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 مقدمه 
 کید و معتقد به افراد توانمند، متعه نیاست. ا یانسان هیسرما شرفت،یبخش از مقدمات پ نیمهمتر

 کارگرفته، به هارمانهمان اهداف و آ یرا در راستا گرید یهاهیسرما توانندیآرمان و راه هستند که م
 یو فرهنگ یماعجتا اتیبا توجه به خصوص ننشیهی. محالت حاشابندی قتوفی هاآن رساندن ثمر به در

مع در جوا ریاز سا شیب ،یمتفاوت و غلبه ضعف اقتصاد هایفرهنگ بر بودنخاص خود، مشتمل
از  یکی یزشو آمو یتیترب هایتی. فعالباشدیاد مافر یمسائل جامعه به حوائج فرد لیمعرض تقل

متناسب  ینسل تیربتنشاط و  د،یام جادیا ،یاجتماع هیسرما دیراهکارها جهت کشف و باز تول نیمهمتر
 .باشدیمحالت م نیدر ا یبا حل مسائل اجتماع

ستند. در ه یاجتماع هایبیدر معرض ابتال به آس ننشیهیو نوجوانان ساکن محالت حاش کودکان
 ان،یر حفظ خود و اطرافالزم، عالوه ب یها-یتوانمند تتقوی و هاو ارائه آموزش شانیصورت توجه به ا

محالت  در گذارفعال و اثر یاجتماع ینهادها لیو تشک یاجتماع هایبآسی رفع سازبستر توانندیم
 باشند. ندهیدر آ ننشیهیحاش

نان محالت کودکان و نوجوا یو توانمندساز تیمنظور طرح مهر و ماه، به منظور تقو نیهم به
 تیط جمعتوس شان،یدر سطح محله توسط ا یاجتماع هایتیانجام فعال سازینهیو زم ننشیهیحاش

 ارائه شده است. السالم هیعلامام حسن  ییدانشجو
 

 علیه السالمجمعیت دانشجویی امام حسن 

   98تابستان 
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 اهداف طرح
باشد. طرح ا مینگر به اهداف و کارکردهفعالیت تربیتی نیازمند دیدی همه جانبه و جامع

شین تولید و ارائه کلی با هدف توانمندسازی کودکان و نوجوانان حاشیه نطورماه که بهمهرو

بندی مانبه تقسیبعد و ساحت اهداف فرعی را جهت ایجاد رشدی همه ج 6شده است، در 

 نموده است.

 اخالقی،عبادی،ن اعتقادیأتقویت ش .1

ه بپذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسالم ) 
 زندگی و مبنای نظام معیار(عنوان آیین

تالش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنوی 
 جودی خویش و دیگران و

شناسی جهت خودشناسی و دیگر
 هاپاسخگویی مسئوالنه به نیاز

سازی و اصالح پیوسته برای خودتالش 
 دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی

تالش پیوسته برای حضور موثر و 
ی دین و اخالق در تمام ابعاد سازنده

 فردی و اجتماعی زندگی

-درک اثربخشی اجتماعی دین ، آموزه

های دینی ی فعالیتهای دینی و تجربه
 اجتماعی

 ن بدنی و زیستیأتقویت ش .2
های زیستی خود و ویژگیدرک 

های جسمی و پاسخگویی مسئوالنه به نیاز
روانی خویش از طریق تعدیل غرایز و 
تمایالت و عواطف طبیعی؛ تقویت قوای 

 جسمی و روانی

بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب 
 های آن درباره خودشده و ارزیابی پیامد

جامعه و طبیعت بر اساس نظام معیار 
 اسالمی

مداوم فردی و جمعی برای کوشش 
از محیط زیست و احترام به  تظاحف

 طبیعت بر اساس نظام معیار اسالمی.

