
 به نامش و به یاریش

 سومین دوره طرح پـای درس مـاه

 

 مقدمـه

بی شک نقش بی بدیل مربیان مدارس و مهدهای کودک در پیشبرد اصول و اهداف انسانی جمعیت هالل احمر ، بسیار ارزشمند 

 است.

 به منظور آشنایی مدیران مدارس دارای کانون دانش آموزی هالل احمر و کانون غنچه های هالل احمر با تاریخچه ، اصول 

 و اهداف ارزشمند جمعیت هالل احمر ، ساختار کنونی سازمان جوانان و فعالیتهای شاخص آن به ویژه طرح ملی دادرس 

دد. در این راستا رعایت نکات رگاجرا می اهـای درس مـسومین دوره طرح پگیری صحیح مهارتهای امدادی ، و همچنین بکار

 ذیل ضروری می باشد.
  81/70/8930تا تاریخ اعزام ارزیاب اعالم زمان برگزاری دوره به معاونت امور جوانان جهت 

  8930-8931مغتنم است تا از این فرصت جهت هماهنگی آغاز برنامه ی کانون های مزبور در سال تحصیلی  

 بهره گیری شود. 

 دو نفر ) مربی و مدیر مدرسه ( در این دوره می  از هر کانون غنچه های هالل یک نفر )مدیر ( و هر کانون دانش آموزی

 توانند شرکت نمایند . )حضور نفرات اضافه تر با صالحدید معاون امور جوانان و رئیس شعبه بال مانع است. ( 

  می باشدسال جاری  پایان آبان ماهزمان برگزاری دوره تا . 

 ماه انتشار  -درس -پای #و یا  9 -درس ماه -پای  #با هشتگ  گزارشات در بخش خبری جمعیت و شبکه های اجتماعی

 تنها اخباری که در شبکه های اجتماعی با هشتگ های مزبور منتشر شود قابل رصد و امتیازدهی خواهند بود. یابد .

 و معاونت امور جوانان استان به آدرس  فایل جزوه و پوستر طرح بر روی سایت سازمانwww.jrcs.ir   داردقرار . 

 د شد .خواهشعبه برتر تقدیر  ، از طرح و ارزیابی رگزاری پس از ب 

 روند برگزاری برنامه به صورت ذیل در نظر گرفته شده است : 

  آشنایی با تاریخچه تشکیل صلیب سرخ و هالل احمر 

  آشنایی با اصول ، اهداف و ساختار کلی جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان و طرح های شاخص به ویژه طرح

 ملی دادرس 

 . آموزش یکی از مهارت های امداد و کمک های اولیه که در مدارس و اردوها برای مربیان ضروری است 

  آموزش نحوه رفتار و ارتباط مناسب با کودکان و نوجوانان در مدرسه و اردوها 

  تقدیر از برخی از مربیان برتر همکار در سال گذشته 

 ) پذیرایی ) میان وعده 

 ارسال گزارش:

  به این معاونت ارسال گردد.  در قالب فرم پیوست  81/73/8930حداکثر تا گزارش تصویری و توصیفی طرح 

 

 71890677113خانم اشرف زاده در اداره پیش دبستانی و دانش آموزی این معاونت با شماره تماس سرکار 

 د بود.نپاسخگویی سواالت احتمالی همکاران گرامی خواه
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 الف( گزارش نهایی:

 

 :ب(اسامی مربیان و مدیران شرکت کننده

 

 تماسشماره  کدملی سمت نام کانون)مهد/مدرسه( نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 نام و امضاء رئیس شعبه:     نام و امضاء مسئول امور جوانان شعبه:
 

 شعبهنام  ردیف
تاریخ برگزای 

 دوره
 نام مربی

 تعداد افراد آموزش دیده

مربیان غنچه 

 های هالل

 آموزش و پرورش

 مدیر مدرسه مدرسه مربی
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