجیح می دهند و به لحاظ عدم وجودفرهنگسرا در مرکز شه ر وبه دلیل کوچک بودن فضای آموزشی فرهنگسرای خاقانی و تعداد مراجعه کنندگان و میهمان زیاد
پیشنهاد می گردد خانه نیکدل که در اختیار شهرداری قرار دارد به فرهنگسرا وخانه سالمت اختصاص داده شود.
 پیشنهاد می گردد شهرداری تبریز تفاهم نامه ای با صدا وسیما جهت اطالع رسانی از ارائه خدمات در فرهنگسرا ها وخانه هایسالمت به شهروندان ارائه نمایند.
تحصیالت  :کاردانی روابط عمومی ودانشجوی کارشناسی -شماره تماس 19145744193 :
مسئول مربوطه :آقای جواد باطینه

بازدید مورخ  94/6/7از خانه سالمت شهرک ارم شهرداری منطقه 11

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز شنبه مورخ  94/6/7از خانه سالمت شهرک ارم واقع
در شهرداری منطقه  11بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشی روانشناسی ومشداوره خصوصدی – تغذیده و رژیدم
درمانی – مامایی ومشاوره ژنتیک – حقو خانواده – آموزش بهداشت به صورت رایگان برگزار می گردد.
مشکالت موجود :

-

عدم استفاده از امکانات موجود
عدم وجود پزشک با توجه به موجود بودن اتا معاینه
نبودن وسیله نقلیه عمومی در مسیر خانه سالمت
کم بودن تعداد مراجعه کنندگان با وجود اطالع رسانی
واقع شدن خانه سالمت در انتهای منطقه که مسیر دید عموم قرار ندارد.

پیشنهاد:

-

-

-

کالسهای مشاوره ژنتیک در کلیه خانه های سالمت مناطق  12گانه شهرداری برگزار گردد.
هماهنگی و درخواست پزشک در هفته دو بار از آقای دکتر رحیمی جهت تشخیص بیماریهای اولیه صورت گیرد.
ارائه پکیج با توجه به نیاز بانوان آن منطقه از سوی شهرداری منطقه مربوطه در نظر گرفته شود.
تشکیل کالسهای آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان با انعقاد تفاهم نامده بدا آمدوزش وپدرورش در خصدوص برگدزاری کارگاههدای
آموزشی در زمینه آسیب های اجتماعی از طریق امور بانوان استانداری در خانه های سالمت حاشیه شهر صورت گیرد.
بازدید مسئولین خانه های سالمت از بیمارستان طالقانی با هماهنگی امور بانوان صورت گیرد.
با توجه به وجود فضای مناسب جهت تشکیل کالسهای آموزشی و نیداز منطقده پیشدنهاد گردیدد کالسدهای آموزشدی آسدیب هدای
اجتماعی با استفاده از اساتید حوزه علمیه با هماهنگی مشاور امور بانوان شهرداری با آموزش وپرورش منطقه در شهرک ارم صدورت
گیرد.
پیشنهاد گردید جهت آگاه سازی واطالع رسانی بانوان از آسیب های سایبری اساتید مربوط از اداره کل پدافند غیر عامل استانداری
از طریق امور بانوان استانداری هماهنگی های الزم صورت گیرد.
با توجه به درخواست بانوان درمناطق مختلف در خصوص آموزش کمک های اولیه مقرر شد امور بانوان استانداری تفاهم نامده ای را
با هالل احمر استان جهت برگزار شدن این دوره ها در کلیه فرهنگسراها وخانه های سالمت منعقد ونسبت به اعزام اساتید مربوطده
از سوی هالل احمر استان صورت گیرد.
با توجه به درخواست بانوان در مناطق مختلف شهر مقرر شد امور بانوان استانداری هماهنگی الزم با انجمن طب نگدر اسدتان جهدت
برگزاری کارگاههای آموزشی طب سنتی در خانه های سالمت و فرهنگسراهای شهر اقدام نمایند.

