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  گزارش برگزاري نمايشگاه
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  : مقدمه
  

اعتياد به مواد . اعتياد به مواد مخدر يكي از معضالت بهداشتي، رواني و اجتماعي جهان امروز است
مجاز و غيرمجاز بخصوص از راه تزريق در چند دهة گذشته بسيار فراگير شده است و حاكي از بروز 

مارها افزايش تعداد مبتاليان را اما هرچند آ. يك مشكل جدي درسالمت جسمي، رواني واجتماعي است
دهد، چنانچه اقداماتي مناسب و سريع صورت بگيرد كشور ما خواهد توانست از گسترش بيش  نشان مي

نيز تزريق مواد مخدر از راه  HIVهاي ابتال به ويروس  خصوصاً كه يكي از راه. از حد آن جلوگيري نمايد
دهد كه تعداد افراد مبتال به  آمار نشان مي«ضمنا  هاي مشترك، شناخته شده است و استفاده از سرنگ

   1».اين ويروس پايين اما همچنان رو به رشد است
  

هاي پيشگيري در  هاي مبارزه با اعتياد و جلوگيري از ابتال به ايدز در جهان، فعاليت يكي از روش
آنها مشكل  نبسيار ضروري است و بدو مواد  اگرچه مبارزه با عرضة. باشد جهت كاهش تقاضا مي

اعتياد و به دنبال آن  شد، ليكن اين تالش مشكل سوء مصرف و مواد بسيار بدتر از امروز ميمصرف 
  . ابتال به ايدز را از بين نبرده است

 
از سي سال پيش به تالش و مبارزه عليه اعتياد  رويكرد پيشگيري در جهان عمر كوتاهي دارد و«

بايست در كنار مبارزه با  ند كه رويكردهاي پيشگيرانه نيز ميده ها نشان مي بررسي. اضافه شده است
ميزان شيوع اعتياد دركشورهايي كه  1980از سال . عرضه و رويكرد درماني مورد توجه قرار گيرد

كاهش قابل   نمايند، هاي پيشگيري از اعتياد را از طريق كاهش تقاضا با جديت پيگيري مي فعاليت
، 1990نوان مثال، تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر در امريكا در سال به ع. اي يافته است مالحظه

هاي پيشگيري از اعتياد  كه اين تغيير مديون فعاليت  به نصف تقليل يافته است، 1985نسبت به سال 
  2». بوده است

  
ا از اعتياد، آموزش نوجوانان به منظور كاهش تقاض  هاي پيشگيري در ايران نيز بخش مهمي از فعاليت

گيرد و در  هاي زندگي در سنين كودكي و نوجواني شكل مي دانيم كه روابط تربيتي و مهارت مي. است
ها شكل  اي است كه طي آن هويت نوجواني دوره. دهد گيري مناسب مي بزرگسالي به آنان قدرت تصميم

از كشور  گيرد و در عين حال كه، نوجوانان جمعيت بزرگي گرفته و تصميمات بزرگ زندگي صورت مي
  . اي به آنان يك نياز آشكار و ضروري است دهند، به همين نسبت اطالع رساني پايه را تشكيل مي

  

                                                 
اري ايدز براي كودكان و و بيم HIVكارگاه مشاركتي يونيسف براي طراحي منابع اطالع رساني در راستاي پيشگيري از عفونت  1
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توان يك روش واحد را به عنوان بهترين روش براي همه  تحقيقات نشان داده اند كه نميهمچنين 
شيوع اعتياد ضروري هاي مختلف براي تاثير بر بهره گيري از استراتژي. ها انتخاب نمود افراد و گروه

از ميان مهمترين استراتژهاي پيشگيري از اعتياد و  .است زيرا عوامل متفاوتي در ايجاد اعتياد موثرند
سازي افراد در مورد خطرات و مضرات  توان به آگاه ها استفاده كرد مي توان از آن ابتال به ايدز كه مي
ري، حل مسئله، ارتباطات اجتماعي و تقويت هاي زندگي مانند مهارت تصميم گي مواد، افزايش مهارت

  .هاي جايگزين به جاي مواد براي ارضاي نيازهاي رواني اجتماعي نوجوانان وجوانان نام برد فعاليت
  

ريزي ذهني آنان در  رساني كه نوجوان را درگير و موجب پي هاي اطالع بنابراين تهيه و اجراي برنامه
بايد ساده، قابل  رساني مي هاي اطالع در عين حال برنامه. ستباشد، امري ضروري ا جهت كاهش تقاضا 

ها نشان داده كه اثر  از سوي ديگر بررسي. دسترس و متناسب سن و سال گروه مخاطب طراحي شود
اي در جهت هدف، بسيار  هاي آموزشي و اطالع رساني از طريق يادگيري فعال و مشاهده بخشي رويكرد
  .است هاي گذشته بوده بيشتر از روش

  
  :ضرورت اجرا 

  
و از آنجايي كه بسياري در تهران بودند ) 18تا  12سنين بين (مخاطبين اصلي در اين طرح نوجوانان 

از والدين ايراني تمايلي به بحث و گفتگو در مورد مسائل مرتبط با بلوغ، اعتياد به مواد مخدر و بهداشت 
نمايد،  تي و فرهنگي ما ناپسند و دشوار ميجنسي با نوجوانان ندارند و اين كار مطابق عادات سن

گونه ناآگاه هستند  نوجوانان بسياري از اطالعات خود را از دوستان و همساالن خود كه اغلب به همان
درسي،  هاي عالوه بر اينكه در برنامه. آورند كنند و احتماال اطالعات نادرستي به دست مي كسب مي

هاي  در زمينههاي آموزشي  محدوديتهمچنين در كنار . ندارداطالعات كافي براي آگاهي آنان وجود 
هاي حاوي  ، كتاب HIVهاي اعتياد به مواد، تأثيرات آن بر جسم و روح  و نيز انتقال ويروس  راه

اطالعات دقيق در مورد پيشگيري از مصرف مواد مخدر و چگونگي ابتال به بيماري ايدز نيز به آن 
اي نيز در اين رابطه بسيار كم، محدود و  هاي رسانه برنامه. ا قرار نداردصورت كه بايد، در اختيار آنه

  . اي است حاشيه
  

اي است كه شادي و سرخوشي دوران نوجواني را درك  ي جذاب براي اين قشر، برنامه از طرفي برنامه
در خالل آنان . هاي مفرح هستند نوجوانان بنا به طبيعت خود نيازمند فعاليت. كرده و بدان بها دهد

اي با اين مشخصات،  به طور قطع چنانچه برنامه. توانند بياموزند و تفكر كنند تفريح و شادي خود، مي
  .تواند بسيار موفق عمل نمايد ي خود را دنبال كند مي بتواند رويكرد پيشيرانه

  
  . مخاطبين ديگر اين برنامه مربيان و معلمان و والدين آنها بودند
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يا والديني كه همراه آنان -برنامه، مربياني كه از مراكز آنان دعوت به عمل آمدهدر خالل اجراي اين 
تعدادي از اين مخاطبان نيز دانش و مهارت كافي . و از طرح ديدن كردند، مخاطب دوم ما بودند -بودند

ف مصر. و حتي روابط آزاد اجتماعي و خانوادگي الزم براي روبرو شدن با مسائل نوجوانان را نداشتند
و گفتگو و بحث در آن مورد براي بسياري از  ها مواد مخدر و اعتياد موضوعاتي هستند كه طرح آن

هرچه دانش بزرگساالن نيز در اين رابطه بيشتر باشد . مردم مشكل و حتي مطابق فرهنگ ايراني نيست
  .تر عمل كنند توانند در برخورد با اين مسائل آگاهانه مي
  

وزشي كافي در اين خصوص براي نوجوانان، استقبال كم اين گروه سني از هاي آم عدم برگزاري دوره
شهايي از طريق  هاي علمي، نبود آموز رويكردهاي آموزشي و اطالع رساني متداول مانند بروشور يا مقاله

هاي مفرح و جذاب و كمبود رويكردهاي آموزشي از طريق يادگيري فعال و مشاهده اي در  فعاليت
 .سازد هايي را آشكار تر مي گر مواردي است كه ضرورت اجراي چنين برنامهپيشگيري، از دي

  

اي و فعال  هاي مختلف آموزشي مشاهده و با بررسي شيوهدر نظر گرفتن مطالب فوق با  و سرانجام
هايي كه  هاي آموزشي در ايران و ساير كشورها از جمله هلند، امريكا و انگليس و پروژه مانند نمايشگاه

گيري از تجارب  و با بهره 3هاي بدن انسان اند مانند نمايشگاه زمينه براي نوجوانان اجرا كردهدر اين 
و نيز اساتيد  HIV/AIDSكارشناسان و متخصصان آموزش نوجوانان، كارشناسان بحث مواد مخدر و 

هاي تخصصي آموزشي فعاليت دارند و با تجارب  هنر و هنرمنداني كه در زمينه طراحي نمايشگاه
  ،4هايي در زمينه موضوعات مختلف بدست آمده گذشته كه از برپايي چنين نمايشگاه

  

نمايشگاه « بر آن شد تا  »ي ايرسا  هنر و انديشه« براي نخستين بار در ايران سازمان غيردولتي 
 پيشگيري از اعتياد و ايدزآموزش و اطالع رساني در زمينه را جهت  »اعتياد و  ايدز  ،بدن انسان

هاي در  اكيد بر مضرات سوء مصرف اين مواد، به صورت طراحي و ساخت يك نمايشگاه از قسمتبا ت
هاي يادگيري فعال و  و بهره گيري از روشمعرض خطر بدن انسان با ابعاد بزرگ و قابل لمس 

هاي پيشگيري دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد  اي، به عنوان يكي از برنامه مشاهده
  .به انجام برساند (UNODC)در جمهوري اسالمي ايران 

                                                 
٣ 

-   The Body Museum of the Netherlands  
 URL: www.corpus-experience.nl 

- The Human Body Gallery of Science Museum of Minnesota, USA. 
URL: www.smm.org 

- The John P. McGovern Museum of Health & Medical Science of Huston, TX. USA.  
URL: www.mhms.org 

 
- The Exhibition of the Science of the Human Body of Vermont, USA. 
URL: www.grossologytour.com 
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  :مختصري پيرامون انجمن هنر و انديشه ايرسا 

در  42-100446، با شماره ثبت 12/06/1386سازمان غير دولتي هنر و انديشه ايرسا در تاريخ 
به عنوان  22889ها با شماره  در اداره ثبت شركت 6/5/1387و نيز در تاريخ  استانداري استان تهران

  .مؤسسه غير انتفاعي و غير تجاري به ثبت رسيده است

  

  :بيانيه ماموريت انجمن مذكور به شرح ذيل است

  :ارزشها
  هنر به عنوان ضرورتي براي روند تعامل اجتماعي -1
  سواد بصري به عنوان ضرورتي براي ايجاد ارتباط بهتر ميان افراد جامعه -2
 فرهنگ ملي به عنوان ريشه هويت افراد  -3

 يوه اداره مطلوب به عنوان ضرورتي براي سازمانهاي جامعه مدني و جامعهش -4

 
  :چشم انداز

  جامعه اي با سطح سواد بصري باال و آشنا با هنرهاي تجسمي 
  

  :مأموريت
شناخته شدن هنرهاي تجسمي توسط افراد جامعه و افزايش سطح سواد بصري همراه با ارتباط 

  راد جامعهبصري قوي و سازنده ميان گروها و اف
  

  :اهداف
  ايجاد انگيزه در مردم براي توجه و پرداختن به هنرهاي تجسمي به عنوان يك نياز -1
 احيا و شناساندن هنرهاي باستاني و ملي ايران -2

  كشف و شكوفايي استعدادهاي نهفته در زمينه هنرهاي تجسمي در جامعه -3
ايجاد ارتباط مؤثر بين  كم كردن فاصله بين جامعه هنرمندان هنرهاي تجسمي و عموم مردم و -4

 آنها

 هاي بصري در جامعه تالش در جهت شناسايي و از بين بردن آلودگي -5

هاي  بهره گيري از هنر در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي اجتماعي و كاهش آسيب -6
 اجتماعي
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  :روشهاي اجراي اهداف
  
  برگزاري نمايشگاههاي مختلف در زمينه هنرهاي تجسمي  -1
  يقاتيانجام پروژه هاي تحق -2
 آمارگيري و نظرسنجي -3

 برگزاري كارگاههاي آموزشي -4

 هاي موضوعي برگزاري سمينارها و همايش -5

 حمايت از توليد كنندگان محصوالت هنرهاي تجسمي در حد توان انجمن -6

 هاي مختلف هنرهاي تجسمي برگزاري جشنواره -7

 تهيه و نشر كتاب و محصوالت سمعي بصري -8

 هاي تخصصي چاپ نشريات و ويژه نامه -9

هاي  هاي هنر و ديگر متوليان امور هنري جامعه در برگزاري برنامه يجاد همكاري با دانشگاها -10
 مربوطه

