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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
  جامعه الزهرا علیهاالسالمفرهنگی تبلیغی معاونت 

 

 

 طزح امداد فزهىگی 

 با تأکید بز محًریت دختز وًجًان خاوًادٌ

 

ثشای سكغ كقش ٍ هحشٍهیت دس هْوتشیي هسئلِ ًظبم خوَْسی اسالهی  کَضص  دام ظلِ الؼبلیٍظیلِ خغیش ثش اسبس اًذیطِ هقبم هؼظن سّجشی 

 خبهؼِ ٍحوبیت ٍ کوک ثِ عجقبت هستضؼق ٍ هحشٍم است. 

هجٌی ثش پیطگیشی اص آسیت ّبی اختوبػی ٍ  هذظلِ الؼبلیایي عشح ثب ػٌبیت ثِ سیبست ّبی کالى خبًَادُ اثالؿی اص سَی هقبم هؼظن سّجشی 

سیبست ّبی كشٌّگی کویتِ اهذاد هجٌی ثش صیبًت اص ًْبد  6ٍ9اسبسٌبهِ ٍ ثٌذّبی  8ٍ  7ثٌذ  6ػَاهل تضلضل دس ًْبد خبًَادُ ٍ ًیض هبدُ 

ٍ تشٍیح سجک صًذگی اسالهی ایشاًی ٍ تأکیذ ثش ثْشُ گیشی اص ظشكیت عالة ٍ حَصُ ّبی ػلویِ دس ساستبی تَاًوٌذسبصی عالة خبًَادُ 

 هَسد حوبیت ثب ّذف اسائِ خذهبت كشٌّگی ٍ اختوبػی ثِ دختش ًَخَاى خبًَادُ ّبی هَسد حوبیت اهذاد، تذٍیي ٍ اثالؽ هی گشدد. 

 امداد فزهىگی

، ػبعلی ٍ ضخصیتی دختش ًَخَاى خبًَادُ هَسد حوبیت اص عشیق ثْشُ هٌذی اص اهکبًبت ٍ استجبعبت كشٌّگی ٍ تَاًوٌذسبصی سٍحی

صًبًِ  ٍ تالش خْت ثشقشاسی پیًَذ هستوشٍ قَی  -دس قبلت استجبط چْشُ ثِ چْشُ هستوش ٍ سكبقت ّبی دختشاًِهؼٌَی خَاّشاى علجِ 

 ی كشٌّگی ٍ هؼٌَی تشثیتی هَثش ٍ ثبًطبط هَخَد دس پیشاهَى هحل صًذگی ٍی. دختش ًَخَاى خبًَادُ هَسد حوبیت ثب کبًَى ّب

 تبییه اجمالی طزح

 استبى، تْشاى، الجشص، قضٍیي، قن، هشکضی، سوٌبى ٍ ّوذاى اًدبم هی ضَد. 7دس هشحلِ اٍل ایي عشح خزة اهذادگش كشٌّگی اص 
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 الصم ثِ ػٌَاى اهذادگش كشٌّگی گضیٌص هی ضًَذ. خَاّشاى علجِ پس اص ثشسسی سَاثق، هصبحجِ، آهَصش ٍ تَخیِ 

ثب ّوکبسی هذدکبساى ٍ  ،ّبی داسای دختش ًَخَاى کِ صهیٌِ ضکَكبیی ٍ تَاًوٌذی آًبى ثیطتش است خبهؼِ ّذف عشح ًیض اص هیبى خبًَادُ

َاى خبًَادُ هَسد حوبیت ٍ . ایطبى دس یک ثبصُ صهبًی هطخص ضوي استجبط صویوی ثب دختش ًَخکبسضٌبسبى كشٌّگی اًتخبة هی ضًَذ 

ثشًبهِ ّبی هتٌَع ضوي استجبط صویوی ثش ثکبسگیشی هْبست ّبی ضخصی، سبیش ظشكیت ّبی هَخَد سبصهبًی ٍ هشدم ًْبد ٍ .... سا ثشای 

 تَاًوٌذسبصی ضخصیتی آًبى ثسیح هی ًوبیذ. 