تالش فردی و جمعی برای حفظ و 
ارتقای سالمت و ایمنی افراد جامعه در 

 جهانی ، ملی ،سطح محلی
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تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای 
سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و 

 دیگران

 

 سیاسیاجتماعی و ن أتقویت ش .3

 ،صالح آداب و رسوما حفظ و ،بازشناسی
م های جامعه در پرتو نظاها و ارزشهنجار

 اسالمی

درک مناسب موقعیت اجتماعی و 
ا جامعه و مواجهه خردمندانه ب ،سیاسی خود

 تحوالت اجتماعی و سیاسی

ی وجودی ی آزادی و مرتبهتوسعه
خویش و دیگران در پرتو درک و اصالح 
موقعیت اجتماعی خود و دیگران ) اعضای 

 ،همسایگان ،دوستان ،خانواده؛ خویشاوندان
 و هموطنان  و...(، ،نشهریاهم ،همکاران

ن برقراری رابطه سازنده و مناسب با ایشا
بر اساس نظام معیار اسالمی و کسب 

 ،ورزی صفات جمعی نظیر احسان، مهر
 ،بردباری، وفاق ،خیرخواهی ،انصاف

 همدلی و مسالمت جویی

های مدنی و تعامل شایسته با دستگاه
هایی نظیر رعایت قانون، کسب شایستگی

پذیری، مشارکت اجتماعی و مسئولیت
 های اجتماعیسیاسی و پاس داشت ارزش

مشارکت جمعی موثر در حیات اجتماعی 
و سیاسی با رعایت اصول حق طلبی، حفظ 

اهی خوکرامت و عزت، ظلم ستیزی عدالت
 کسب و حفظ استقالل همه جانبه.

 ن علمی و فناوریأتقویت ش .4

های علمی و بهبود مهارت بنیه تقویت های فردیشناخت استعداد و توانمندی
 آموزشی

های مرتبط آشنایی و تسلط بر فن آوری
 و متناسب

 تاکید بر هماهنگی علم و دین

 این اقتصادی و حرفهأتقویت ش .5
 نوآوری تقویت روحیه خالقیت و

 
تجربه فعالیت اقتصادی متناسب با 

 شرایط فرد و جامعه

های کسب و کار و آشنایی با فرصت
 هافرایند استفاده از آن

های آموزی و تسلط بر مهارتمهارت
 فنی
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 شناختین هنری و زیباییأتقویت ش .6

 پرورش قوه تخیل و خیال و انتزاع پرورش حواس

آن از  سازی محیط زندگی و پیراستنزیبا
-های معنوی،اخالقی، زیستانواع زشتی

 محیطی

 خلق آثار هنری

 توان به صورت خالصه به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله نتایج مدنظر می

 آموزان مستعداز دانش یتو حما توانمندسازی 

 های مورد نیاز در بین مخاطبینتقویت مهارت 

 کالت ورود به مسائل و مش های مخاطبین، بسترسازیاعتمادسازی میان خانواده

 هاخانواده

 ان و تشکیل گروه اجتماعی فعال در مسائل محله و ساکنین آن، متشکل از کودک

 نوجوانان

 جامعه هدف طرح
خارجی و  کار، اتباعبضاعت، کودکانجامعه هدف در طرح حاضر کودکان و نوجوانان بی

اجتماعی  هایابتال به آسیبنشین در معرض بصورت کلی همه کودکان و نوجوانان حاشیه

دوم همگی    باشند. از نظر مقطع تحصیلی نیز مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطهمی

لیه السالم و عهای عضو جمعیت امام حسن مخاطب این طرح بوده، با توجه به پتانسیل گروه

 رند.توانند هدف این طرح قرار گیبرده مینیاز مناطق، هریک از این مخاطبان نام
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 طرح محورهای اصلی
توانند به یگر میباشد که در کنار یکدمحور اصلی می 5ماه در بخش اجرا دارای وطرح مهر

 دستیابی اهداف منجر گردند.