 فراهم سازي آرشيو و كتابخانه تخصصي براي عالقمندان -11

 هاي ذيربط هاي هنري و فرهنگي با ارگان مشاركت در پروژه  -12

 ايجاد ارتباط مؤثر بين هنرجويان و اساتيد هنر در راستاي اهداف  -13

ها در امور هنرهاي تجسمي در جامعه و انتقال  حقيق و مطالعه در راستاي شناختن نارساييت -14
 ها هاي ذيربط و همكاري با آنها در جهت رفع اين نارسايي آن به ارگان

 هاي همسو در جهت ارتقاي سطح كيفي هنرهاي تجسمي ن همكاري با سازما -15

 
  :هاي انجمن ايرسا  خالصه اي از سوابق و فعاليت

  
  1382مشاور و مجري هنري جشنواره كودك و طبيعت دارآباد در سال  -1
 1382در نگارخانه كمال الدين بهزاد در سال ... برگزاري نمايشگاه بسم ا -2

برگزاري نمايشگاه موضوعي هنرهاي تجسمي با موضوع ماهي در فرهنگسراي هنر در سال  -3
1383 

درسن در خانه هنرمندان در سال ان همكاري در برگزاري جشنواره بزرگداشت هانس كريستين -4
1383 

 برگزاري دوره هاي تخصصي تربيت مربي نقاشي كودك -5

برگزاري دومين جشنواره بزرگداشت هانس كريستين اندرسن در فرهنگسراي اشراق در سال  -6
1384 

برگزاري نمايشگاه موضوعي طراحي پوستر و طراحي حروف با همكاري شركت پست و  -7
 1384گاه تهران در سال سازمان انتقال خون در دانش
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 1384برگزاري نمايشگاه آثار حجم در فرهنگسراي هنر در سال  -8

 1385در سال » در حضور حاضر«برگزاري نمايشگاه هنر مفهومي با عنوان  -9

  1385در سال » نقش بر اوج«برگزاري جشنواره يك روزه هنر مفهومي با عنوان  -10
با همكاري » از خيابان مدرسه خودنقاشي «نمايشگاه نقاشي كودكان دبستاني با موضوع  -11

 1385شهرداري تهران در سال 

 1386در روستاي امامه در سال » 2نقش بر اوج «نمايشگاه هنر مفهومي  -12

 1386برگزاري كارگاه نقاشي با موضوعي از شاهنامه در پارك ملت در سال  -13

 1386در سال  HIV/AIDSدر رابطه با » شهر مثبت«برگزاري نمايشگاه هنر مفهومي  -14

برگزاري نمايشگاه هنر مفهومي هفت سين نوروز به صورت اينستاليشن در پارك ملت در سـال   -15
1387  

 1387نمايشگاه هنرهاي تجسمي با موضوع من پنهان در سال   -16

برگزاري نمايشگاه ها و كارگاه نقاشي پروژ دوام در خصوص آمادگي كودكان و نوجوانان در برابر  -17
 زلزله
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  : شروع پروژه

و پس از برگزاري نمايشگاه شهر مثبت، انجمن هنر و انديشه ايرسا اقدام به  1386سال  از اواخر
نمود كه   UNODCطراحي دو پروژه هنري در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي و ارائه آن ها به 

 اما به دنبال آن و پيشنهاد اجراي. با توجه به نيازها و برنامه هاي آن دفتر، مورد پذيرش قرار نگرفت
براي  يك نمايشگاه به صورت ساختار بدن انسان و نشان دادن تأثيرات مواد مخدر و ويروس اچ آي وي

، انجمن با تشكيل كارگروه تحقيقاتي خود اقدام به بررسي و برنامه ريزي در اين خصوص نوجوانان
سيد كه به ثبت ر "سفري پنهان"اي با عنوان  به صورت پروژه 1387نمود كه سرانجام در تابستان 

براي اين تحقيقات از  .نتيجه اين تحقيقات در بخش مقدمه و ضرورت در ابتداي گزارش آمده است
و نيز مشاوران مختلفي در طول پروژه، انجمن را ياري كردند ) 1پيوست (منابع مختلفي استفاده شد 

  ).2پيوست (

ريزي و هماهنگي كارهاي پيش از همه كارها انجمن به فضايي جهت برگزاري جلسات منظم و برنامه 
انجمن از اين رو قراردادي مبني بر استقرار دبيرخانه نمايشگاه در دفتر . خود براي اين پروژه داشت

  .با اين سازمان غير دولتي بسته شد ”همياران سالمت روان اجتماعي“

چارتي  ،سپس شوراي مركزي انجمن هنر و انديشه ايرسا براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پروژه
را تدوين نمود كه وظايف در اين چارت به خوبي قابل اجرا و نيز قابل كنترل بود كه اين  چارت با 

  )3پيوست . (توجه به حجم باالي مسئوليت در زمان برگزاري نمايشگاه، با كمي گسترش همراه شد

ر هر بخش پس از آن شوراي مركزي با بررسي اعضاي خود اقدام به جذب نيروي انساني متخصص د
  )4پيوست . (نموداز بين آنان 

  :هاي زير نمود پس از مشخص شدن افراد، تيم برنامه ريزي اقدام به برگزاري جلسات مختلفي در رده

  : تيم برنامه ريزيجلسه اعضاي 

  جلسه  15: تعداد
  )نفر  6ساعته با ميانگين  2جلسات ( نفر ساعت  180حدود 

  : UNODCجلسه با مسئوالن 

  جلسه 9: تعداد
  )نفر  3ساعته با ميانگين  1جلسات ( نفر ساعت  27حدود 
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  :)پسر 5دختر ،  5( سال  14تا  11جلسه با نوجوانان 

  جلسه 1تعداد 
  )نفر  12ساعته با ميانگين  2جلسه ( نفر ساعت  24حدود  

  :جلسه با كارشناسان

  جلسه 4تعداد 
  )نفر  2ساعته با ميانگين  1جلسه ( نفر ساعت  8حدود  

  
كردند كه  اي پروژه سپس با بررسي نظرات حاصله از جلسات مذكور، اقدام به نوشتن و تكميل كردن

  :بدين شرح آورده شده بود UNODCو فراخوان  TORاهداف آن با توجه به 
  

  : هدف كلي طرح
به ي سني نوجوان، در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و ابتال  ارتقاي سطح آگاهي رده   

HIV/AIDS    
 

  : اهداف جزئي طرح
هاي مربوطه، پيرامون اعتياد به مواد  اطالع رساني در بين نوجوانان، مدارس و ديگر سازمان -1

 ها و پيشگيري از آن HIV/AIDSمخدر، 

نسبت به اطالعات اوليه ) نفر از نوجوانان 1000حداقل (افزايش آگاهي بازديد كنندگان  -2
 اي از طريق يادگيري تعاملي و مشاهده HIV/AIDSايشان در مورد اعتياد و 

 
  
وش اجراي فعاليت نيز پس از طي مراحل بازبيني و اصالحات الزم بر اساس اصول علمي و نظرات ر

  :كارشناسان و نتايج جلسات ياد شده به صورت زير تدوين شد
  

  :بر بدن HIVورودي مواد و ويروس 
  

است كه مواد مخدر به ويژه مواد افيوني هنگام  مسير بازديد كنندگان از نمايشگاه همان مسيري
همچنين مسير . شوند تزريق، به وسيله سرنگ آلوده يا استفاده از وسايل مصرف آلوده وارد بدن مي

هاي مختلف بدن نيز مسير ديگري است كه  به بدن و تأثيرگذاري به دستگاه HIVورود ويروس 
قسمتي از بدن كه بيشترين آسيب پذيري را در  اين مسيرها به. شركت كنندگان عبور خواهند كرد
  . شود دارد، يعني مغز هدايت مي  بدن نسبت به مواد افيوني يا محرك
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هاي تزريق، خوراكي، تدخين  هاي ديگر ورود مواد مانند روش همچنين با توضيح كارشناسان راه
  .و دماغي به بينندگان توضيح داده خواهد شد) دود كردن(

  
  :بر سيستم ايمني HIVمغز و تأثير ويروس تأثير مواد بر 

  
هايي از مغز را خواهند ديد كه تحت تأثير مواد قرار گرفته يا  در اين قسمت بازديد كنندگان بخش

براي تأثير بيشتر روي . اند و غير قابل ترميم خواهند بود بر اثر استفاده مواد مخدر تخريب شده
از مغز كه مسئوليت هدايت بازي و لذت بردن را بر عهده هايي  ها به عنوان بخش نوجوانان، اين بخش

  .هاي تأثير پذير مانند ميسر پاداش مغز معرفي خواهند شد دارند، و يا ديگر بخش
  

ها پخش خواهد  همچنين سعي خواهد شد تا با استفاده از تصاوير ويدئويي كه درون اين قسمت
از مواد مخدر و محرك مانند شادي و هيجان شد و امكانات صوتي و تصويري، آثار بيروني استفاده 

كاذب و نيز ايجاد وابستگي به اين مواد، همراه با اطالع رساني مناسب به بازديد كننده نشان داده 
  .شود
  

ها را جابجا و  اي ساخته خواهند شد كه بازديد كنندگان بتوانند آن هايي از مغز نيز به گونه بخش
به مشاركت گرفته شوند و هم اينكه با كمك راهنما و اطالعات داده تعويض نمايند تا با اين كار هم 

  .شده توسط وي، امكان قابل برگشت بودن صدمات وارده به مغز در زمان طوالني را متوجه شوند
  

در قسمت ديگر از بدن، بازديد كنندگان با كمك راهنما و استفاده از تصاوير ويدئويي، با سيستم 
ها قابل فهم بوده و پيچيده نباشد، آشنا  ار آن، در حدي كه براي آنايمني بدن و مشخصات و ك

و از كار افتادن آن بخش از سيستم ايمني توسط اين ويروس  HIVسپس تأثير ويروس . خواهند شد
  .را مشاهده خواهند كرد و نتايج آن را در بدن البته با ذكر طوالني بودن اين فرايند خواهند ديد

  
با استفاده از تصاوير   HIVست كه در طول مسير حركت مواد مخدر و ويروس الزم به ياد آوري ا

  .هاي مختلف نشان داده خواهد شد به قسمت
  

ها سعي خواهد شد تا با فضا سازي، ساختن احجام مختلف، نورپردازي و پخش  در كليه اين بخش
ضاي الزم براي يادگيري تصاوير متحرك، عالوه بر مفرح بودن فضاي نمايشگاه براي بازديد كننده، ف

  .اي براي بازديد كننده فراهم شود تعاملي و مشاهده
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  :ساير عناصر برنامه
  

ها وارد بخش فعاليتهاي مرتبط شده و بازي هاي طراحي شده را  مخاطب پس از پايان اين قسمت
 :اين بازيها در فضاي بيروني انجام مي پذيرند و شامل اين موارد هستند. انجام مي دهد

  
 :قاشي يا نوشتن با اسپري روي  ديواري پوشيده شده از رل كاغذن -1

 ي اين گروه سني به انجام فعاليتهايي كه آنها را به وجد آورد و با  با توجه به عالقه
توجه به اينكه نقاشي ديواري يكي از جذابترين قسمتهاي نمايشگاه است، اين 

به (اي اسپري شونده فعاليت بدين صورت تعبيه مي شود كه نوجوانان با رنگه
روي رل هاي كاغذ اثر ) عنوان ماده اي غير از گواش كه حس كودكانه به آنها ندهد

اين آثار مي توانند بعدا به صورت نمايشگاهي به تماشاي . خود را خواهند گذاشت
 .عموم درآيند

 
اد و ي اعتي اتاق فكر به منطور بحث و گفتگو و تبادل تجربيات نوجوانان با هم در زمينه -2

HIV/AIDS : 

  اين فعاليت نيز به منظور كسب اطالعات بيشتر مخاطبان ما طراحي شده كه نياز
ي بروشور و اطالعات كافي و نيز حضور كارشناساني خبره دارد كه بتوانند  به ارائه

را به نوجوانان ارائه و آنان را تشويق به   HIVاطالعات صحيحي مربوط به اعتياد و 
شركت كنندگان مي توانند از خود اثر ادبي نيز . طالعات بنمايندي ا صحبت و ارائه

. اين آثار نيز قابليت ارائه بصورت چاپ شده را خواهند داشت. به جاي بگذارند
ضمن اينكه وسائلي براي تصويرسازي نوشته ها در اختيار آنها قرار مي گيرد تا 

 .بتوانند در صورت عالقه نوشته هاي خود را تصويرسازي كنند

 
چيدمان مكعب ها به منظور مشاركت گروهي در ساخت تصاوير و پيام هاي بهداشتي در  -3

 ، در هر يك از شش وجه مكعب هاHIVخصوص پيشگيري از اعتياد و 

  اين بخش كه مي تواند بصورت مسابقه برگزار گردد، نوجوانان را راغب به مشاركت
توانند در صورت امكان اين مكعب ها نيز مي . در ساخت يك پيام عمومي مي كند