 اهداف

 تَاًوٌذسبصی كشٌّگی عالة خَاّش هَسد حوبیت ٍ ایدبد اضتـبل كشٌّگی -1

 کشاهت ٍ اكضایص ػضت ًلس خبهؼِ ّذفحلظ  -2

 اكضایص سٍحیِ دیي داسی ٍ خَداتکبیی -3

 تالش دس خْت اص ثیي ثشدى حس كقش -4

 تقَیت سٍحیِ ضکشگزاسی ٍ سضبیت هٌذی اص داضتِ ّب -5

 کوک ثِ کطق استؼذادّب ٍ ضکَكبیی خبهؼِ ّذف -6

 اقذاهبت اٍلیِ خْت پیطگیشی اص آسیت ّبی اختوبػی گشٍُ ّذف -7

 تحصیل دختش ًَخَاى خبًَادُپیگیشی ٍضؼیت  -8

 تقَیت سٍحیِ ضبدی ٍ ًطبط ٍ اهیذ  -9

 شزایط پذیزش

 ضوي سػبیت ضَاثظ گضیٌطی ٍ اداسی ٍ هبلی اهذاد اهبم، اهذادیبساى كشٌّگی ثبیذ داسای ضشایظ ریل ثبضٌذ:

 داسای تَاى ٍ اًگیضُ کبكی ٍ كشصت کبكی خْت استجبط گیشی هستوش ثب دختش ًَخَاى -1

 تدشثِ تجلیؾ چْشُ ثِ چْشُ یب کبس ثب ًَخَاىداسای استؼذاد ٍ  -2

 هتؼْذ ثِ کبس ٍ ثشخَسداسی اص سٍحیِ اًقالثی -3

 تأّل ٍ اػالم سضبیت ّوسش -4

 آضٌبیی ثِ كٌَى استجبط گیشی ٍ اصَل ساٌّوبیی هزّجی ٍ تشثیتی -5

 ثشخَسداسی اص اًگیضُ ّبی هزّجی ٍ كضبیل اخالقی هبًٌذ حسي خلق، صجَسی، دلسَصی -6

 دٍ حَصُ یب هقبعغ ثبالتش دس حبل تحصیل سغح -7

 ساصداسی دس هسبئل خصَصی اكشاد -8

 ضشکت دس دٍسُ ّبی هْبستی ٍ آهَصضی قجل ٍ حیي اخشای عشح ٍ قجَلی دس آصهَى ٍ هصبحجِ ٍسٍدی. -9

 اهم سزفصل های آمًسشی

 ثش اسبس سشكصل ّبی ریل :« حضَسی»آهَصضی ثِ صَست  -ثشگضاسی کبسگبُ هْبستی
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 تَخیِ عشحآضٌبیی ثب خذهبت اهذاد ٍ  -

 چگًَگی استجبط دّی ثب هشاکض كشٌّگی پیشاهَى -

 سٍاًطٌبسی دٍساى ًَخَاًی -

 ضٌبخت ٍیژگی ّبی دٍساى ًَخَاًی 

 ضیَُ ّبی اثشگزاسی ثشًَخَاًبى 

 هْبست ّبی صًذگی ثش تأکیذ ثش دٍسُ ًَخَاًی -

  خَدآگبّی 

 کٌتشل خطن 

 هذیشیت استشس 

 هْبست ًِ گلتي 

 هذیشیت ّیدبًبت 

 ًَخَاًیچبلص ّبی دٍساى  -

  استجبط دختش ٍ پسش 

 ضکست ّبی ػبعلی، ثبج گیشی ّبی ػطقی 

 خَیطتي داسی خٌسی 

 كضبی هدبصی 

 