 

 ی علم یآموزش و توانمندساز 
 وهای تربیتی آموزشی کودکان و نوجوانان، تقویت یکی از ابعاد طرح

ل است. این موضوع ممکن است به اشکاتوانمندسازی مخاطب در بعد علمی 

ای ههای علمی، کالسهای آزمایشهای تقویتی، کارگاهمختلفی چون کالس

هارت مانند م یلیتحص یهامهارتش آموز ی،لیتحص تیمشاوره و هداکنکور، 

 و... انجام شود. مطالعه

رایط در توانمندسازی علمی مخاطب الزم است با شناخت نیاز، موقعیت و ش

پروری، بهن و نوجوانان نوع آموزش تعیین شود. از انتخاب رویکردهای نخکودکا

ه شدت بتقویت علمی بدون در نظر داشتن نیاز و شرایط مخاطب در این مناطق 

 خودداری شود.

آموزش و 
توانمندسازی 

علمی

آموزش قرآنی

آموزش مهارت 
های زندگی

آموزش 
کتابخوانی

طرح های 
تربیتی اجتماعی



 

 9 -صفحه 

به تنهایی  آموزان،نشین، توانمندسازی علمی دانشبه طور کلی در مناطق حاشیه

هش داده و روی آن تعداد مخاطب را کاهدف فعالیت نبوده، تمرکز بیش از حد بر 

 دامنه اثر فعالیت گروه رو محدود می کند. 

 

 طرح نور باران  
ناطق مترین محتواهای آموزشی برای مخاطب کودک و نوجوان در یکی از مهم

ا تمرکز بر بهای قرآنی است. در طرح نورباران درسنشین استفاده از طرححاشیه

ها، ورهنشین و آموزش این ساجتماعی کودکان حاشیهکننده صفات آیات تقویت

یرات اولیه ها و خصوصیات مدنظر جهت تربیت نیرو و زمینه سازی تغتقویت ویژگی

 در محله به عنوان هدف تعیین شده است.

ی که متناسب هایهای آموزش تلفیقی قرآن کریم، سورهمربیان با استفاده از روش

تسلط مربی  با .نمایندن مناطق است را انتخاب میبا فهم سنی و نیاز محتوایی ای

وانان گامی ها به کودکان و نوجهای انتقال آنبر محتواهای اشاره شده و شیوه

تعدادی از  اثرگذار در توانمندسازی بدنه پویای این مناطق برداشته خواهد شد.

 باشد:های مبارک قرآن و مباحث مرتبط در هریک به شرح زیر میسوره

کالسهای تقویتی
کارگاههای آزمایشهای 

علمی

یمشاوره و هدایت تحصیلکالس های کنکور

آموزش مهارت های 
تحصیلی 
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 ؛)سوره حمد( نیهمراه با تحس تیش سرور و رضاآموز -

 ؛)سوره ناس( یو سخت یاز کند یدور ،سبقت ،سرعت آموزش -

 ؛)سوره فلق(یاریمراقبت و هوش نیحرکت و سرعت در ع آموزش -

 ؛(دیحرکت توام با توجه به خداوند )سوره توح آموزش -

 ؛شور و نشاط مقابله با دشمن خدا )سوره مسد( آموزش -

 ؛)سوره نصر( گرانید یاری یهاحرکت آموزش -

 ؛جدا شدن از دشمنان خدا )سوره کافرون( آموزش -

 ؛)سوره ماعون( گرانید یموثر بودن برا آموزش -

 ؛(شیو قر لی)سوره ف گرانید یاز زندگ عبرت -

 های زندگیآموزش مهارت  
ص در نشین، علی الخصوبا نگاهی بر وضعیت فرهنگی اجتماعی مناطق حاشیه