مالي و امكان ساخت تعداد زيادي از آن در مدت نمايشگاه، در جاي جاي شهر به 
اين پيامها ميتوانند . عنوان پيامهايي از نوجوانان به مردم، به نمايش درآيند

 . تصويري و يا نوشتاري باشند
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  :دآماده اجرا شبه صورت زير  سناريوي اتفاقات نمايشگاهو در نهايت 
  

نفر خواهند بود، از مربي يا معلم يا ديگر  20حدود  ،كه در هر سانس بازديد گانبازديد كنند -1
شوند و روند تأثيرگذاري  بزرگتران همراه خود جدا شده و در مورد اينكه وارد مدل بدن انسان مي

و بازديد در آنجا حضور دارد كاراكتري . شود برايشان توضيح داده مي خواهند ديد،مواد مخدر را 
 . بريم ما از او به عنوان ليدر نام مي كه كند را در طول مسير هدايت مي گانكنند

گيرند و به صورت شفاهي به بعضي  قبل از ورود مورد سوال قرار مي گانبازديد كنند -2
شوند و در  ها ثبت مي پاسخ. دهند سواالت ليدر در مورد تأثير مواد مخدر بر بدن انسان جواب مي

دهد كه ما وارد يك  ليدر براي آنها توضيح مي. گردد هاي آنها مقايسه مي نهايي با جوابي  مرحله
 .شويم كه بايد در آن برنده شويم مسابقه مي

سپس بچه ها به همراه ليدر از ورودي اول كه به شكل نمادي از دست انسان است وارد مدل  -3
با لباس گلبولهاي سفيد و قرمز حضور  ها گروهي از همساالن آندر اين قسمت . شوند بدن انسان مي

موسيقي . گذارند مي گويند و صحنه را به آنها وا دارند، كه به بازديدكنندگان و ليدر خوش آمد مي
ه به شكل سر سوزن يك سرنگ است و ناگهان از ورودي مواد مخدر ك. آرامي در حال پخش است

شوند و ليدر بازديد كننده ها را  وارد مياي رنگي  هاي قهوه شده است، توپمسير وارد  قسمتي از آن
موسيقي آرام . كند براي جمع كردن توپها كه در حقيقت همان مواد مخدر هستند راهنمايي مي

بازديد . كنند شوند و حس هيجان را القا مي موسيقي تند شده، نورهايي در فضا روشن مي تبديل به 
  ...اند،  كننده ها در حالي كه توپها را جمع كرده

در اينجا نيز از يك ورودي، مواد مخدر به شكل توپهاي قهوه اي . وارد تونل بيني مي شوند -4
ها  شود و ليدر باز هم بچه ها را تشويق به جمع كردن آن توپ و از ورودي ديگري دود وارد تونل مي

 ...مغشوش شده است، در اين قسمت كمي موسيقي . مي كند

اي وارد  هاي قهوه دو ورودي، مواد مخدر يا همان توپ باز هم از. شوند گروه وارد دهان مي - 5
بازديد كننده ها ديگر . تونل مي شوند و باز هم ليدر بچه ها را تشويق به جمع كردن توپها مي كند

موسيقي هيجاني و گاه ... اند ها بسيار زياد شده توپ. شوند ها نمي ي توپ موفق به جمع كردن همه
 .مغشوش ادامه دارد

ها را وارد جايگاه هايي كه بر روي ديوارها تعبيه شده  بچه ها توپ. مغز مي شوند گروه وارد -6
مغز . و به عنوان بخش هدايت كننده شادي و هيجانات انسان معرفي شده است، قرار مي دهند

كه القا كننده (مي شود شروع به تغيير و فعاليت مي كند، صداي بلند موسيقي، خنده و شادي پخش 
دقيقه اندك اندك به صداهاي  2ها پس از  و خنده) كاذب و موقت مواد مي باشدتأثير هيجان 

 ...شوند هايي در مغر خراب مي ترسناك تبديل مي شوند و بخش
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اين كار براي اين (در واقع نتوانسته اند در مسابقه پيروز شوند كه حال ديگر بازديد كننده ها 
اينك خود را در بدن يك  ،)د به آنها دست بدهداست كه حس ناخوشايندي نسبت به استفاده از موا

بينند و با كمك تصاويري كه در آنجا پخش خواهد شد، متوجه مي شوند  فرد معتاد به مواد مخدر مي
آور است و مغز شبيه يك خرابه يه نظر  كه مواد، بدن وي را فرا گرفته و همه جا سياه و تاريك و وهم

راحل ابتدايي مسير به صورت سالم و هوشيار ديده شده بود همچنين تصوير فردي كه در م. رسد مي
ديده مي شود تا متوجه  ،در اينجا به صورت يك فرد خموده و نامرتب و در حالي كه در كناري افتاده

  . وضع ظاهري سرانجام يك فرد معتاد شوند

اهد در اين مورد دهد و از آنها مي خو  اين موارد را توضيح مي ي  ليدر براي بازديد كننده ها همه
دهد كه بدانند اگر در همان مراحل اول  ها اين را هم توضيح مي در خالل صحبت. فكر و صحبت كنند

كرده و مواد  دفعها را  توانستند توپ شد، بازديد كننده ها شايد مي هاي بيشتري وارد نمي توپ
بازديد كننده . ن خود خارج كندتوانست مواد را از بد گرفت و معتاد مي ي بدن را فرا نمي اينگونه همه

 ).اتاق فكر( گروه خارج مي شوند. شود ها كمي اميدوار شده و يك درب به سوي نور باز مي

گردد حركت كرده و در اين  گروه در مسير تونلي كه در حقيقت به سمت اول مسير باز مي -7
 باروي بدن است  ميان اطالعات ديگري توسط تصاوير درون تونل كه مرتبط با تأثير مواد مخدر

 ...شود توضيحات ليدر به آنها منتقل مي

گروه به ابتداي مسير بازگردانده شده و در حقيقت دوباره وارد دست مي شوند تا تأثير  - 8
. را كه از طريق تزريق مواد مخدر وارد بدن انسان شده ببينندبر دستگاه ايمني  HIVويروس 

بودند دوباره به بازديد كننده ها خوش آمد گفته، از  گلبولهاي سفيدي كه در ابتداي مسير ديده شده
ي خود كه دستگاه ايمني بدن انسان است با آنها صحبت كرده و بازديد كننده ها را به آنجا  خانه

بازديد كننده در همان ابتداي مسير . شوند بازديد كننده ها و ليدر با آنها همراه مي. كنند دعوت مي
و ) كه روي آنها نوشته شده ويروس سرماخوردگي(سرماخوردگي  هايويروس  –ورود آدم ها شاهد 

ليدر براي بازديد كننده ها توضيح . هستند و مبارزه با آنهاهاي سفيد  فعاليت گلبولدر نتيجه 
 –پس از مدت كوتاهي آدم .  ...ها است هاي سفيد از بين بردن ويروس ي گلبول دهد كه وظيفه مي

 .دنمي خور سرماخوردگي شكست ويروس هاي

بنفش رنگي كه روي آنها نوشته شده ويروس هاي  -آدم ي مواد مخدر،ورودي هاناگهان از سپس 
كنند و مي خواهند مانع ورود بازديد  ها مي وارد تونل شده و شروع به مبارزه با گلبول HIVويروس 

كم توان خود را  ي كمكنند ول گلبولهاي سفيد اگرچه مبارزه مي. كننده ها و ليدر به اتاق ايمني شوند
 ويروس -آدماين مبارزه يك  انتهايدر . و كم كم ضعيف شده و تحليل مي روند دهند از دست مي

  . وارد شده و شروع به مبارزه مي كند كه اين بار او پيروز خواهد شد سرماخوردگي ديگر 
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جا همان اين. هاي سفيد بوده است ي گلبول شوند كه خانه گروه در نهايت وارد اتاقي مي -9
اتاق را تسخير   HIVاينجا ويروسهاي . اند دستگاه ايمني است كه نام آن را هم باالي اتاق نوشته

در اين لحظه موسيقي . اند خوشحالند كه در اين مبارزه، گلبولهاي سفيد را شكست داده و اند كرده
 . آرام و غم انگيزي پخش خواهد شد

ن ي تمام شد لبولها، ويروسها و ليدر به نشانهشود، نمايش تمام شده و گ صحنه تاريك مي  - 10
پس از آن بازديد كننده ها به فضاي واقعي باز . و صحنه روشن خواهد شد زنند نمايش دست مي

گردانده شده و ليدر پس از ارائه توضيحات الزم در مورد اين قسمت سواالت اوليه را در مورد تأثير 
كند و  پرسد، آنها را ثبت مي تفاقها از بازديد كننده ها ميمواد بر بدن انسان و درباره چگونگي اين ا

 .دهد به عنوان پست تست ارائه مي

 . بچه ها از دستگاه ايمني خارج مي شوند و وارد مرحله بازي و نقاشي مي شوند -11

ي نقاشي، بازديد كننده ها طرحي را كه از پيش مشخص شده و به شكل پازل  در مرحله -12
و رنگي كه بر اساس آن كد در اختيار او گذاشته خواهد شد، رنگ  است، با كدهاي مشخص شده

اين نقاشي بر اساس طرحي است كه يكي از هنرمندان و تصويرگران مطرح، . آميزي خواهد كرد
 . درباره موضوع نمايشگاه به تصوير خواهد كشيد

ه آنها ي وجو سانتي متر كه در همه 50*50* 50است به ابعاد  عدد مكعب 16بازي ديگر،   -13
بازديد كننده ها بايد آنها را به نحوي كه طرح را . وجود دارد HIVهايي مرتبط با مواد مخدر و  طرح

 .كامل كند كنار يكديگر بچينند

دقيقه براي استراحت گروه نمايش و ليدر و برگرداندن فضا به  30بازي كه تمام شد به مدت  -14
 .شود ترتيب آغاز مي حالت اوليه در نظر گرفته، سپس سانس بعدي به همين

  

پس از تأييد پروژه و  سناريو و با توجه به نيازهاي نيروي انساني براي هدايت بازديد كنندگان در 
نفر  6نفر از اعضاي تيم مركزي،  4بخش هاي مختلف و فعاليت هاي پشت صحنه نمايشگاه به غير از 

  )5پيوست . (ديگر به جمع آنها پيوستند

قش گلبول ها و ويروس ها نيز از تعدادي از نوجوانان عضو يكي از مراكز كانون همچنين براي بازي در ن
پيوست . (نفر انتخاب شدند 10پرورش فكري كودكان و نوجوانان پس از انجام تست هاي الزم تعداد  

6(  
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  :زمان برگزاري نمايشگاه

ته جهاني مقابله قرار بود نمايشگاه در هف UNODCبا بررسي مناسبت هاي مختلف و نظر مسئولين 
ر بودن اما عواملي چون حساسيت پروژه و نوع مخاطبان آن و زمان ب. برگزار گردد 1387با ايدز در آذر 

تحقيقات الزم در اين خصوص، زمان طوالني بررسي و اظهار نظر مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
نيز زمان كم براي انجام مقدمات چنين  ايرادات مختلف آن ها و درنتيجه بازبيني و تغييرات پروژه و

  .موكول شود 1388تير  11تا  5 پروژه اي باعث شد تا برگزاري به هفته جهاني مقابله با مواد مخدر

  :برگزاري نمايشگاه مكان

... با توجه به فضايي كه نمايشگاه احتياج داشت از نظر ابعاد و تجهيزات الزم از جمله برق، نور و 
  . سط اعضاي تيم مركزي مطرح شدچندين  گزينه تو

اولين گزينه يكي از سالن هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خيابان حجاب بود كه 
و اينكه مدير عامل ) هر روز دو ميليون تومان(پس از مذاكرات الزم، با توجه به هزينه باالي اين سالن 

به عنوان حامي به اين انجمن نشد و حتي تخفيف كانون به هيچ وجه حاضر به در اختيار گذاردن سالن 
  .نيز در نظر نگرفت، از ليست حذف گرديد

دومين گزينه سالن نمايش تاالر مولوي در خيابان شانزده آذر بود كه به دليل رزرو بودن اين سالن 
  .توسط گروه هاي نمايش از قبل، امكان ساختن سازه و اجرا در تاريخ مورد نظر وجود نداشت

ن گزينه، سالن فرهنگسراي سالمت در شرق تهران بود كه با توجه به ارتباطي كه با مدير وقت سومي
و معاون آن فرهنگسرا وجود داشت، پس از تأييد ايشان قراردادي مبني بر حمايت آن فرهنگسرا به 

جرا صورت در اختيار گذاردن سالن براي پروژه در تاريخ مورد نظر منقد شد كه پس از تغيير زمان ا
  .تاريخ اين قرارداد نيز تغيير كرد