مسئول مربوطه :

پریسا ستاری – تحصیالت کارشناس مامایی  -شماره تماس 19142194981
امکانات موجود  :کالس آموزشی – آمفی تئاتر با  184صندلی – اتا بازی کودک – اتا پزشک – ترازوی وزن کودک – قندد سدنج – دسدتگاه
استریلیزه -محلی برای ایجاد نمایشگاه از دستاوردهای بانوان

بازدید مورخ  94/6/7از سالن ورزشی شهرداری درشهرک ارم شهرداری منطقه 11

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز شنبه مدورخ  94/6/7از سدالن ورزشدی شدهرک ارم
مختص بانوان واقع درشهرداری منطقه  11بازدید بعمل آمد  .که در این سالن رشته مختلف ورزشی خدمات ارائه می نمودند.
مشکالت موجود :
عدم وجود دستگاههای ورزشی ویژه بانوان در سالن
پیشنهاد:

-

دریافت هزینه کمتر با تخفیف ویژه برای بازیهای با توپ
همکاری مدیر سالن با خانه سالمت شهرک ارم

مسئول سالن ورزشی بانوان :

خانم بابایی

منطقه4
شماره تماس
14196662119

معاونت امور فرهنگی
آقای قریشی
نام پارک بانوان

در حال احداث

آدرس

____________

به مدیریت

____________

شماره تماس

____________

نام فرهنگسرا

دارد (مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی) به مساحت 22111متر مربع و سه طبقه

آدرس

واقع در شهرک خاوران

به مدیریت

آقای قریشی

امکانات موجود

دارای  31کالس آموزشی-سالن آمفی تئاتر به ظرفیت 221نفر-استخر سر پوشیده-
سالن ورزشی چند منظوره-کتابخانه -بانک فیلم

شماره تماس
خانه سالمت

ندارد

آدرس

_______________

به مدیریت

________________

شماره تماس

________________

دارای واحد سالمت در داخل مجتمع

با مدیریت آقای جعفری

14191194861

منطقه11
شماره تماس
14197394541

معاونت امور فرهنگی
آقای شاکری
نام پارک بانوان

ندارد

آدرس

____________

به مدیریت

____________

شماره تماس

____________
در استانه افتتاح(در شهریور ماه)

نام فرهنگسرا
آدرس

_________

به مدیریت

________

شماره تماس

________

خانه سالمت

دارد

آدرس

واقع در منطقه  9شهرک ارم

به مدیریت

خانم ستاری

شماره تماس

09142194950-32318775

امکانات موجود

 3کالس آموزشی-نمازخانه-سالن آمفی تئاتر به ظرفیت 151نفر

بازدید مورخ  94/6/7از خانه سالمت شهرک ارم شهرداری منطقه 11

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امور بانوان شهرداری تبریز در روز شنبه مورخ  94/6/7از خانه سالمت شهرک ارم واقع
در شهرداری منطقه  11بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشی روانشناسی ومشداوره خصوصدی – تغذیده و رژیدم
درمانی – مامایی ومشاوره ژنتیک – حقو خانواده – آموزش بهداشت به صورت رایگان برگزار می گردد.
مشکالت موجود :

-

عدم استفاده از امکانات موجود
عدم وجود پزشک با توجه به موجود بودن اتا معاینه
نبودن وسیله نقلیه عمومی در مسیر خانه سالمت
کم بودن تعداد مراجعه کنندگان با وجود اطالع رسانی
واقع شدن خانه سالمت در انتهای منطقه که مسیر دید عموم قرار ندارد.

پیشنهاد:

-

-

-

کالسهای مشاوره ژنتیک در کلیه خانه های سالمت مناطق  12گانه شهرداری برگزار گردد.
هماهنگی و درخواست پزشک در هفته دو بار از آقای دکتر رحیمی جهت تشخیص بیماریهای اولیه صورت گیرد.
ارائه پک یج با توجه به نیاز بانوان آن منطقه از سوی شهرداری منطقه مربوطه در نظر گرفته شود.
تشکیل کالسهای آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان با انعقاد تفاهم نامده بدا آمدوزش وپدرورش در خصدوص برگدزاری کارگاههدای
آموزشی در زمینه آسیب های اجتماعی از طریق امور بانوان استانداری در خانه های سالمت حاشیه شهر صورت گیرد.
بازدید مسئولین خانه های سالمت از بیمارستان طالقانی با هماهنگی امور بانوان صورت گیرد.
با توجه به وجود فضای مناسب جهت تشکیل کالسهای آموزشی و نیداز منطقده پیشدنهاد گردیدد کالسدهای آموزشدی آسدیب هدای
اجتماعی با استفاده از اساتید حوزه علمیه با هماهنگی مشاور امور بانوان شهرداری با آموزش وپرورش منطقه در شهرک ارم صدورت
گیرد.
پیشنهاد گردید جهت آگاه سازی واطالع رسانی بانوان از آسیب های سایبری اساتید مربوط از اداره کل پدافند غیر عامل استانداری
از طریق امور بانوان استانداری هماهنگی های الزم صورت گیرد.
با توجه به درخواست بانوان درمناطق مختلف در خصوص آموزش کمک های اولیه مقرر شد امور بانوان استانداری تفاهم نامده ای را
با هالل احمر استان جهت برگزار شدن این دوره ها در کلیه فرهنگسراها وخانه های سالمت منعقد ونسبت به اعزام اساتید مربوطده
از سوی هالل احمر استان صورت گیرد.
با توجه به درخواست بانوان در مناطق مختلف شهر مقرر شد امور بانوان استانداری هماهنگی الزم با انجمن طب نگدر اسدتان جهدت
برگزاری کارگاههای آموزشی طب سنتی در خانه های سالمت و فرهنگسراهای شهر اقدام نمایند.