التی های بزرگ، معضنشین شهرانان در مناطق حاشیهمخاطب کودکان و نوجو

ه نفس و عزت بباشد؛ نداشتن اعتماد یبرخوردار م یادیو گسترش ز یاز فراوانذیل 

واده، والدین نفس، نامشخص بودن جایگاه عقالنیت و ارتباط نامناسب با اعضای خان

ی مثبت در گذارهای خود برای اثر و اجتماع، عدم خود آگاهی و شناختن توانایی

ی و آموزشی در این های تربیتخانواده ، محله و جامعه و.... لذا نیاز است تا در دوره

ی و های زندگی به فعاالن فرهنگگری مهارتمناطق، به آموزش نحوه مربی

چنین پذیری و همهای زندگی با هدف کاهش آسیباجتماعی توجه بشود. مهارت

مهارت 10نشین، عی کودکان در مناطق حاشیههای فردی و اجتماتقویت توانایی

زم و حائز زندگی را در قالب ده توانایی برای آموزش به کودکان و نوجوانان ال

 داند.اهمیت می
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 ییطرح درختان جادو 
 هایآموخته و شود می گذاریپایه زندگی اول سالهای در انسان شخصیت زیربنای و اساس

 و هاکتاب ه خواندنمطالعه و اهتمام ب. دارد فرد زندگی یآینده بر عمیقی تاثیر دوران، این

ا توجه بشود. می کودک ذهن در گوناگون هایارزش گیریشکل موجب مختلف هایداستان

خاطبین، طرح مضرورت و اهمیت موضوع کتابخوانی و اثرات بلند مدت آن در زندگی و تربیت 

 درختان جادویی ارائه شده است.

 تماعیهای تربیتی اجطرح 
ز محدوده ا، و اهداف بزرگ یعال یهابا داشتن آرمانها به صورت ذاتی انسان

 یسو به یدرون یو کشش یلم یهرود و در سامیو روزمره فراتر  یعاد یلمسا

از پرداختن  یاهجامع. زمانی که توجه دنانداز یخود را به کار م یروهایکمال، همه ن

 یرطاط و سانح یشود، نوع یلروزمره تبد یجبه برآوردن حوا ،بزرگ یهاآرمانبه 

 ه است.در جامعه آشکار شد ییقهقرا

توانایی آگاهی از خود

توانایی عزت نفس

توانایی همدلی با دیگران 

توانایی رابطه مؤثر 

ارانهتوانایی برقراری روابط بین فردی سازگ

توانایی تفکر خالق 

توانایی حل مسئله

توانایی تصمیم گیری

توانایی مدیریت هیجانات

توانایی مسئولیت پذیری 
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و  نشین با توجه به خصوصیات اجتماعی و فرهنگی خاص خودمحالت حاشیه

جوامع  های متفاوت و غلبه ضعف اقتصادی بیش از سایرمشتمل بودن بر فرهنگ

ای تربیتی هعالیتباشد. فدر معرض تقلیل مسائل جامعه به حوائج فردی افراد می

ت نسلی و آموزشی یکی از مهمترین راهکارها جهت ایجاد امید و نشاط و تربی

 باشد.متناسب با حل مسائل اجتماعی این محالت می

اگیری نشین، الزم است عالوه بر فرکودک و نوجوان ساکن در محالت حاشیه

ل گروه شکیهای فنی، ورزشی و هنری، این فرصت را داشته باشد تا با تمهارت

کالت اجتماعی در محله و عضویت در آن به جلب مشارکت سایرین جهت رفع مش

تواند ماعی میهای تشکیل گروه اجتو موانع محله و ساکنین آن اقدام نماید. قالب

.. باشد. شامل انواع مختلفی چون هیئت، گروه جهادی، انجمن اسالمی مدرسه و.

 کلی زیر صورت می گیرد.در قالب گروه اجتماعی محله، محورهای 

 

فعالیت 
تربیتی

برگزاری 
کالسهای 

مهارتی

فعالیت 
اجتماعی در 
سطح محله

کالسهای 
ورزشی

مسابقات و 
اردوهای 

دانش آموزی

تعامل و همراه 
سازی خانواده 

ها
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 هنری –های مهارتی برگزاری کالس .1
یکی از  تواندهای مهارتی و هنری در بین مخاطبین کودک و نوجوان، میتقویت کالس