البته در هنگام اجرا، برخي از كارها با كارشكني و مزاحمت چند نفر از اعضاي آن فرهنگسرا مواجه 
الزم به ذكر است كه مدير فرهنگسرا در آن تاريخ تغيير . ( شد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد

  .)كرده بود

كان مطرح بود مانند يكي از سالن هاي مديريت بحران شهر تهران كه گزينه هاي ديگري نيز براي م
همچنين يكي از مراكز كانون پرورش فكري . با توجه به امكانات كم، اين گزينه نيز حذف شده بود

از گرينه هاي ديگر مي توان به . كودكان و نوجوانان نيز  به دليل كمبود جا از ليست حذف شده بود
نشگاه تهران، سالن پارك پرديسان و فرهنگسراي پايداري اشاره نمود كه با توجه باشگاه دانشجويي دا

  .به شرايط بهتر و ارتباطي كه با فرهنگسراي سالمت وجود داشت، اين مكان براي برگزاري انتخاب شد
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  :برگزاري نمايشگاه حاميان

  ن زمان و مكانو تعييو ستاد مبارزه با مواد مخدر  UNODCتوسط طرح  تأييدپس از بررسي و 
المللي وارد  هاي بين هاي دولتي، غيردولتي و آژانس جهت برپايي نمايشگاه، انجمن ايرسا با سازمان

 16پس از بررسي پروژه در اين ارگان ها و سپري شدن بيش از و ) 7پيوست (مذاكرات مختلفي شد 
و حمايت اين  ق رسيدهزير به توافهاي  ساعت زمان در جلسات حضوري و توجيه پروژه، با سازمان

ريال و نيز  65،000،000كه به صورت نقدي به مبلغ  UNODCپس از حمايت   ها از انجمن سازمان
  .شد تهيه هدايا براي بازديد كنندگان بود، قطعي

   :هاي دولتي سازمان

 ريال 15،000،000ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت نقدي  -1

 15،000،000ي به صورت نقدي سازمان بهزيستي كشور، معاونت پيشگير -2

 فرهنگسراي سالمت به صورت دراختيار گذاشتن سالن و امكانات آن -3

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان تهران به صورت مكاتبه با مراكز براي بازديد  -4
 و استفاده از اعضاي نوجوان يكي از مراكز براي هدايت بازديد كنندگان اعضاي مراكز از نمايشگاه

   :هاي غيردولتي سازمان

 انجمن همياران سالمت روان اجتماعي -5

اين انجمن با وجود محدوديت هاي فراوان، دفتر و تمامي امكانات خود را براي حمايت از پروژه در 
اختيار انجمن ايرسا قرارداد تا جلسات و امور اداري پروژه در اين دفتر انجام شود و از هيچ نوع كمك 

  .نيز دريغ نكرد ديگري كه مي توانست

نيز مكاتبه و مذاكره شد، ولي به دليل مطابقت نداشتن  UNICEFبراي جلب حمايت اين پروژه، با 
پروژه با استراتژي هاي آن آژانس در برنامه هاي مقابله با اچ آي وي ايدز در ايران، حمايتي صورت 

  .حمايت آنها در آينده بودند نگرفت ولي مسئولين اميدوار به اجراي پروژه اي مشابه توسط انجمن با

مشاور حوزه سالمت شهرداري تهران عالوه بر قول هاي مساعدي كه در از ميان سازمان هاي دولتي، 
در اين خصوص پس از پيگيري هاي فراوان . اين خصوص داده بود هيچ كمكي به اين پروژه نكرد 

تماعي ارجاع داده شده كه رييس آن نيز انجمن به اين نكته اشاره كردند كه نامه از آنجا به معاونت اج
پس از نامه نگاري تغيير كرده و جانشين ايشان دستور بايگاني نامه را داده اند كه به معني عدم 

نكته عجيبي كه در اين ميان وجود داشت اين بود كه مدير آن . موافقت ايشان با حمايت بوده است
با توجه (اني كه نمايشگاه بازديد كننده اي نداشت مجموعه يعني مشاور شهردار، پس از بازديد در زم
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انتظار بااليي مبني بر پيشرفته تر بودن نمايشگاه و ) به دعوت ايشان در زمان حضور بازديد كنندگان
وجود يك ماكت واقعي از بدن انسان با ابعادي بزرگ را داشتند كه هزينه اين پروژه چندين برابر كل 

  .رفت حاميان تأمين كنندهزينه اي بود كه انتظار مي 

سازمان فرهنگي هنري شهر تهران نيز با اينكه پروژه با زحمت و صرف وقت زياد در قالب پروژه هاي 
آن سازمان براي تابستان طراحي شد و براي بررسي از طريق فرهنگسراي سالمت در اختيارشان قرار 

مسئوالن فرهنگسرا به متوجه شديم به  گرفت، طرح را تأييد نكردند، عالوه بر آن نيز از طريق يكي از
مدير آنجا نيز ايراد گرفتند كه با توجه به رد شدن پروژه در سازمان چرا سالن را در اختيار انجمن قرار 

 .داده اند كه خوشبختانه در اواخر نمايشگاه متوجه اين امر شده بودند

اي كه اشاده شده بود يعني  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز با توجه به همان نكته
  .اهداف مادي و چشم پوشي از اهداف معنوي پروژه از حمايت از پروژه دريغ كردند

مركز تشكل هاي غير دولتي سازمان فرهنگي هنري شهر تهران نيز اشاره كرد كه اين پروژه مربوط 
داده بود و همان  به آن بخش نمي شود و مكاتبات را به همانجايي ارجاع دادند كه شهرداري ارجاع

 .داستان تكرار شد

سازمان ملي جوانان نيز با توجه به اينكه انجمن يكي از مجوزهاي خود را از آنجا دريافت كرده و نيز 
بخشي از مخاطبان در رده سني تحت پوشش آن سازمان هستند و مي توان گفت اين پروژه يكي از 

اين پروژه حمايت كند ولي با وجود مكاتبات و دغدغه هاي آن سازمان مي باشد، انتظار مي رفت از 
  .مذاكرات با مسئولين مختلف، اين سازمان هيچگونه كمكي به اجراي اين پروژه نكرد

براي پذيرايي از بازديدكنندگان و تيم اجرايي در زمان برگزاري، انجمن اقدام به مذاكره با شركت 
به عنوان حامي نمايشگاه كرد كه هيچ  هاي خصوصي توليد كننده مواد غذايي و جلب حمايت آنان

  .كدام از آنها حاضر به اين همكاري نشدند

تهران پيشنهاد قبول هزينه پذيرايي از بازديد  4اما در اين ميان معاونت اجتماعي شهرداري منطقه 
  .كنندگان را تا سقفي مشخص، ارائه داد مقرر شد اين هزينه پس از پروژه، از آنها دريافت شود

هاي دولتي،  ها و ارگان هاي كليه افراد، سازمان جا بر ما واجب است، تا از زحمات و راهنمايي در اين
المللي كه در اين راه پيشنهادات خود را از ما دريغ نداشتند هر چند به داليل  غيردولتي و آژانس بين

  .ه باشيممختلف، امكان همكاري با برخي از ايشان ميسر نشد، كمال تشكر و قدرداني را داشت

در اين ميان آقاي طاهري نخست نيز در برقراري ارتباط و جلب حمايت ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
  .دفتر پيشگيري سازمان بهزيستي نقش بسزايي داشتند
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هاي تامين منابع  پس از تعيين كليه حاميان اين پروژه و انجام مذاكرات الزم و مشخص شدن راه
با تنظيم برنامه براساس بودجه  تصميم بر آن شد تا جه پيش بيني شده،درصد بود 38البته تا  مالي

اين برنامه با حمايت آنان به اجرا در آيد تا نماد موثري از مشاركت و همكاري تنگاتنگ  قابل تأمين
در سايه حمايت  ،هاي غيردولتي  يك سازمان غيردولتي با سازمان هاي دولتي و در كنار ديگر سازمان

باشد، هر چند كه توجه و حمايت ديگر سازمان هاي دولتي مسئول در زمينه المللي  بين  يك آژانس
  .مي توانست به اجراي پروژه آن طور كه تصور مي شد و ايده آل انجمن بود كمك كند ،موضوع پروژه
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  :تيم هاي پروژه

  :تيم طراحي و ساخت سازه ها -1

در فضاهاي  ساخت سازهامكان سنجي ن و بازديد از اماكپس از تشكيل و بررسي پروژه،  اين تيم
  ).جلسه2(آغاز كرد  و نيز انتخاب مواد مصرفي قابل استفاده در سازه را پيشنهادي

با مشخص شدن مكان برگزاري و بازديد مجدد و در نظر گرفتن تغييرات ايجاد شده در آن، اين تيم 
با توجه به كمبود  ).جلسه3( رار داددر دستور كار خود قشرايط موجود با توجه به را كار طراحي نقشه 

همراه با برآورد بودجه ) 8پيوست (منابع مالي و محدوديت هاي فضايي، اين تيم طرحي را  امكانات،
) جلسه 3(پيشنهاد داد كه پس از بررسي در تيم مركزي و بارش افكار، نقد آن و پيشنهادهاي سازنده 

، با دو بار تغيير با توجه به نتايج اين  UNODCو مطرح شدن آن در جلسات مختلف با مسئولين 
   .و سناريوي نهايي ، پالن آن به صورت زير درآمد جلسات
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  :ساخت شهر

كار خريد يا سفارش اقالم مورد نياز را طبق  تيم ساخت سازه،هفته مانده به آغاز نمايشگاه، يك از 
يم بر اساس تحقيقات و با توجه به اين ت .)نفر ساعت 30حدود ( ريزي شده آغاز كرد هاي برنامه جدول

شرايط موجود، براي سازه از لوله ها و بست هاي فلزي داربستي و نيز لوله هاي پلي اتيلن استفاده 
كار با توجه به زمان كمي كه فرهنگسرا سالن را پيش از نمايشگاه در اختيار انجمن قرار داد،  .كرد

  . آغاز شد تيمهاي تنظيم شده توسط اعضاي  دولمانده به شروع نمايشگاه طبق ج سه روزساخت از 
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دو روز مانده به افتتاحيه نيز بنرهاي چاپ شده براي پوشش فضاي داخلي نمايشگاه آماده و نصب 
نمايشگاه براي افتتاح در سازه ، چند نفر از اعضاي تيم هاي ديگرروزي و همكاري  با تالش شبانهشد و 

  ).نفر ساعت 60بيش از . (ورشيدي آماده شدخ 1388سال  پنجم تيرصبح روز 

  

  

  

به دليل حجم باالي كار و نيافتن جنس مورد نظر، چند قطعه از وسايل پيش بيني شده نيز 
  .متأسفانه براي افتتاحيه آماده نشد كه خوشبختانه در زمان نمايشگاه آماده و نصب گرديد

مايش داخلي از سازه نمايشگاه بازديد و يك همچنين در روز دوم و نيز روز پاياني ساخت سازه تيم ن
تيم ساخت سازه نيز در بعضي از قسمت . جلسه تمرين كردند تا بتوانند خود را با فضا هماهنگ كنند

  . ها با توجه به نياز تيم نمايش تغييراتي را در سازه دادند
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  :تيم نقاشي گروهي و بازي ها -2

مختلفي جهت  فعاليت هاياقدام به طراحي   )جلسه 3(، در جلسات خود اين تيم پس از تشكيل
آموزش غير مستقيم و نيز مفرح كردن نمايشگاه براي بازديد كنندگان نمود كه پس از نقد و بررسي در 

، نقاشي گروهي و بازي پازل با مكعب هاي  UNODCجلسات تيم مركزي و نيز جلسه با مسئوالن 
  . بزرگ به تصويب رسيد

بر آن شد تا طرحي را كه يك تصويرساز حرفه اي در ارتباط با موضوع براي نقاشي گروهي تصميم 
و بدون رنگ روي مقوا چاپ كرده و به اندازه هاي كوچك ) 4*3(اجرا خواهد كرد، با ايعاد بزرگ 

سپس با توجه به تصوير اصلي و رنگ هاي موجود در آن، قسمت هاي مختلف مقواهاي . تقسيم كنند
بازديد كنندگان نيز با استفاده از رنگ . تيار  بازدي كنندگان قرار گيردكوچك كدگذاري شده و در اخ

هاي از پيش آماده شده كه مطابق با كد هاي مذكور در ظرف هاي جداگانه آماده شده اند و قلم مو، 
در كنار آنها نيز يك راهنما كه با اصول نقاشي و هدايت . آن قسمت ها را بايد رنگ آميزي مي كردند

  .آشنايي كامل داشت، بايد آنها را راهنمايي مي كرد نوجوانان

براي طرح مذكور ليستي از افراد متخصص و آشنا به اينگونه فضاها از اعضاي انجمن تصويرگران 
پس از مذاكره با چند نفر از اين ليست، به داليلي از قبيل مشكل زمان . كودك، توسط تيم تهيه گرديد

