
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 «سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان غني» 

  0011 تابستان

   

 معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی

 

 

 

 



  ه:ـمقدم

ن آن را منشاء شناخت و به رسمیت شناخته شدنن ووران جدوانی و   توا، مسأله مهمی است که می اوقات فراغت جوانان

بر زننگی فرو و هم بدر جامهده تدأ یر م خدت خواهدن واشدت و اسدتفاوه         اوقات فراغت هویت وانست. استفاوه صحیح از

جوانان قشر آیننه ساز کشدورنن و سرنوشدت    شوو. ناورست از آن باعث بروز مشکالت و خسارات جخران ناپذیری می

ها با سرنوشت جامهه گره خوروه است و استفاوه صدحیح از اوقدات فراغتشدان ور بدانبرون کیفیدت زندنگی، بهخدوو        نآ

 ها نقش بسزایی وارو. ها و استهناهای نهفته آنروابط میان گروهی و میان نسلی، بروز و ظهور خالقیت

های مورو عالقه  است که برای یاوگیری رشته وجوانانی ، نوجوانانهرساله فرصت مغتنمی برای کووکان، تابستان فصل 

ی تغییدر ،  هدای ااصدل از آن   شدیو  ویدروک کروندا و محدنوویت    . خوو ور طول سال تحصیلی فرصت کدافی ننارندن   

. اسدت  اجتماعدات  ور کمتر اضور از ناشی تغییر این که ایجاونمووه ها خانواوه و  ور فرهنگ عمومی جامهه چشمگیر 

ورگیدر آن اسدت، بدرای    و بلکه ونیا با بیماری کرونا وست و پنجه نرم مدی کندن   ، تنها جامهه ما ور شرایط کنونی که نه 

تددر و  هدای وقید    ریددزی برنامده ، نیداز بدده نگدر  ندو از جانددن مسد ونن و      اوقدات فراغدت جوانددان و نوجواندان   پرکدرون  

، ورصدنو رفد    ایجداو انگیدزه   و با است که اضور و مشارکت جوانان  را ور اجرای برنامه ها بیشتر نمووه تری تخصصی

 برآین.ها  نیازهای آن

مهاونت امور جوانان جمهیت هالل اامر خراسان رضوی به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجواندان عضدو   

آموزشی ور مراکز امدور جواندان شدهن اسدتان ور طدر  شدو  رویدش ،         -سازمان جوان با تشکیل پایگاه های فرهنگی

ارائه آموز  های امناوی ، اعتقاوی،ورزشی و آشنایی با آسین های اجتماعی نوجوانان و جوانان با مشارکت نسخت به 

مراکز امور جوانان استان اقنام مینماین. تا ضمن ایجاو فضایی نشاط آورو مفر  برای مخداطخین جدوان خدوو، شدرایط و     

 سازمان بروارو. زمینه های افظ و انسجام اعضاء ور جهت جذب نیروهای جنین  به

  :رحـداف طـاه

 و اسددتفاوه اددناک ری اعضددای سددازمان  و خاندده هددای هددالل هددا اوانشددجویی،جوانان، روسددتایی و طددالب   فهددال نمددوون کددانون .1

 سازی اوقات فراغت آنان از امکانات موجوو ور جریان غنی

 اساسنامه 3ماوه7ابننراستای اهناف جمهیت هالل اامرهای سازمان جوانان و تربیت اعضاء ور  آشنایی جوانان با اهناف و برنامه .2

هدای   های همکاری آنان ور انجام فهالیدت  ، جهت ایجاو زمینهامناوی و غیر امناویهای  جذب نوجوانان و جوانان و آموز  ووره .3

 ابه اساک سهمیه پیوست  و امناوی المنفهه عام ،بشرووستانه

 های اجتماعی   از بیکاری و سرگروانی جوانان و نوجوانان و کاهش آسین های ناشی سازی محیط جامهه از ناهنجاری سالم .4

 ای و کارآفرینی   های فنی و ارفه توانمننسازی اعضاء ور زمینه کسن مهارت .5

 باروری، شکوفایی استهناوها و رشن و تهمی  باورهای وینی، اخالقی و رفتارهای اجتماعی جوانان و نوجوانان .6

 ن نوجوانان و جوانانارتقاء نشاط اجتماعی ور بی .7

 برنامه های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و فو  توجه و تأکین بر ترویج فرهنگ و تفکر ارزشی ور ارائه و انجام فهالیت .8

 شناسایی و بکارگیری جوانان و واوطلخان توانمنن جمهیت هالل اامر ور امر تنریس   .9
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 راـات قبل ازاجـاقدام: 