اشد. به بها و خصوصیات فردی عوامل ایجاد مرجعیت و زمینه مناسب جهت تقویت مهارت

 گردد.همین دلیل موارد زیر جهت آموزش به مخاطبین توصیه می

 های دست ورزی مثل سفالگری )کودک و نوجوان(؛مهارت -

 یادداشت نویسی )نشریه سازی در محله(، نگارش خاطرات روزانه؛ -

 دوزی؛هدوزی، تیکدوزی، روباندوزی، چرمکار با نمد )عروسک سازی( کیف -

 های فنی همچون مکانیکی، برق، کار با چوب و غیره.مهارت -

 دانش آموزی برگزاری مسابقات و اردوهای .2
بهترین  مانی، یکی ازبرگزاری اردوهای کوتاه مدت و همچنین اردوهای همراه با شب

رایند برگزاری فها و باشد. با طراحی دقیق زمان، بخشگذاری بر مخاطب میابزارهای تاثیر

 ها برد.توان حداکثر استفاده را از آناردوها می

 ، محله و شهر؛آموزی در سطح مدرسهبرگزاری مسابقات دانش -

 آموزشی؛ –برگزاری اردوهای یک روزه تفریحی  -

ون تغذیه چهایی همپیمایی )برای نوجوان پسر( همراه با آموزشاردوی کوه -

 سالم، کنترل خشم و....

 های ورزشی برگزاری کالس .3
است که سالمت و قدرت افراد و اجتماع را  یامر اساس کیآموزان دانش یجسمان یآمادگ

و  فیرا دارد، قادر است وظا یالزم بدن ییکه قدرت و کارآ یآموزدانش کند.یم نیتضم

الزم را  ییتواناآموزی . چنین دانشدهد انجام یروزانه خود را بدون احساس خستگ یکارها

آورد. هرچه میبه دست  ی راناگهان یامدهاشیبا پ مقابله ایگذراندن اوقات فراغت  یبرا

 گریود یاجرا شود، ابتال به امراض قلب یکمتر نیودتر و در سنز ،یمناسب ورزش یهابرنامه
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انظباط،  ،یریادگیبدن و سرعت انتقال،  یآمادگ نیها کمتر خواهد بود. ارتباط بیینارسا

 دیبا انیاست و مرب دیترد رقابلیغ گرانیو تعاون با د یاجتماع جادصفاتیا ط،یبا مح یسازگار

های ورزشی های تربیتی به برگزاری کالساست در فعالیترو الزم از این توجه کنند. آنبه 

 نیز پرداخته شود.

 برگزاری کالسهای آمادگی جسمانی؛ -

 برگزاری کالسهای ورزشی رزمی؛ -

 برگزاری کالسهای ورزشی رزمی. -

 های اجتماعی در سطح محلهفعالیت .4
و  یماعجتا تیهو ،یفرد تیدانش آموزان، از جمله هو تیکمک به رشد ابعاد گوناگون هو

ورت پرداخت صامری که در  است. یپرورش ای یتیامور ترب یمحور یهااز رسالت ینید تیهو

کالت جامعه بود. توان در آینده شاهد تربیت نسلی بالنده و فعال در حل مشمناسب به آن می

سازی رغیب و زمینهتهای تربیتی، به عنوان یکی از ابعاد مهم طرح در این راستا الزم است به

د. به همین های اجتماعی در سطح محله توسط کودکان و نوجوانان توجه شوانجام فعالیت

 ود.شای ذیل میبایست توسط مربیان برنامه ریزی و اجرا منظور محورهای برنامه

 برگزاری رویدادهای مناسبتی؛ -

 ریزی اردوهای ماهیانه؛برنامه -

 رسیدگی به وضعیت محله و اقشار؛ -

 الحسنه. راه اندازی صندوق قرض -
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 ها خانوادهو همراه سازی تعامل  .5

الگویى براى  دهند و همواره به عنواناز زندگى فرزندان را تشکیل مى مهمی والدین بخش

ى فرزندان خود توانند هم اثر مثبت و هم اثر منفى روپدر و مادر مى. شوندآنان محسوب مى

نوجوانان، هر فعالیت  ودر تربیت کودکان . با توجه به اهمیت و جایگاه بی بدیل خانواده بگذارند

طابق الگو و راهبرد مها، هماهنگی رفتار والدین با فرزندان سازی خانوادهتربیتی بدون همراه

 تربیتی اتخاذ شده توسط مربیان، ابتر خواهد بود.