عزيمت به كشوري ديگر چندين نفر قادر به همكاري نبودند، اما  و باال بودن حجم كار و نيز  قصد
  ).9پيوست . (سرانجام دو نفر پذيرفتند كه اين طرح را آماده كنند

ازميان دو طرحي كه به دست تيم رسيد يك طرح برگزيده و آماده اجرا شد و طرح ديگر نيز براي 
  ).10پيوست (استفاده در پروژه هاي مشابه آينده بايگاني شد 

  
  طرح برگزيده
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اين طرح بر اساس برنامه ويرايش، بزرگ و پس از دريافت اولين بودجه بر روي مقوا چاپ و آماده 
تجهيزات مورد نياز . همچنين اقالم مورد نياز ديگر مانند رنگ، قلم مو . استفاده بازديدكنندگان شد

ت يك نسخه ديگر از طرح روي در نهاي .نقاشي نيز بر اساس بودجه پيش بيني شده خريداري گرديد
حدود .( بنر چاپ شد و بر روي ديوار نصب گرديد تا قطعات پس از رنگ آميزي بر روي آن نصب گردد

  )نفر ساعت  15

  
  

سانتيمتر در نظر گرفته  50براي بازي پازل نيز مكعب هاي سبك از جنس يونوليت فشرده با ابعاد 
فراهم و با ايجاد تغييرات الزم آماده  UNODCن و نيز طرح حاي مورد نياز نيز از آرشيو انجم. شد

پس از سفارش و خريد يونوليت ها، اين طرح ها نيز چاپ و در اندازه هاي مورد نياز بريده و . چاپ شد
همچنين فضايي در خارج از سالن نمايشگاه براي اجراي . وجه مكعب ها چسبانده شدند 6بر روي 

  )نفر ساعت 15حدود ( .گرفته شد نقاشي گروهي و بازي پازل در نظر
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  :نمايش داخليتيم  -3

با توجه به نوع پروژه و سناريوي آن تصميم كرفته شده بود تا از نوجوانان براي هدايت 
پس از بررسي هاي مختلف و . بازديدكنندگان و اجراي نقش در اتفاقات داخل نمايشگاه استفاده شود

نفر از همساالن بازديد كنندگان كه پيش از نمايشگاه  10امكان سنجي هاي الزم مقرر شد تا از 
البته با توجه به تغييراتي كه پروژه در زمان طراحي . تمرينات كافي را انجام داده اند استفاده شود

تغييرات مختلفي در نوع اجرا رخ داد كه ) با توجه به نظرات مختلف كارشناسان و جلسات(داشت 
  )جلسه 3. (به آن اشاده خواهد شد، درآمدسرانجام به صورتي كه در ادامه 

پس از نامه نگاري هاي الزم با مديريت استان تهران كانون پرورش فكري و قبول همكاري از طرف 
كانون جهت استفاده از سالن و اعضاي  10ايشان، تيم نمايش داخلي ارتباط خود را با مجموعه مركز 

همان مركز كانون به عنوان سرپرست تمرين نوجوانان پس از اين كار يكي از مربيان . آن آغاز كرد
  .انتخاب شد

تا  11دختر از سنين  5پسر و  5از بين اعضاي مركز پس از طي آزمون هاي الزم، با توجه به سناريو، 
سال جهت تمرين و اجراي نمايش انتخاب شدند و براي كسب رضايت فعاليت ايشان در پروژه با  14

  )6پيوست. (ورد نظر انجام گرفتوالدين آن ها مكاتبات م

  .در اولين جلسه با حضور نوجوانان و سرپرستان، معارفه، توجيه پروژه و مرور سناريو انجام گرفت
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، فرم ها و استفاده از )مبارزات و ديالوگ ها(در دوجلسه تمرين بعدي شكل هاي اجرايي پيشنهادي 
  .گرفت ابزار مختلف با مشاركت خود نوجوانان مورد بررسي قرار

  

مبارزه براي مراحل مختلف سناريو از ميان شكل هاي  3دوجلسه بعدي اختصاص به تعيين 
  .پيشنهادي و تمركز و تمرين روي آنها گرديد

  

دو جلسه نيز اختصاص به تعيين ابزار اصلي اجرا و سفارش و خريد دسته جمعي لباس براي گروه 
ر و كفش تمرين سفيد براي پسرها و مانتو، مقنعه براي نقش گلبول هاي سفيد تي شرت، شلوا. گرديد

همينطور براي نقش گلبول هاي قرمز نير همين . و كفش تمرين سفيد براي دختر ها سفارش داده شد
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جليقه سبز نيز براي نقش ويروس هاي سرما خوردگي و . نوع لباس ها با رنگ قرمز سفارش داده شد
  .سفارش داده شدجليقه سبز تيره براي نقش ويروس اچ آي وي 

پس از بازديد تيم مركزي از نمايش و تأييد ايشان، تمرين نهايي پيش از اجراها، انجام شد تا گروه 
البته همانطور كه اشاره شد دو تمرين نيز در سالن نمايشگاه قبل از . نوجوانان به آمادگي كامل برسند

  )جلسه 11در مجموع . (كندبرپايي، انجام شد تا اين تيم بتواند خود را با فضا هماهنگ 
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الزم به ذكر است يكي از اين تمرين ها و نيز مراحل ساخت توسط آقاي طاهري نخست مورد بازبيني 
قرار مي گرفت كه اين موضوع عالوه بر دلگرمي اعضاي گروه، باعث هماهنگي بيشتر با ايشان در 

  .شدنواقص مي  ر طرف شدنبخصوص مشكالت موجود و نيز گاهي 

  

  :ليدرهاتيم  -4

با توجه به حجم ). 5پيوست(اين تيم مسئول انتخاب، مديريت و هماهنگي ليدرهاي نمايشگاه بود 
در ) نفر 10(نفر براي هر سانس در نظر گرفته شد كه ليدرها  4باالي كار و تعدد سانس هاي بازديد، 

  . سانس ها و روزهاي مختلف جابجا مي شدند

  



  

٢٨ 
 

دايت بازديدكنندگان به داخل فضاي نمايشگاه و ارائه توضيجات الزم در مورد مهمترين كار ليدر ها ه
همچنين براي باال بردن اطالعات ليدرها در . اتفاقات نمايشكاه در زمان بازديد در طول مسير بود

خصوص موضوع نمايشگاه و مبحث فيزولوژي بدن در رابطه مواد مخدر و ويروس اچ آي وي، منابعي 
همچنين در جلسه اي غير رسمي در ابتداي نمايشگاه جناب . اختيار آنها قرار گرفتتهيه شد و در 

آقاي طاهري نخست به ارائه توضيحات بيشتر و رفع ايرادهاي ليدرها در اين مورد و پاسخ به پرسش 
  .هاي آنان خصوص پرداخت

در قسمت نقاشي از ديگر فعاليت ليدرها مي توان به انجام پيش آزمون و پس آزمون، هدايت آنان 
  .گروهي و نيز بازي پازل اشاره كرد

همچنين با توجه به نياز نمايشگاه به موسيقي و نورپردازي در زمان بازديد از قسمت هاي مختلف، 
  يكي از ليدرها در كنار مسئول اتاق فرمان سالن هميشه حضور داشت و هماهنگي الزم را به عمل 

  .مي آورد

  

  

اتفاقاتي مانند پرتاب توپ هاي مختلف در مراحل مختلف، دادن هديه به  هدايت نوجوانان بازيگر و
  )نفر ساعت 96حدود . (بازديد كنندگان و پذيرايي از آنان نيز از ديگر وظايف ليدرها بود



  

٢٩ 
 

  :تيم گرافيك - 5

ماه پيش از نمايشگاه فعاليت خود با بررسي موضوع و جمع آوري اطالعات جهت طراحي  3اين تيم 
روز پيش از نمايشگاه در جلسه تيم مركزي مورد  40اولين اتود پوستر ). نفر ساعت 3(كرد پوستر آغاز 

در جلسه اي ديگر ) نفر ساعت از ابتدا 10مجموعا (نقد و بررسي قرار گرفت و پس از اصالحات الزم 
  .بررسي و به تصويب رسيد

رگزاري، آن را براي چاپ سپس تيم اقدام به اجراي نهايي پوستر نمود و دو هفته پيش از زمان ب
  ).نفر ساعت 23) (11پيوست (آماده كرد 

برگزار مي شد  UNODCالزم با يادآوري است كه طرح پوستر در جلسات مختلفي كه با مسئوالن 
مورد بررسي قرار مي گرفت تا از نظر عناصر بصري و محتوا تا جايي كه امكان داشت به اهداف نزديك 

لسه اي كه با مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد به مشورت همچنين اين طرح در ج. باشد
  .گذاشته و نظرات ايشان نيز در اين مورد گرفته شد

سانتيمتر روي كاغذ  70*  50در ابعاد  UNODCپوستر نمايشگاه پس از تأييد نهايي در انجمن و 
شد و در اختيار تيم اطالع رساني  روز با نظارت يكي از اعضا چاپ 3عدد طي  1000گالسه و به تعداد 

  . قرار گرفت

اين كارت نيز ). 12پيوست (طرح كارت دعوت نمايشگاه نيز بر اساس طرح پوستر در نظر گرفته شد 
 15*15با توجه به تعداد افرادي كه انجمن در نظر داشت براي گشايش نمايشگاه دعوت كند، در ابعاد 

  .اپ شد و در اختيار تيم اطالع رساني قرار گرفتسانتيمتر روي مقوا و به صورت دو لتي چ

اين . وظيفه ديگر تيم گرافيك، طراحي و اجراي نماهاي داخلي نمايشگاه و عناصر بصري مربوطه بود
پس از برگزاري جلساتي با تيم طراحي و . كار نيز پس از نهايي شدن طرح پالن سازه نمايشگاه آغاز شد

يزان بودجه پروژه و نوع سازه اي كه ساخته مي شد، اين تيم تصميم ساخت سازه با توجه به برآورد و م
گرفت تا طراحي خود را به صورت دو بعدي انجام داده و آن را روي بنرهايي كه قابليت نصب و 

با توجه به نقشه سازه مشخص شد كه قسمت . ماندگاري در طول نمايشگاه را داشته باشند، چاپ كند
  . ربع به پوشش طراحي شده نياز دارندمتر م 400هاي مختلف حدود 

اتود طرح بخش هاي مختلف پس از بررسي و نقد در تيم مركزي پروژه اصالح شده و دو روز پيش از 
  ). نفر ساعت 20حدود (نمايشگاه چاپ و آماده نصب شد و در اختيار تيم ساخت سازه قرار گرفت 
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  :اطالع رسانيتيم  -6

مهمترين وظيفه اين تيم ارتباط و دعوت از . شگاه شروع شدماه پيش از نماي 4فعاليت اين تيم 
نخستين اقدام اين تيم تحقيق درباره اين مراكز و . مراكزي بود كه مخاطبين پروژه را در اختيار داشتند

  :اين ليست كه به تأييد تيم مركزي رسيد عبارت بود از. تهيه ليست از آنها بود

 مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر تهران -1

 مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران -2

 مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي -3

4- NGO هايي كه كودكان را تحت پوشش قرار مي دهند 

 عموم مردم -5

در اين زمان مدارس . يكي از مشكالتي كه سر راه بازديد مدارس از نمايشگاه بود، زمان پروژه بود
هر چند ليست كاملي از . دارس حتي مسئولين نيز حضور نداشتندتعطيل شده بودند و در بسياري از م

و تماس و مكاتبه با آنها پيش از پايان ) نفر ساعت 8(مدارس مناطق اطراف توسط تيم تهيه شده بود 
، اما به داليل عنوان شده از طرف آنها مبني بر )نفر ساعت 8( سال تحصيلي و امتحانات صورت گرفت

ان در زمان مورد نظر در مدارس و شروع نشدن برنامه هاي تابستاني و نيز حضور نداشتن دانش آموز
  .تعطيلي كادر اجرايي مدارس در آن زمان، امكان بازديد آنها از نمايشگاه وجود نداشت

گزينه ديگر، مراكز كانون پرورش فكري بودند كه به دليل عضويت نوجوانان در آن مراكز و نيز 
  .ورد براي بازديد بودندفعاليت تابستاني، بهترين م

همانطور كه در قبل اشاره شد انجمن براي اين كار با مديريت استان تهران كانون، وارد مذاكره شد و 
به اين طريق . موفق به جلب موافقت ايشان براي هماهنگي با مراكز زير مجموعه جهت بازديد گرديد

ه در آن آورده شده بود از طرف مديريت نامه اي كه درخواست انجمن و خالصه اي از ماجراي نمايشگا
  . استان به مراكز ارسال شد

همچنين براي اطمينان از اطالع مراكز، تيم با تمامي آنها تماس برقرار كرد و چنانچه نامه به دست 
همينطور اگر مراكزي مشتاق به ). نفر ساعت 16(آنها نرسيده بود، دوباره آن را براي ايشان فرستاد