مسئول مربوطه :

پریسا ستاری – تحصیالت کارشناس مامایی  -شماره تماس 19142194981
امکانات موجود  :کالس آموزشی – آمفی تئاتر با  184صندلی – اتا بازی کودک – اتا پزشک – ترازوی وزن کودک – قندد سدنج – دسدتگاه
استریلیزه -محلی برای ایجاد نمایشگاه از دستاوردهای بانوان

بازدید مورخ  94/7/15از فرهنگسرا وخانه سالمت الغدیر در شهرداری مرکز

مدیرکل امور خانواده وبانوان استانداری به همراه مشاور امدور بدانوان شدهرداری تبریدز در روزشدنبه مدورخ  94/7/15از فرهنگسدرای واقدع در
شهرداری مرکز بازدید بعمل آوردند .که در این محل برای بانوان کالسهای آموزشی در  28رشته ارائه خدمات می نمودند
امکانات موجود :آموزشی – ورزشی وتفریحی
رشته های آموزش حقو شهروندی رایگان و بقیه کالسهای مبلغ  28تا  41هزار تومان از فراگیران اخذ می شود.
رشته تحصیلی  :کارشناسی ارشد علوم سیاسی  -شماره تماس 32665253 :
مسئول مربوطه آقای امیر احمد رستمی
تعداد مراجعه کنندگان در روز  1811 :نفر
مشکالت موجود :
-

پیشنهادات:

-

طی نامه ارسالی از  21شهرستان دراستان آذربایجان شرقی فقط در شهرهای سراب  ،مراغه  ،مرند و میانه دارای پارک بانوان می باشند .
بازدید مورخ  94/6/19از پارک بانوان الله شهرستان سراب :

مشاور امور بانوان فرمانداری به همراه کارشناس امور بانوان شهرداری سراب از پارک بانوان الله در مورخ  19/6/91بازدید
بعمل آورند.
آدرس  :خیابان شهید بهشتی
نام پارک  :پارک الله
شماره تماس19143314485 :
تحصیالت  :لیسانس
نام ونام خانوادگی مدیر :زهرا بهلولی
امکانات موجود  :سالن سینما -سالن کتابخانه – کالسهای نقاشی – سفالسازی
محل برای ایجاد نمایشگاه وجود دارد .
رشته های آموزشی :کلیه فعالیت های فرهنگی – هنری – ادبی
تعداد کالسهای آموزشی 3 :
تعداد مراجعه کنندگان در روز : 15نفر
مشکالت موجود :

 عدم وجود سالن ورزشی در پارک عدم وجود حصار کشی در اطراف کانونبازدید مورخ  19/6/09از پارک بانوان کوثر شهرستان مراغه :

مشاور امور بانوان فرمانداری به همراه کارشناس امور بانوان شهرداری مراغه از پارک بانوان کوثردر مورخ  19/6/09بازدید
بعمل آورند.
امکانات موجود  :سرویس بهداشتی – نمازخانه – زمین اسکیت – زمین ورزشی والیبال – تست کامل تجهیزات ورزشی –
زمین بازی کودکان
رشته های آموزشی  :بدن سازی ونرمش صبحگاهی
تحصیالت  :کارشناسی ارشد
مسئول مربوطه  :خانم فاطمه زیبا
شماره تماس 21996593139:
محلی برای ایجاد نمایشگاه وجود دارد .
مساحت  33905 :متر مربع
مشکالت موجود :

-

عدم وجود سالن ورزشی در داخل پارک
ناامن بودن
عدم بهداشت
کمبود نیروی خدماتی
عدم رسیدگی از سوی شهرداری

تعداد مراجعه کنندگان در روز 022 :نفر