تی اجتماعی، های تربیدر همین خصوص نیاز است تا به عنوان یکی از مهمترین ابعاد طرح

های زمانی منظم، با همتقابل خانواده و فرزندان مورد مداقه قرار گیرد. بهتر استدر بازروابط 

رایط منحصر به ها، شها جلسات مشاوره برگزار گردد، همچنین نظرات خانوادهحضور خانواده

 شود.   ها استفادهی فعالیتفرد و مشکالت آنها استخراج گردد و جهت طراحی ادامه

 ساختار اجرای طرح
منظم  هاییجهت اجرای موفق طرح نیاز است تا نیروهای اجرایی و داوطلب به گروه

 های ذیل تشکیل گردد؛تقسیم شوند. در همین خصوص نیاز است تا بخش

فعالیتهای اجتماعی در سطح محله

برگزاری رویدادهای مناسبتی

برنامه ریزی اردوهای ماهیانه

رسیدگی به وضعیت محله و اقشار

راه اندازی صندوق قرض الحسنه
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  طرحمسئول 

یت و ریزی، هداالزم است یک فرد مشخص از بین اعضای گروه مسئولیت برنامه

سئول طرح به داشته باشد. الزم است م های تربیتی آموزشی را برعهدهمدیریت برنامه

 امور زیر اهتمام بورزد:

انان پذیری کودکان و نوجوتشکیل تیم شناسایی  و بررسی میزان آموزش -

 ؛های موجود در منطقهمنطقه با توجه به زیر ساخت

ماعت مساجد، مدیر مدارس، امام جنفوذ محله )ارتباط با معتمدین و افراد ذی -

نه سازی ( جهت زمیو... و درمانی، کسبه معتبر محله مسئول مراکز بهداشتی

 های تربیتی و آموزشی؛ورود بهینه به محله و انجام فعالیت

وزشی و های فرهنگی، آمگیری با افراد فعال در عرصهشناسایی و ارتباط -

 تربیتی و اجتماعی؛ 

 تعیین مخاطب، زمان و مکان انجام فعالیتهای تربیتی آموزشی؛ -

 مداوم؛   های مورد نیاز به صورتتیم و تکمیل تشکیلجذب افراد داوطلب و  -

 ؛نظارت و ارزیابی اعضای تیم قبل و بعد از حضور در منطقه -

ی مسئول تربیت
آموزشی

تیم 
تربیتی

تیم 
مهارت 
زندگی

تیم 
آموزش 
درسی

تیم 
نورباران
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 ایند تربیتی؛نظارت و مشارکت در نیازسنجی، طراحی و ارائه محتوا و اجرای فر -

 هایتهای الزم در سطح محله جهت افزایش اثربخشی فعالانجام هماهنگی -

 و پیشتیبانی اجرایی؛

 .هاآموزان و تشکیل پرونده خانوادههای دانشارتباط با خانواده -

  طرحمسئول اجرایی 

عال گروه فجهت پشتیبانی بهینه از تیم آموزشی تربیتی الزم است یکی از اعضای 

 ید.مسئولیت اجرایی طرح را برعهده داشته باشد و وظایف ذیل را دنبال نما

 ؛رایط هر تیمها متناسب با ششدن به تیمافراد جهت اضافهتبلیغات و مصاحبه  -

اهیانه مریزی هفتگی و مدون کردن گزارش حضور در منطقه به صورت برنامه -

 های مشخص شدهها در تیمکردن مربیجایگزین،

نقل،  وهای اجرایی تیم  همچون حمل هماهنگی الزم به جهت تمام فعالیت -

 هاتیم زشی، تربیتی و  پشتیبانی اعضایوسایل و امکانات مورد نیاز آمو

 گروه آموزش طرح نور باران 

ستقل مباشد که الزم است یک تیم های محوری، طرح نورباران مییکی از طرح

ا بر عهده ری اجرای آن را به عهده داشته باشد. اعضای این تیم وظایف زیر وظیفه

 دارند.