  .ت بيشتر بودند اين اطالعات در اختيار آنها قرار مي گرفتدريافت اطالعا

مركز در استان تهران، تيم مركزي تصميم گرفت به طور خاص از گزينه هاي  67با توجه به وجود 
ديگر ياد شده دعوت به عمل نياورد ولي چنانچه سازمان يا نهادي براي بازديد درخواست مي دادند اين 

  .ي براي آنها فراهم شودآمادگي وجود داشت تا فرصت
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تيم مركزي با توجه به اهداف پروژه و نيز امكانات، تصميم گرفت تا براي بازديد سانس هايي را تعيين 
كند تا بازديد كنندگان بتوانند بدون تداخل با ديگران، نمايشگاه را ديده و فعاليت هاي ديگر را نيز 

 9:00. نفر در نظر گرفته شد 25دقيقه اي براي  90سانس  4به همين دليل براي هر روز . انجام دهند
ساعت نيز در اين ميان براي  2. 17:00تا  15:30، 15:30تا  14:00، 12:00تا  10:30، 10:30تا 

با . استراحت تيم ها و صرف ناهار و آماده كردن نمايشگاه براي بازديدهاي بعدي در نظر گرفته شده بود
  .مي شدند نفر پوشش داده 700اين كار دست كم 

از دو هفته مانده به نمايشگاه به مراكز فرصت داده شد تا به مدت يك هفته جهت رزرو سانس براي 
دبيرخانه نيز در آن هفته آماده پاسخگويي به مراجعين و تماس . بازديد با دبيرخانه تماس بگيرند

  ).نفر ساعت 72(گيرندگان بود 

به دليل نا آرامي هاي (امنيتي سطح شهر در آن زمان استقبال از نمايشگاه به دليل شرايط بحراني 
آن طور كه پيش بيني مي شد خوب نبود و به اين دليل ارتباط با ) پس از انتخابات رياست جمهوري

مراكز دوباره انجام شد و با توضيحاتي مبني بر دور بودن مكان نمايشگاه از نا آرامي ها و ترغيب آنها با 
سانس آن به همان داليل ياد شده از  4سانس رزرو شد كه  19ه، در نهايت توضيح ويژگي هاي نمايشگا

  .)نفر ساعت 6( طرف مراكز كنسل شد

از يك هفته پيش از نمايشگاه براي تمامي مراكز كانون، سازمان هاي حمايت كننده و ساير سازمان 
پيوست (ها مربوط مي شد هايي كه براي مشاركت با آنها ارتباط برقرار شده بود يا موضوع پروژه به آن

، پوستر ارسال شد تا از نمايشگاه آگاه شده و چنانچه تمايل به بازديد دارند بتوانند با دبيرخانه )13
  .تماس بگيرند 

كه كارت دعوت يك هفته ) 14پيوست (براي حضور در زمان گشايش نمايشگاه ليستي تهيه شده بود 
البته الزم به ذكر است قرار بود ). نفر ساعت 20موع در مج(پيش از نمايشگاه براي آنها ارسال شد 

  :گشايش با مراسمي بسيار ساده انجام بپذيرد كه شامل موارد زير بود

  بازديد از اولين حضور مخاطبان -1
  نمايشگاه نمايش عكس هاي مراحل آماده شدن -2
  پذيرايي و گفتگو با آن ها -3

و تعطيل بودن دفاتر سازمان ملل، امكان با توجه به روزي كه گشايش در آن قرار داشت يعني شنبه 
با اين حال از يونيسف، شهرداري و سازمان بهزيستي . حضور مسئوالن آن دفاتر در مراسم وجود نداشت

  .در گشايش حضور پيدا كردند
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همچنين مسئوالن قسمت هايي ديگر از شهرداري و سپاه نيز در روزهاي ديگر از نمايشگاه ديدن 
  .ال شان قرار گرفتكردند كه مورد استقب

يكي از نكته هايي كه متأسفانه در اين بين با آن برخورد شد اين بود كه رييس جديد فرهنگسرا كه 
در زمان ساخت بدون هيچگونه اهميتي، حتي از كار تيم ها بازديد نكرده بودند و با توجه به دعوت 

به ناگاه با حضور يكي از مديران ايشان و حضور وي در فرهنگسرا، در گشايش نيز حضور پيدا نكردند، 
رده باالي شهرداري براي بازديد از نمايشگاه، در برابر ايشان حاضر شده و اقدام به وارد كردن ايراداتي 

نقدي كه بدون حتي لحظه اي بازديد از داخل نمايشگاه و گفتن جمالتي مانند . به نمايشگاه كردند
همراه  "لي در اينجا هيچ خبري از فرهنگ و هنر نيستاينجا متعلق به سازمان فرهنگي هنري است و"

  .بود

نكته تعجب آور تر اين بود كه همان مدير رده باالي شهرداري در زماني از نمايشگاه بازديد كردند كه 
يك ساعت از اولين اجرا و گشايش گذشته و وقت استراحت تيم ها بود و در واقع چيزي براي ديدن 

اشت و ايشان از انتظار باالي خود مبني بر تصور وجود ماكت بسيار بزرگ غير از سالن خالي وجود ند
البته به ايشان يادآوري شد كه شهرداري تأمين بخش مهمي . بدن انسان با تمام جزئيات سخن گفتند

از منابع مالي پروژه را متقبل شده بوده ولي با توجه به قولي كه به انجمن داده هنوز هيچ كمكي از نظر 
  .كرده و تأمين بودجه پروژه با مشكل مواجه بوده استمالي ن

، تهديد انجمن از طرف فرهنگسرا مبني بر جلوگيري از ورود موعوين از ديگر نكته هاي تأسف بار
به گفته ايشان اين مطلب از طرف حراست سازمان . خارجي به فرهنگسرا در صورت دعوت ايشان بود

پس از در ميان گذاشتن اين مطلب با . شده بوده استفرهنگي هنري شهر تهران به آنها ابالغ 
UNODC  قرار شد از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه نهادي دولتي و تحت نظر رييس جمهور

است مطلب پيگيري شود كه گويا با وجود پيگيري آن ها راه به جايي برده نشد و دعوت مسئوالن سه 
نيز به همين دليل  UNODCهمچنين حضور مدير  .سفارتخانه سوئد، ايتاليا و هلند كنسل شد

  .كنسل شد

در يكي از  UNODCولي با همه مشكالت موجود حضور مسئوالن دفتر پيشگيري از اعتياد و ايدز 
اگرچه مسئولين فرهنگسرا به طور لفظي با . روزهاي مياني نمايشگاه باعث دلگرمي برگزار كنندگان شد

  . ملل نيز در نمايشگاه نيز مخالفت كرده بودند حضور كاركنان ايراني دفاتر سازمان

اين تيم پس از تهيه . از ديگر برنامه هاي تيم اطالع رساني، پوشش خبري نمايشگاه در رسانه ها بود
همچنين از شبكه هاي . ليستي از خبرگزاري هاي مختلف، خبر نمايشگاه را براي آن ها ارسال كرد

شد تا براي گرفتن خبر، از نمايشگاه و گشايش آن بازديد كنند  مختلف تلوزيون دولتي ايران نيز دعوت
  ).15پيوست (
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تير مصاحبه اي  8روز  "ايرنا"از بين خبرگزاري هاي مختلف، خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، 
تلفني با مدير پروژه، آقاي آذرباد انجام داد و در همان روز خبر را روي وب سايت خود درج كرد 

  ).16پيوست (

   .نيز اين خبر را درج كردند "تابلو"و وب سايت خبري  "ستاد مبارزه با مواد مخدر"ب سايت رسمي و

به دليل ناهماهنگي و كم توجهي مسئول روابط عمومي فرهنگسراي سالمت و بدون اطالع انجمن 
  كه در آن ها) 17پيوست (ايرسا، خبري ناقص مبني بر برگزاري نمايشگاه در دو وب سايت درج شد 

نام برگزار كننده، آن فرهنگسرا ذكر شده بود كه پس از آگاهي، انجمن اقدام به برگزاري جلسه اي 
فوري با مسئوالن آن فرهنگسرا و پيگيري مطلب نمود كه با عذرخواهي فرهنگسرا از انجمن و تعهد 

  .مبني بر رخ ندادن چنين اتفاقاتي، از ادامه آن جلوگيري شد

سيما در گشايش حضور پيدا كرده  5، از يكي از برنامه صبح تهران شبكه از ميان شبكه هاي مختلف
و عالوه بر تصويربرداري از نمايشگاه و اولين بازديد، با مدير پروژه نيز مصاحبه كردند كه در روز 

  )پيوست CDدر . (تيرماه در تلوزيون پخش شد 11پنجشنبه 

ور در زمان گشايش، با اشاره به اين مطلب با وجود حض "در شهر"همچنين برنامه خبري پر بيننده 
كه در مشورت تلفني، مديرشان گروه سني مخاطبين اين نمايشگاه و نوع نمايشگاه را براي برنامه 

  .خبري مناسب ندانسته اند آنجا را ترك كردند

متر  4*3از پوستر با ابعاد طرحي  مكان برگزاري،همچنين براي اطالع رساني در محيط پيرامون 
ده شد تا با هماهنگي انجام گرفته با مسئولين فرهنگسرا، پس از چاپ توسط آنها روي پانل مقابل آما

روز پيش از نمايشگاه در اختيار فرهنگسرا قرار گرفته بود، بنر  5طرح  CDبا اينكه . خيابان نصب گردد
رسيده است و  آن براي گشايش آماده نشده بود و پس از پيگيري گفته شد كه طرح دير به دست آنها

روز از نمايشگاه خبري از بنر چاپ و نصب شده نبود كه  3با گذشت . در نتيجه ديرتر آماده مي شود
اين بار پس از پيگيري ماجرا با تعجب فراوان انجمن متوجه شد كه دستور عدم نصب بنر در مقابل 

ان ها هستند صادر  فرهنگسرا، از سوي مديريت سازمان فرهنگي هنري كه فرهنگسراها زير مجموعه
  .شده است
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  :تيم مستند سازي -7

اين تيم از همان ابتداي پروژه با ثبت صورتجلسات و تصويربرداري از برخي جلسات فعاليت خود را 
  . آغاز كرد

با هماهنگي انجام شده تيم هاي مختلف مستندهاي فعاليت هاي خود را هر هفته به تيم مستند 
  . ش نهايي ارائه مي دادندسازي جهت جمع آوري و نگارش گزار

همچنين تصويربرداري از مراحل مختلف پروژه پيش از برگزاري نمايشگاه مانند تمرين تيم نمايش، 
نفر  10(مراحل ساخت سازه، ساخت بازيها و نقاشي گروهي در برنامه كاري اين تيم قرار داشت 

  ).ساعت

مختلف و مراحل انجام كار از جمله در طول برگزاري نمايشگاه نيز تصويربرداري از بازديدهاي 
  ).نفر ساعت 20حدود (كارهاي اين تيم بود كه به خوبي انجام گرفت 

با هماهنگي صورت گرفته با تيم اطالع رساني خبرهاي درج شده در وب سايت ها جمع آوري و 
 CDدر . ( گزارش هاي پخش شده در سيما نيز پس از پيگيري هاي الزم و سفارش، خريداري شد

  )يوستپ

، ارزيابي كلي ) نفر ساعت 8(از مهمترين كارهاي تيم مستندسازي ارزيابي تست هاي بازديدكنندگان 
  ).نفر ساعت 56حدود ( و نيز تدوين گزارش بود ) نفر ساعت 12(پروژه 

 : تيم مالي -8

جه برآورد بودجه بخش هاي مختلف پروژه با همكاري تيم ها از اولين كارهاي تيم مالي بود كه با تو
به تغييرات رخ داده و هزينه تأمين شده پروژه، دستخوش تغييراتي شد تا بتوان پروژه را با همان هزينه 

  ).نفر ساعت 12بيش از (اجرا كرد 

جذب اسپانسر نيز از جمله فعاليت هايي بود كه بايد توسط تيم مالي با حضور مستقيم مدير پروژه 
روژه اشاره شد، تيم مالي توانست تأمين مبلغ همانطور كه در بخش حاميان پ. انجام مي شد
  .ريال را قطعي سازد 95،000،000

ريال بود،  250،000،000با توجه به اينكه مبلغ اصلي پيش بيني شده براي اجراي پروژه حدود 
درصد مبلغ، انجمن را مجبور كرد پروژه را در سطح پايين تري از آنچه مي خواست برگزار  38تأمين 
  .نمايد
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سازه، جنس مواد مصرفي در اسكلت بندي سازه، پوشش داخلي سازه، سالن انتخابي و فرم 
ابعاد و تجهيزات آن، نيروي انساني مورد نياز، موسيقي و مواد مصرفي در نقاشي گروهي و 

  . تبليغات از نمونه مواردي بودند كه تحت تأثير بودجه قرار گرفتند

ريال در روزهاي  20،000،000ش از نمايشگاه و چند هفته پي 25،000،000دريافت تنها مبلغ 
و با توجه به .) كه البته بر اساس مقررات و قرارداد بسته شده دريافت شد(UNDPابتدايي نمايشگاه از 

