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 ثسوِ تؼبلی 

پذیذُ ضَم آسیت ّبی اجتوبػی ثِ ٍیظُ اػتیبد ثِ ػٌَاى 

تْذیذی ثشای اهٌیت جبهؼِ ثطشی للوذادضذُ ٍ اص ایي 

سّگزس دس ایشاى اسالهی ًیض ثب دستْبی پیذا ٍ پٌْبى 

استؼوبس ٍ غفلت هتَلیبى اهشّش سٍص ضبّذ ًفَر سٍص افضٍى 

اًَاع هَاد ثِ ٍیظُ هَاد هحشن دس ثیي جَاًبى وِ ثْتشیي 

تغییش سٍیىشد دس .  سشهبیِ ّبی هلی ّستٌذ هی ثبضین

هصشف هَاد هخذس اص سٌتی ثِ صٌؼتی ًظیش ضیطِ ٍ 

تشویجبت آهفتبهیي ٍ تَّن صا ٍ افضایص سبیش آسیت ّب 

چْشُ ای ًبخَضبیٌذ اص .. ًظیش عالق ٍ فسبد ٍ خطًَت ٍ

 .وطَس ػضیضهبى  تشسین وشدُ است 

هتبسفبًِ ًگشش حبون ثش هتَلیبى اهش ٍ فشّیختگبى حَصُ ٍ 

داًطگبُ، هٌجؼث اص تفىش هغشٍد چْبسصذ سبلِ لجل است 

ثغَسیىِ ٌَّص دس سِ حَصُ همبثلِ ، دسهبى ٍ پیطگیشی، 

ووتشیي جبیگبُ  ٍ ون اسصش تشیي هىبى سا ػشصِ 

 .پیطگیشی اضغبل وشدُ است

دس صهیٌِ پیطگیشی اص آسیت ّبی اجتوبػی خَضجختبًِ 

همبم هؼظن سّجشی ثب جذیت ٍسٍد پیذا وشدُ ٍتبثیشات 

هثجتی دس ثذًِ هتَلیبى اهش داضتِ، ٍ الصم است دس ایي 

صهیٌِ اص اًشطی ػظین سبصهبى ّبی هشدم ًْبدٍ ّوچٌیي اص 

ػلن سشضبس اسبتیذ داًطگبُ وِ تمشیجب ال یٌفغ هبًذُ 

 .استفبدُ گشدد

خیشیِ وبّص آسیت ّبی اجتوبػی وطتی ًجبت ًیض 

ثِ ّویي هٌظَس تطىیل گشدیذُ است تب ضبیذ ثتَاًذ 

ثب تجویغ اًشطی ّبی هتشاون دس حَصُ سوي ّب ٍ 

اسبتیذ ٍ فشّیختگبى ٍ الجتِ دس وٌبس هسئَلیي 

هتؼْذ ٍ دسدهٌذ خذهتی ًبچیضدس ایي ػشصِ هْن 

 .اسائِ دّذ

 آة دسیب سا اگش ًتَتي وطیذ    ّن ثِ لذس تطٌگی ثبیذ چطیذ

 

وبّص آسیت ّبی اجتوبػی ثِ : ّذف اصلی

ػٌَاى ّذف اصلی ثَدُ ٍ ثب تَجِ ثب ایٌىِ اػتیبد 

ثِ ػٌَاى هبدس آسیت ّب ضٌبختِ هی ضَد 

پیطگیشی اص اػتیبد دس ایي حَصُ اص جبیگبُ ٍیظُ 

 .ای ثشخَسداس است

حذٍد ثیست آسیت دیگش ًیض : اّذاف فشػی

ضٌبسبئی ضذُ است  وِ ّشآسیت ثِ ػٌَاى یه 

ّذف فشػی هحسَة ضذُ ٍ  هذاخلِ دس ایٌگًَِ 

آسیت ّب ثیطتش اص عشیك سوي ّب  صَست هی 

 .گیشد

95 تا 90 از فعالیت های انجام گرفته  

 ثب هحَس پیطگیشی اص 90اص سبل آهَصش ّب ضشٍع - 1

 اػتیبد

 تب 90 جلسِ آهَصضی اص 40ثشگضاسی ثیص اص - 2

95 

 .ایجبد پَستبل وبّص آسیت ّبی اجتوبػی- 3

 

 