 ؛مباحث آنمطالعه دقیق طرح نور باران و  تسلط کامل بر  -

وه تشکیل جلسات هفتگی برای مربیان این طرح  به تفکیک در  کار گر -

ال تجربه باشد تا انتق ای)جلسات به صورت جمعی و مباحثه کودک و نوجوان

 ؛و آموزش هم زمان اتفاق بیافتد(

 ؛های یک روزه آموزشیتقویت تیم با برگزاری کارگاه -

به  تحویل ماهانه آن ،انآوری گزارش  مکتوب حضور در کالس مربیجمع -

 .مسئول تیم آموزش
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 های زندگیگروه آموزش مهارت 

باشد. یمهای زندگی های مهم و اثرگذار در طرح موضوع،  مهارتاز جمله سرفصل

 زم است.برای بهتر اجرا شدن آن انجام وظایف زیر توسط تیم مهارتهای زندگی ال

احث لط کامل بر مبهای زندگی و  تسمطالعه دقیق طرح  آموزشی مهارت -

 ؛آن

وه کیک در  کار گرتشکیل جلسات هفتگی برای مربیان این طرح  به تف -

ال تجربه ای باشد تا انتقجلسات به صورت جمعی و مباحثه) کودک و نوجوان

 ؛و آموزش هم زمان اتفاق بیافتد(

 ؛های یک روزه آموزشیتقویت تیم با برگزاری کارگاه -

ه تحویل ماهانه آن ب،کالس مربیان آوری گزارش مکتوب حضور درجمع -

 .مسئول تیم آموزش

 اجتماعی تربیتی گروه 

ربیان با متوان مهمترین بخش طرح دانست. بخشی که در آن فعالیت تربیتی را می

 هدایت و جهت دهی به مخاطبین به سمت همیاری و مسئولیت پذیری در قبال

ه، تبدیل نسلی مشارکت کنندنشین را به مشکالت دیگران، نسل آینده محالت حاشیه

 کنند.می

شارکت مهای اجتماعی و آموزان عضو  به سمت فعالیتدهی توان دانشجهت -

 های جمعی؛در فعالیت

زی و آموهای ورزشی و مهارتریزی رویدادهای مناسبتی، فعالیتبرنامه -

 ؛آموزان نوجوان متناسب با مخاطباجرای آن با همکاری دانش

گر و های دیای ماهیانه و فصلی با همکاری سر تیمهریزی اردوبرنامه -

 .آموزاندانش
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  :کارگروه مشاورین تحصیلی و مدرسین 

بعاد مهم ادر صورتی که گروه در محل فعالیت خود توانمندسازی علمی را یکی از 

ماندهی تعریف نموده و به عنوان هدف انتخاب نمود، الزم است کارگروهی جهت سا

هت تدریس اد گردد. این کارگروه مدرسین و افراد داوطلب جمشاورین و مدرسان ایج

 نماید.ها را شناسایی و ساماندهی میسرفصل

  بستر اجرای طرح
دهند، در از آنجا که اغلب اعضای جمعیت امام حسن علیه السالم را دانشجویان تشکیل می

همین علت،  بهی امکان حضور در محالت را ندارند. طول هفته به دلیل اقتضائات تحصیل

شود. شنبه و جمعه انجام میفعالیت در روزهای پایانی هفته و به صورت ویژه روزهای پنج

تواند فضای مدرسه، مسجد، فضاهای شهرداری )مثل سرای محله، مکان برگزاری طرح می

فرهنگسرا، کانون و...( در نظر گرفته شود که بنا بر اقتضائات محله و فعالین آن قابل تعیین 

  .است
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 طرحامور اجرایی 
زیر صورت  نشین الزم است اقداماتجهت اجرای بهینه طرح مهر و ماه در محالت حاشیه

 .پذیرد
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