اينكه بخش سوم بعد از ارائه گزارش نهايي دريافت مي شد و نيز عدم پرداخت كمك مالي توسط 
مخدر و احتمال دريافت آن در آينده اي نامعلوم، فشار زيادي را سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد 

براي خريدهاي الزم به تيم مالي و ديگر تيم ها وارد كرد و انجمن را در برخي از موارد وادار به قرض 
گرفتن پول از شخصيت هاي حقوقي و نيز پرداخت هزينه ها از موجودي شخصي توسط اعضاي تيم ها 

  .بالفاصله بسياري از آنها تسويه شد UNبخش اول و دوم حمايت مالي   كرد كه پس از دريافت

حسابداري هزينه ها و دريافت فاكتور خريدهاي انجام شده از تيم ها و تسويه آنها و دادن تنخواه به 
  ).نفر ساعت 22حدود (تيم ها، كاري بود كه بخش زيادي از زمان تيم مالي را صرف خود كرد 

نيز با هماهنگي انجام شده به پس از دريافت بخش هاي ديگر حمايت مالي از بخشي از پرداخت ها 
  .سازمان هاي حامي، موكول شد

البته لغو شدن كمك مالي شهرداري و زمان زيادي كه انجام امور اداري در ستاد مبارزه مواد مخدر و 
امه ريزي براي سازمان بهزيستي صرف خواهد شد تا حمايت مالي ايشان به دست انجمن برسد، برن

پرداخت هزينه هاي باقي مانده را اكنون كه سه هفته از پايان نمايشگاه مي گذرد، دچار اختالل كرده 
  . است

برنامه دقيق و تالش مدير پروژه، تيم مالي و ديگر از اعضاي پروژه، نمايشگاه بدون با همه احوال، با 
 .تأثير جدي از كمبود بودجه با موفقيت برگزار گرديد
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  :درباره نمايشگاه 

توسط ليدر توضيحاتي در مورد نمايشگاه و كارهايي كه بازديد كنندگان بايد  پيش از ورود به سالن،
پس از آن پيش آزمون در اختيار آنها قرار مي گرفت تا اطالعات . انجام مي دادند به آنها داده مي شد

  . آنها پيش از ديدن نمايشگاه سنجيده شود
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. ا هدايت ليدر وارد نمايشگاه مي شدند كه در اين مرحله پخش موسيقي آغاز مي شدپس از آن ب
در هنگام عبور از بيني كه به عنوان اولين راه ورود مواد مخدر به بدن در نظر . اولين قسمت بيني بود

از  گرفته شده بود، توپهاي نقره اي كه نماد اكسيژن و توپ هاي زرد كه نماد دود مواد افيوني بودند
بازديد كننده . همزمان با اين كار موسيقي نيز بر اساس سناريو تغيير مي كرد. باال وارد راهرو مي شدند

ها با توجه به توضيحاتي كه ليدر به آنها داده بود توپ هاي نقره اي را جمع مي كردند و بازيگراني كه 
در عين حال در تمام . ي كردندرا جمع م) مواد مخدر(لباس و شنل سياه به تن داشتند توپ هاي زرد 

مراحل به بازديدكننده ها توضيح داده مي شد كه مواد افيوني به چه شكل وارد بدن مي شوند مثال در 
   .بيني به شكل دود بر اثر استنشاق
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در قسمت بعد يعني دهان، همزمان با تغيير موسقي و دلهره آور تر شدن آن، توپ قرمز به نماد از 
در اين قسمت نيز توضيح داده مي . غذايي و توپ زرد به نماد از مواد افيوني وارد راهرو مي شدمواد 

  .شد كه ممكن است مواد افيوني به شكل خوراكي وارد بدن شوند
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در اين قسمت از لوله بزرگي كه بر روي ديواره نصب شده بود و نماد سرنگ . مرحله بعد، دست بود
به (د به همراه توپ هاي سبز كه نماد ويروس اچ آي وي بود وارد مسير مي شد آلوده بود، توپهاي زر

. و موسيقي ترسناك تر مي شد) بچه ها گفته شده بود كه در اين قسمت با آنها كاري نداشته باشند
  .همچنين توضيح داده مي شد كه مواد مخدر از راه تزريق با سرنگ نيز وارد رگ ها مي شوند
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بعد يعني مغز، بازديدكننده ها توپ ها در جاهاي مخصوص خود قرار داده و بازيگراني كه  در مرحله
در اين هنگام . لباس سياه داشتند نيز توپهاي زرد را با خود آورده و در جاي مخصوص قرار مي دادند

در . ي شدناگهان موسيقي از حالت آرام به حالتي هيجان انگيز تغيير پيدا مي كرد و بعد ناگهان قطع م
با پرسش از آنها و در گير اين قسمت بازديد كننده ها دور تا دور فضاي مغز مي ايستادند و ليدر 

مي داد كه چه اتفاقي افتاده است و مواد روي مغز چگونه تأثير  حبراي آنها توضيكردنشان در بحث، 
ه ايجاد كرده و فرد كنترل مي گذارند و اينكه مواد در ابتدا هيجاني كاذب و موقت را براي مصرف كنند

همچنين درباره انواع مواد افيوني و آثار مخرب پس از مصرف . اعمال خود را از دست مي دهد
  . توضيحاتي با آنها داده مي شد و تا حد امكان به سؤاالت آنها پاسخ داده مي شد
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. روس اچ آي وي مي رسيدپس از مغز و تأثير مواد مخدر بر آن، نوبت به دستگاه ايمني و تأثير وي
بازديد كننده ها از همان مسيري كه به مغز وارد شده بودند از آن خارج شده و دوباره وارد دست و 

به آنها گفته مي شد كه توپ هاي سبزي كه وارد شده اند ويروس اچ آي وي . رگهاي آن مي شدند



  

٤٣ 
 

سفيد به استقبال آنها آمده و  هستند و كمي جلوتر در بدو ورود دستگاه ايمني، گلبول هاي قرمز و
  .پس از معرفي خود و از آنها دعوت مي كردند تا از مكان آن ها بازديد كنند

  

  

در ابتداي مسير دستگاه ايمني گلبول ها همراه با بازديد كنندگان با دونفر كه لباس متفاوتي دارند 
از آنجايي . وس آنفلوآنزا هستندپس از گفتگوي كوتاهي متوجه مي شوند كه آنها وير. برخورد مي كنند

كه دستگاه ايمني و گلبول هاي سفيد وظيفه ايمني بدن را تأمين كنند شروع به مبارزه با ويروس ها 
در نظر گرفته شده بود و پس از شكست، ويروس ها آنجا را  "زو"براي اين قسمت بازي . مي كنند

  .ترك مي كردند
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گان با دو نفر ديگر كه باز هم لباس متفاوتي داشتند برخورد مي كمي جلوتر گلبول ها و بازديدكنند
كردند كه در حال تخريب و سياه كردن مسير بودند و با گفتگو با آن ها متوجه مي شدند كه ويروس 

ويروس ها با اشاره به قسمت رگ دست و سوزن سرنگ در نمايشگاه، مي گفتند . اچ آي وي هستند
اين بار نيز كار به مبارزه مي . ا سرنگ آلوده وارد رگ دست شده اندكه هنگام تزريق مواد مخدر ب

انجام مي دادند كه ويروس هاي اچ  كشتيكشيد و گلبول هاي سفيد براي مقابله، با آنها يك مسابقه 
آي وي پيروز شده و در نتيجه گلبول هاي سفيد ضعيف مي شدند و بعد از آن ويروس ها از قسمت 

  .خارج مي شدندانتهاي دستگاه ايمني 
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كمي جلوتر دوباره گلبول هاي سفيد با ويروس هاي آنفلوآنزا برخورد مي كردند و اين بار نمي 
 مسابقه طناب كشيتوانستند بر آن ها غلبه كنند و شكست مي خوردند و براي نمايش اين كار از 

سته مي شدند و استفاده شد كه در نهايت گلبول هاي شكست خورده توسط ويروس ها با طناب ب
در نهايت گلبول هاي قرمز وارد . ويروس ها پس از ترك آن جا، به بقيه قسمت هاي بدن مي رفتند

ن ها نيز داستان را آمسير شده پس از باز كردن گلبول هاي سفيد ماجرا از آن ها جويا مي شدندو 
  .برايشان تعريف مي كردند
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ديد كننده ها، نحوه ورود و تأثير ويروس اچ آي وي بر بدن در نهايت ليدر نيز با مشاركت گرفتن باز
ايدز و ناتواني سيستم ايمني بدن براي مقابله / همچنين به آنها در مورد اچ آي وي . را توضيح مي داد

  .با بيماري ها در هنگام بيماري ايدز توضيحاتي داده مي شد

  

  

  

روي بازديد كننده ها داشت تا جايي كه در  نكته جالب در اين قسمت تأثيري بود كه مبارزه ها بر
بعضي موارد چند نفر از بازديد كننده ها مي خواستند به گلبول ها كمك كنند يا به طور لفظي آنها را 

  .تشويق مي كردند
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مخصوص بازي ها بود پس از خروج از مسير و سالن نمايشگاه بازديد كننده ها به فضاي بيرون كه 
جا برگه پرسش هاي پس آزمون در اختيار آن ها قرار مي گرفت تا آن را پر هدايت مي شدند و در آن

  .كنند

  

در آنجا همانطور كه در بخش تيم بازي ها توضيح داده شد، بازديد كننده ها مشغول نقاشي و سپس 
  .بعد از آن بازي پازل مي شدند
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. ربيانشان و ليدرها عكس يادگاري گرفته مي شدگروه هاي بازديد كننده به همراه ماز پس از آن 
و نيز يك كتاب آموزشي  UNODCپذيرايي از آنها و دادن هدايايي براي يادبود نمايشگاه از طرف 

  .مواد مخدر، آخرين برنامه اي بود كه در پايان هر سانس انجام مي شدايي از ستاد مبارزه با اهد
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سانس بعدي، فضا، وسايل نمايشگاه و شرايط پذيرش را براي بازديد پس از آن تيم ليدرها براي 
  .كنندگان آماده مي كردند
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 :هزينه ها

  هزينه ها به تفكيك موضوع شامل موارد زير بودند 

  

  ريال 3،180،500 پذيرايي تيم و ميهمانان
  ريال 2،845،000  حمل و نقل

  لريا 4،871،000 رفت و آمد تيم و بازديد كنندگان
  ريال 13،987،000 چاپ و بسته بندي

  ريال 3،465،000  پوشاك
  ريال15،815،100  ابزار و وسايل

  ريال 17،565،000 مستند سازي و وب سايت
  ريال 4،600،000  نيروي انساني

  ريال 11،000،000 دبيرخانه و متفرقه
  ريال77،263،600         كل هزينه ها                                                      

  

، UNريال آن پرداخت شده و مابقي پس از دريافت بخش سوم حمايت  45،000،000از اين مبلغ 
  .كمك مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزيستي پرداخت خواهد شد

  .باقي مانده بودجه در حساب انجمن براي شروع پروژه هاي آينده صرف خواهد شد
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 :ارزيابي پروژه

  :ارزيابي تأثيرگذاري نمايشگاه و برنامه هاي آن بر روي اطالعات بازديدكننده ها: 1بخش 

اين كار به وسيله پيش آزمون و پس آزمون هاي انجام شده از مخاطبان، پيش و پس از بازديد از 
 ، پيش از ورود به سالن در اختيار) 18پيوست (براي اين كار برگه سؤاالت . نمايشگاه صورت گرفت

بازديد كننده ها قرار مي گرفت و همان سواالت پس از بازديد نيز به آن ها داده مي شد تا ميزان 
  .افزايش اطالعات آنها نسبت به قبل از ديدن نمايشگاه به دست آيد

درصد از  67در مجموع پس از بررسي فرم هاي به دست آمده و آمارگيري از آنها مشخص شد كه 
  .شان افزايش پيدا كرده استبازديد كننده ها اطالعات

درصد از افراد اطالعاتشان تغييري نكرده است كه اين خود دو دليل  18همچنين مشخص شد كه 
يكي اينكه از قبل اطالعات مورد نياز را داشته اند و به سؤاالت پيش آزمون و پس آزمون پاسخ . داشت

ش در پيش آزمون پاسخ نادرست داده دوم اينكه كساني بودند كه به يك يا چند پرس. درست داده اند
  .بودن و پس از ديدن نمايشگاه نيز دوباره به همان سؤاالت پاسخ اشتباه دادند

درصد از افراد نتيجه معكوس داشتند، يعني اطالعات آن ها با توجه به آزمون ها  13در اين ميان نيز 
  .كم شده بود كه تعجب آور بود