 آسیب های اجتماعیمهمترین 

 اػتیبد 

 حبضیِ ًطیٌی 

 ًمبط ثحشاًی ضْشی 

 فسبد اخاللی 

 عالق 

 ثیىبسی 

 فمش 

 خانواده نابسامان 
 سرقت 

 وَدوبى وبس 

 فحطب 

 دختشاى فشاسی 

 ّوسش آصاسی 

 خَدوطی 

 تشن تحصیل  

 هْبجشت 

 معرفی موسسه کشتی نجات

 90ایي هجوَػِ فؼبلیت ّبی خَد سا اص سبل

دس صهیٌِ پیطگیشی اص اػتیبد آغبص وشدُ ٍ ثب 

گستشش ووی ٍ ویفی خَد دس حبل حبضش ثب 

 ػضَ وِ اوثشا داسای هذاسن 100ثیص اص 

هشتجظ ثَدُ ٍ دس ایي صهیٌِ ثِ صَست 

 تخصصی فؼبلیت هی وٌٌذ

 

 



 

 

 ٍ ثب ٍسٍد همبم هؼظن سّجشی ثِ 95اص ضْشیَس سبل 

 تغییش وشد ٍ هَسسِآسیت ّبی اجتوبػی سٍیىشد 

ثِ ضىل آسیت ّبی اجتوبػی وبّص هَضَع 

 .تطىیالتی دًجبل ضذ

 

  تا بحال95فعالیت ها از شهریور 

ػضَ گیشی اص ثیي هشثیبى ٍ آهَصش گستشدُ آى ّب ٍ - 1

 .تْیِ ثستِ ّبی آهَصضی ٍ تْیِ عشح هحلِ ای

 هذاخلِ هَثش دس حَصُ ضْشی ٍ وطَسی وِ 4اًجبم - 2

 :ضبهل

هطبسوت هَثش دس ایجبد گشهخبًِ وبستي خَاثی ثِ  (الف

ّوشاى اًجوي پبیبى وبستي خَاثی ٍ هذیشیت ثخص دسهبى ٍ 

 . هب9ُهتبدٍى تشاپی ثِ هذت 

اًجبم فؼبلیت ّبی آهَصضی هتؼذد دس هٌبعك هختلف دس  (ة

 . سبل2حَصُ ضْشی ثِ ووه ضْشداسی ثِ هذت 

ٍسٍد گستشدُ ٍ هَثش دس ثخص حوبیت ّبی سٍاًی اجتوبػی دس (ج

صلضلِ وشهبًطبُ ٍ اثذاع یه عشح وطَسی دس ایي صهیٌِ ثب ووه 

.ّالل احوش   

اصالح "  جلسِ ثب هَضَع49تؼبهل ثب اداسُ آثفب ٍ ثشگضاسی  (د

  دس ضْش اصفْبى"سبک زندگی و سازگاری با کم آبی

 5 دس "عشح گستشدُ هحلِ ای"تفبّن ثب ضْشداسی ٍ اجشای - 3

 هٌغمِ ضْشی

 

 :اهداف آینده  

 :هحَسّبی آهَصضی هَسسِ

 سجه صًذگی ایشاًی اسالهی -1

 هْبست ّبی صًذگی -2

 آسیت ّبی اجتوبػی -3

 

 
 

 :ضبهلی عشح هحلِ ای فؼبلیت ّب 

تمَیت تَاًوٌذی هشثیبى عجك جذٍل آهَصضی- 1  

تْیِ ًمطِ آسیت دس هٌبعك هختلف- 2  

 ٍ 10 ٍ 6 گب5ًٍِ ٍسد گستشدُ آهَصضی دس هٌبعك -2 

 عجك جذٍل آهَصضی ٍ هتٌبست ثب گشٍُ 14 ٍ 13ٍ 12

 ّبی ّذف

ایجبد ًوبیطگبُ ثبثت ٍ دائن جْت تىویل آهَصش -3

 هٌبعك ثِ ضیَُ هتفبٍت

اسصیبثی هستوش-3  

 

 

 

یک انسان را از مرگ هرکس 

نجات داده مثل این است که همه 

 .را از مرگ نجات داده است

 32سوره مائده آیه 

 

 
 

موسسه کاهش آسیب های 

 کشتی نجاتاجتماعی 

شماره مسئول 

: دفترموسسه

09381672045 

 : گپ
 https://web.gap.im/#/im 

 :سایت

http://www.pishgiry.com 

 

 

 