 شزح يظایف امدادگزان فزهىگی

 هغبلؼِ پشًٍذُ هذدکبسی خبًَادُ اص عشیق تؼبهل اهذادگش كشٌّگی ثب هذدکبس خبًَادُ -1

 ختش ًَخَاىّوکبسی اهذادگش ثب خبًَادُ خْت حضَس دس هٌبصل ٍ استجبط گیشی ثب د -2

 استوشاس استجبط ّذكوٌذاهذادگش ثب دختش ًَخَاى دس ثیشٍى هٌضل اص عشیق هدبصی ٍ تللٌی -3

 ثِ کبسگیشی داًص ٍ هْبست ضخصی خْت ثشقشاسی سكبقت ٍ ایدبد استجبط صویوی ٍ ّوذلی -4

 ضٌبسبیی استؼذادّب ٍ ظشكیت ّبی هَخَد دختش ًَخَاى -5

 سشاس آًبىتکشین ٍ احتشام گشٍُ ّذف ٍ حلظ اعالػبت ٍ ا -6

 تْیِ ّذیِ ٍ اػغبی آى دس هٌبسجت ّب ثِ دختش ًَخَاى -7

 تطکیل کبسگبُ اًتقبل تدشثیبت خْت ّن اكضایی ٍ ثشسسی ساُ کبس ٍ تَاًوٌذسبصی ضخصیتی دختش ًَخَاى -8

حضَس هستوش دس خلسبت هؼبًٍت كشٌّگی اهذاد ثب سبیش اهذادگشاى كشٌّگی ثب ّذف سكغ هَاًغ ٍ چبلص ّب ٍ آسیت ّبی  -9

 وبلیاحت

 تکویل گضاسش ّب ثش اسبس سشكصل ّبی خَاستِ ضذُ ٍ تحَیل ثِ هَقغ ٍ هٌظن آًْب -11

 استلبدُ اص سبیش ظشكیت ّبی اهذادی ٍ ؿیشاهذادی خْت سكغ ًیبصهٌذی خبًَادُ -11
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 ضشکت دس خلسبت کبسگبّی ٍ آهَصضی دس حیي کبس -12

 هستٌذسبصی توبهی ثشًبهِ ّب خْت اًتقبل تدشثیبت -13

 ٍ کبًبل ّبی هزّجی دس كضبی هدبصی ّبی كشٌّگی ٍ هؼٌَی تشثیتی دس هحیظ پیشاهَىضٌبسبیی ظشكیت کبًَى  -14

 ثشًبهِ سیضی خْت حضَس دس هکبى ّبی تلشیحی ضبد ٍ سبلن -15

 ثشًبهِ سیضی خْت حضَس دس هکبى ّبی هزّجی ٍ كشٌّگی -16

ح ثب سػبیت دستَسالؼول ثشًبهِ سیضی خْت گشدش ّبی تلشیحی ٍ صیبستی ٍ هسبثقبت ثب گشٍّی اص دختشاى ًَخَاى ّذف عش -17

 ّبی ثْذاضتی

 تطَیق خْت ضشکت خبهؼِ ّذف عشح دس خطٌَاسُ ّب ٍ هسبثقبت هتٌبست ثب استؼذادّب ٍ ػالیق -18

 استجبط گیشی دس كضبی هدبصی ثب هحصَالت كشٌّگی هثجت  -19

 اسائِ کتت ٍ هتَى آهَصضی هتٌبست ثب ػالیق ٍ ًیبص ٍ اًگیضُ دختش ًَخَاى -21

ٍ هؼٌبیی تشثیتی هَثش ٍ ثب ًطبط هَخَد دس پیشاهَى هحل دختش ًَخَاى ثب کبًَى ّبی كشٌّگی َی ثشقشاسی پیًَذ هستوش ٍ ق -21

 صًذگی ٍی.

 

 