كننده ها براي ديدن نمايشگاه، بازيگوشي و جدي نگرفتن آزمون البته شرايطي مانند هيجان بازديد 
ها و خستگي آنها پس از بيرون آمدن از سالن، در ناقص يا اشتباه و با دقت پر نكردن فرم ها تأثير 

  .كه در ارزيابي نيز محسوس بود. زيادي داشت

   

  :ارزيابي كل پروژه: 2بخش 

براي  SWOTمركزي برگزار شد و در آن از روش براي اين كار جلسه اي با حضور اعضاي تيم  
  :ارزيابي استفاده گرديد كه مهمترين نكته هاي گفته شده در اين بارش افكار عبارت بود از

  ):چه چيزي مي توانست بهتر باشد؟(ه ژانتطارات پيش از پرو
  

 با جذب بودجه كافي يك مدل واقعي بدن انسان داشته باشيم -

 فضاي خيلي بزرگ -
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 لمس داشته باشيم دكور قابل -

 افراد حرفه اي در همه بخش ها حضور داشته باشند -

 دغدغه مالي نداشته باشيم -

 پول بيشتري از حاميان دريافت كنيم -

 به همه افراد تيم ها حق الزحمه بدهيم -

 در قبال بازديد كننده ها به وعده ها عمل كنيم -

 پوشش خبري قوي تر -

 حضور نيروي خدمات -

 د كننده ها باشدهديه به تعداد همه بازدي -

 استقبال بيشتر باشد -

 .هماهنگي بيشتري با مراكز براي بازديد انجام شود -

 UNزودتر دريافت كردن پول از  -

 سالن انتظار براي بازديد كننده ها -

 موسيقي خوب و به موقع آماده شود -

 سالن بهتر با شرايط بهتر -

  

  : نقاط قوت

 بازديد از نقاط مختلف تهران -

 خالقيت در كار -

 هاي انساني در اعضاي پروژه انگيزهوجود  -

 UNODCارتباط مناسب با  -

 بازديد ميهمانان دعوت شده از سازمان هاي مختلف -

 محك زدن نيروهاي انساني جديد در انجمن ايرسا -

 ...قوي تر بودن بخش دستگاه ايمني به خاطر وجود نمايش و  -

 در تيم مركزيحضور تعدادي از كارمندان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  -

مسئوليت پذيري باالي تعدادي از افراد تيم ها كه باعث همپوشاني در بسياري از موارد مي  -
 .شد
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 داده هديه و يادگاري به بازيگران  -

 دادن هديه به بازديد كنندگان -

 فرهنگ سازي براي كاركردن نوجوانان دختر و پسر كنار هم -

 رضايت والدين نوجوانان بازيگر -

 آزمونپيش آزمون و پس  -

 استفاده از بازي  -

 ارتباط خوب بازي ها با گروه سني مخاطبين -

 صرفه جويي در خريدها -

 انتخاب خوب بازيگران نوجوان -

 اجراي خوب آن ها -

 نقشاز نقش هاي پازل 2سخت بودن  -

 هماهنگي ليدر -

 حضور سرپرست براي هركدام از تيم ها -

  انتقاد پذيري -
 شفافيت -

  وطلبانهانجام بخشي بزرگي از كار به صورت دا -

  

  : نقاط ضعف

 كمبود بودجه -

 قابل پيش بيني نبودن حجم كاري پروژه -

 زمان پروژه كه مدارس تعطيل بودند -

 اندازه، تهويه و نور سالن -

 ناتواني در اطالع رساني مناسب و توجيه كردن پروژه براي بعضي از مراكز دعوت شده -

 استقبال كم به خاطر وضعيت نا آرام شهر -

 ضي از اعضاي تيم هاغير حرفه اي بودن بع -

 تعداد كم ليدرها در هر سانس -

 موسيقي نا مناسب -
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 عدم حضور مسئول اتاق فرمان در برخي از سانس ها -

 شبيه بودن تصويرهاي داخلي  -

 نا مفهوم بودن شعار انگليسي روي پازل براي مخاطبين -

 دير آماده شدن بعضي از قسمت هاي نمايشگاه -

 جاي كم بازي ها -

 و تصويرتاريك با لوله هاي فلزي خشنديد نا مناسب ورودي  -

 نبود ميز اطالع رساني انجمن ايرسا -

 تداخل كاري فرهنگسرا -

 برخورد نا مناسب بعضي از پرسنل فرهنگسرا -

 

  : فرصت ها

 باال رفتن اطالعات علمي تيم ها -

 پيوستن نيروهاي انساني جديد به انجمن -

 كسب تجربه جديد -

 انان براي اجراي پروژهپيشنهاد كانون پرورش فكري كودكان و نوجو -

 براي ارائه پروژه براي روز هاني ايدز UNICEFپيشنهاد  -

 تشكيل تيم خاص از نوجوانان براي استفاده در آينده -

 شناخت بهتر اعضاي تيم ها براي كارهاي آينده -

  شناخت بهتر خودمان -

  : تهديد ها

 اجرا نشدن و دنبال نشدن پروژه در آينده -

حمايت سازمان ملل از نظر سياسي دروضعيت موجود و (نسرها شرايط ويژه پروژه براي اسپا -
 )موضوع پروژه

 دخالت غير كارشناسانه تعداي از حاميان -

  وضعيت امنيتي شهر -
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  :پيشنهاد براي آينده
  
 با كيفيت بهتر نمايشگاه دوباره برگزار شود -

 حجم كار كم شود متال فقط روي مغز كار شود -

 .شته باشدنيروي خدمات در كنار پروژه حضور دا -

 از راننده براي پروژه استفاده شود -

 روابط عمومي حررفه اي استخدام شود -

 پروژه در مناطق و شهرهاي ديگر برگزار شود -
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  :پيوست ها
  

  منابع:  1پيوست 
  
  

- The Body Museum of the Netherlands  
 URL: www.corpus-experience.nl 

- The Human Body Gallery of Science Museum of Minnesota, USA. 
URL: www.smm.org 

- The John P. McGovern Museum of Health & Medical Science of Huston, TX. 
USA.  

URL: www.mhms.org 
 

- The Exhibition of the Science of the Human Body of Vermont, USA. 
URL: www.grossologytour.com 

  
 
نگاهي نو به پيشگيري از سوء مصرف مواد (برد جوامع مراقبراه، ) 1384(فرهاد ،  _طارميان  -

 )مخدر و آسيب هاي اجتماعي

  رشناسي سوء مصرف مواد مخد جامعه، )1387(محمد علي ،  _ذكريايي  -
  
  
  

  مشاوران پروژه: 2پيوست 
  
 

دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان  HIV/AIDS هاي دكتر مهشيد تاج، مسئول برنامه -
 (UNODC)ر جمهوري اسالمي ايران ملل متحد د

 زري تقي زاده، مدير انجمن همياران سالمت روان اجتماعي -

 رضا نوروزي، كارشناس آموزش نوجوانان -

 حميده رضوان، كارشناس بين الملل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -
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  چارت نيروي انساني پروژه: 3پيوست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)مه ريزيبرنا(تيم مركزي : 4پيوست 
  
  
  

 ):برنامه ريزي(تيم مركزي 
  مدير پروژه و مسئول مستند سازي و ارزيابي پروژه  مهران   آذرباد

  مسئول طراحي و ساخت سازه ها آيدين   مهدي زاده تهراني
  مسئول گرافيك و تبليغات ستاره   تراب زاده طاري

  مسئول نمايش داخلي عذرا   امامي گواشين
  مسئول نقاشي گروهي و بازي ها طلبآيتك   صراحي 
 مسئول ليدرها  مريم   عباسي

 مسئول اطالع رساني  سميرا   قمريان
 مسئول امور مالي سميه   نخستين سرباز

   -------------  شادي عظيمي
  

 

 مدير پروژه

  
گروه 

مستندسازي و 
 ارزشيابي

 

  
  گروه

  مالي 
 

  
  گروه

  اطالع رساني 
 

  
  گروه

 گرافيك 
 

 
طراحي و ساخت 

 سازه ها
 

 
 نمايش داخلي

  

 دبيرخانه

 

 
نقاشي گروهي و 

  بازي ها
 

  
  ليدرها
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  :ليدرهاي نمايشگاه: 5پيوست 
  
  

  :ليدرهاي نمايشگاه
  مريم عباسي

 آيتك صراحي طلب
 سميه نخستين سرباز
 عذرا امامي گواشين

 سميه   خراسان فردي
  افسانه   منايي
  ناهيد   ميري
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  :متن خبر ايرنا: 16پيوست 
  14:20:22- 1388/4/8: ابرهزمان مخ         567175: د خبرك
 

 با هدف پيشگيري از اعتياد و ايدز برگزار شد  "سفر پنهان"نمايشگاه 

هدف از اين نمايشگاه كه براي نخستين بار توسط يك : گفت "سفري پنهان"دبير اولين نمايشگاه 
اعتياد و ايدز در ميان مردم به ويژه نوجوانان  سازمان غير دولتي در ايران برگزار شده پيشگيري از

  .است

اين نمايشگاه منحصر به فرد  :روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود "مهران آذرباد"
دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد   (unodc)با حمايت نهادهاي بين المللي از جمله

   .است در ايران برگزار شده

اين نمايشگاه نمادي از بدن انسان است كه براي آموزش و اطالع رساني به شيوه : وي تصريح كرد
و كاهش آسيب هاي  HIV/AIDS تعاملي و مشاهده اي پيرامون پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و

   .رگزار شده استاجتماعي در ميان نوجوانان در تهران و همزمان با هفته جهاني مقابله با مواد مخدر ب

سال است، راههاي  14تا  11مسير ورودي اين نمايشگاه كه ويژه نوجوانان سنين : آذرباد اظهار داشت
مي باشد كه ) تزريق(ورود مواد مخدر و محرك به بدن انسان يعني دهان، بيني و رگ هاي دست
با روش هاي علمي و  بازديد كنندگان پس از دريافت توضيحات الزم وارد آنها شده و در طول مسير

مفرح در نظر گرفته شده به صورت غير مستقيم و با كمك نمادهاي صوتي و تصويري و فعاليت و 
   .درگير شدن در ماجرا با تاثير مواد مخدر و محرك و ويروس ايدز بر بدن آشنا مي شوند

هدايت شده و در  ديدار كنندگان پس از اين مراحل به مركز اصلي نمايشگاه يعني مغز: وي تاكيد كرد
آنجا به طور مستقيم با تاثيرات تخريبي مواد مخدر و محرك بر روي مغز و آثار دراز مدت آن آشنا شده 
و با كمك تسهيل گران و ايجاد فضاي مشاركتي گفت وگو و دادن اطالعات الزم اين دانش در ذهن 

   .آنها نهادينه خواهد شد

لل متحد است كه براي اولين بار توسط يك سازمان غير اين پروژه پيشگيري سازمان م: آذرباد گفت
اجرا شده و كمبود آموزش و اطالع رساني متناسب با اين حوزه مهمترين ) هنر انديشه ايرسا(دولتي 

   .دليل برگزاري اين نمايشگاه هفت روزه است

ميدان - نمايشگاه سفري پنهان به مدت هفت روز در محل فرهنگسراي سالمت واقع در ميدان رسالت
  .بلوار دالوران خيابان آزدگان شمالي در معرض ديد عموم به ويژه كودكان و نوجوانان است -الغدير
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  :متن خبر مردم ساالري و شهر: 17پيوست 

  1388/04/01 - 2103نسخه شماره : مردم ساالري
  نمايشگاه اعتياد، ايدز و بدن انسان در سالمت

ابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و به مناسبت روز جهاني فرهنگسراي سالمت، با همكاري دفتر مق
  . را برگزار مي كند» اعتياد، ايدز و بدن انسان«مبارزه با مواد مخدر، نمايشگاه 

اين نمايشگاه براي اولين بار در ايران و به صورت مفهومي، در راستاي پيشگيري از مواد مخدر و ايدز، 
  . الر سالم فرهنگسراي سالمت، پذيراي شهروندان استتير در تا 11لغايت  5از تاريخ 

 6254 :كد خبر  11:56  ساعت   1388/03/31تاريخ : شهر

فرهنگسراي سالمت با همكاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و به مناسبت روز جهاني 
  .كند ر ميرا برگزا» اعتياد، ايدز و بدن انسان«مبارزه بامواد مخدر، نمايشگاه 

از مواد  يريشگيبه منظور پ ،يو به صورت مفهوم رانيبار در ا نياول يبرا  شگاهينما نيبه گزارش شهر، ا
 .شهروندان است يرايسالمت پذ يدر تاالر سالم فرهنگسرا ريت 11تا  5 خياز تار دز،يمخدر و ا

، به 14تا  11ه از ساعت اعالم شد خيدر تار توانند يم شگاه،ينما نيبراي حضور در ا مندان عالقه
آزادگان  ابانيبلوار دالوران، خ ر،يالغد دانيهنگام، م ابانيرسالت، خ دانيسالمت، واقع در م يفرهنگسرا

  .مراجعه كنند يشمال
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