 اجرای برنامهشناسایی اماکن و فضا های مورو نیاز  .1

 عضو سازمانهای سایر ظرفیت از استفاوه و شهرستان فراغت اوقات سازی غنی ستاو جلسات ور شرکت .2

 هماهنگی ، آماوه سازی و نظافت اماکن مورو نیاز جهت بهره برواری از اماکن مورو نظر ور زمان مناسن .3

 فضا سازی تخلیغی مناسن ور اماکن مورو نظر منطخ  با مفاهیم ارزشی .4

 ش بینی تأمین و آماوه سازی اماکن، تجهیزات و لوازم کمک آموزشیپی .5

 بکارگیری اعضای خو  نام و وارای اسن شهرت بمنظور انجام امور  خت نام طر  .6

وریافت شهریه برابر ضوابط و قوانین اعالم شنه از سوی مراج  استان و واریز کلیه مخالغ وریافتی بده اسداب اعدالم شدنه ازسدوی       .7

 جمهیت استان

  خت نام و تشکیل پروننه برای  خت نام شنه ها و تهیه آمار .8

 کالک بننی افراو  خت نام شنه برای شرکت ور فهالیت ها و کالک های طر  .9

تقویت و تنظیم برنامه های آموزشی و فهالیتهای فو  برنامه و اعالم عمومی آن بر اساک کدالک بندنی و توزید  آن بدین شدرکت       .11

 کنننگان طر 

ن مجرب و وعوت به همکاری آنان ازبین ااسداتین ، طدالب ، وانشدجویان واوطلدن عضدو و مربیدان طدر  واورک  برابدر         شناسایی مربیا .11

 ضوابط

 برگزاری جلسات توجیهی برای مربیان و آشنا نموون آنها با کلیات طر  و بیان انتظارات .12

 وعوت از مربیان طر  جهت شرکت ور مراسم افتتاایه .13
 :اتـتبلیغ

  بمنظور اطال  رسانی  و جذب جوانان و نوجوانانو خان ههای هالل کانون ها مراکز امور جوانان، پایگاه ها ، ور محیطی فضا سازی 

 تخلیغات مجازی با استفاوه از ظرفیت های  فضای مجازی و شخکه های اجتماعی 

 ـرا:ن اجـات حیـاقدام 
  پرتال وزارت ورز  و جواندان بدا  همکداری و همداهنگی اواره      خت برنامه و اطالعات اعضا شرکت کنننه ور برنامه های تابستانه ور

 ورز  و جوانان شهرستان

 ها و ...، جراین، نصن بنر ور میاوین اصلی شهرستان ، سایت و مجازی  بازتاب فهالیت های تابستانی جمهیت از طری  رسانه گروهی 

 تهیه فیلم و عکس از برنامه های ور اال اجراء 

 رحـد از طـات بعـاقدام: 
 برگزاری مراسم اختتامیه ور پایان طر  و ارائه عملکرو ور پایگاه مربوطه 

 های صورت گرفته ور محل برگزاری مراسم اختتامیه برای بازوین منعوین   برپایی نمایشگاهی از فهالیت 

 اهناء جوایز و لو  تقنیر به نفرات برگزینه ور رشته های مختلف 

 پخش کلیپ از برنامه های اجراء شنه 

 تدا  و نیز ارائه گزار  توصیفی و تصویری طر  ور قالن لو  فشدروه  و تصویری از طری  سایت مهاونت سال گزار  آماری  ار

 13/17/1411تاریخ 

 

 



 رحـرای طـان اجـمک: 

 فهال می باشن. و خانه های هاللمجتم  های فرهنگی ورزشی، کانون ها مراکز امور جوانان شهن ، 

 رحـرای طـان اجـزم: 

 است. 1411شهریور ماه  31ماه تا  خرواو 25زمان اجرای طر  از 

 رحـادی طـپیشنه های بـقال: 

 :بخش می باشن 5شامل با 

 الف( برنامه های آموزشی

 ب( برنامه های فرهنگی اجتماعی

 ج(برنامه های بشردوستانه و عام المنفعه

 د(برنامه های مناسبتی و مذهبی

 ه(برنامه های ورزشی

 آموزشی شامل:الف( برنامه های 

 ووره هایی آموزشی که توسط پایگاه ها اجراء می شوو شامل موارو زیر می باشن:

 :امدادی 

  است. الزامیکه اجرای آن ور پایگاه ها  ، مخاطراتکمکهای اولیه  وآموز  امناو 

 پایه واوطلخی مهارتهای و آشنایی با اصول و اهناف صلین سرخ و جمهیت هالل اامر 

  ها و کمک های اولیه واورک برای وانش آموزان عضو کانونبازآموزی امناو 

 غیرامدادی:

 پیشگیری از آسین های اجتماعیاپیمان  و محیط زیستیاجتماعی، ، آموز  مهارتهای زننگی 

  آموز  های قرآنی و مهارف اسالمیا روخوانی، افظ وقرائت قرآن کریم 

 شاپ، کامپیوتر، فتوزبان ،آموز   مهارتی و ارفه ای کالک هایword    ،طراای، نقاشدی ، روبدان ووزی، گلدنوزی ،

خیاطی،سفره آرایی، بافننگی،پروه ووزی،روتختی، کاور ووزی،مهر ، طدن سدنتی، چدرم ووزی، گلسدازی، تدذهین،      

 و ... شیرینی پزی، گریت

 أکید تغات محیطی و مجازی( مورد لی)برپایی ایستگاه ، تبعضـویتوان ـبرنامه ریزی برای فراخ

 ید داشته باشند.ژه ای برای جذب و آموزش اعضا جدـیشعب می بایست اولویت و باشد و می
 د.ـویت می باشـع عضـه جامـ، سامانجدید ویتـابی عضـص ارزیـشاخ

 

 

 

 



 ب( برنامه های فرهنگی اجتماعی

   فرهنگی ترویجی سفیران سالمتاجرای طر  ملی ناظران سالمت شهین ااج قاسم سلیمانی و طر 

  پروتکدل هدای بهناشدتی و    ور سدطح شهرسدتان بدا رعایدت      یکدروزه آموزشدی  وفرهنگدی  مهدارتی ،  برگزاری ارووهای

 ور قالن کاروان نیکوکاری   وستورالهمل اروویی سازمان

  امناوی ، ورزشی و فرهنگی  برگزاری مسابقات 

 علمی و کارخانجاتشناسایی و بازوین از اماکن مذهخی، تاریخی، صنهتی، 

 خانواوه مهظم شهنا و ای ارگرانو  وینار با شخصیت های وینی ، مهنوی و علمی 

 ج(برنامه های بشردوستانه و عام المنفعه

 به صورت ارووهای یکروزههای نیکوکاری با رویکرو اجتما  محور  برگزاری کاروان 

 ری کروناور طر  آگاه سازی  و پیشگیری و مقابله با بیما مشارکت اعضا 

     ور زندنگی  اجرای فهالیتهای بشرووستانه و عام المنفهه از قخیل اهناء خون ، ترویج فرهندگ اهدناء عضدواطر  ووبداره  

 پایگاه ها و..

 د(برنامه های مناسبتی و مذهبی

 ه مهصومین  ورطول اجرای ایام طر ونوت ائم-پیش بینی واجرای برنامه های ویژه و مناسختیاشهاوت 

 قاوی ومذهخیهای اعت نشست 

  اضرت علی اکخرا  جوانان هیات فهال سازی 

 اجرای برنامه های مناسختی 

 ه(برنامه های ورزشی

  زشیربرگزاری کالک های آموزشی و 

  کوهپیماییبرگزاری اروو های مهارتی و یکروزه   

   ...برگزاری همایشات ورزشیاکوهنوروی، کویر نوروی وپیاوه روی 

 سایـر موارد:

  شهرستانی تأمین گروو. ورآمنهایکلیه هزینه های اجرای طر  از محل 

  صاور گروو.ا مربی واوطلن  جهت هر یک از مربیانی که ور طر  همکاری وارنن میخایست ابالغ 

 لیست کلیه مربیان خوورا که ورطر  همکداری وارننبامشخصدات کامدل ورشدته مربوطده بده       می بایستشهن  تبصره:

 .نمایننجوانان استان اعالم  امور  تفکیک به مهاونت

 .کلیه هزینه  خت نام ها می بایست به اساب ورآمنی جمهیت استان واریز گروو 

  81  جوانان به شهن عووت واوه خواهن شن.امور پس از تایین مهاونت  شو  رویش% وجوه ورآمنی واریزی بابت طر 

 های اجرای طر   با وریافت شهریه از شرکت کنننگان تامین وپرواخت میگروو.  ا  الزامه مربیان ووره و هزینه 

 

 

 

 



 :رحـطرای ـم دراجـات مهـونک اـرویکرده

 خواهنبوو.ام مهظم رهخری قمبیانیه گام ووم انقالب و منویات اوقات فراغت براساک  کروروی

  ازطری  مهرفدی وتجلیدل ازنخخگدان وجواندان     شکوفایی استهناوهای جوانان،ارایه الگوهای شایسته وهویت آفرینی ورنسل جوان

 برتر

  افظ هویت سازمانی اعضاء ور طول برگزاری طر 

  با توجه به ظرفیت ها و امکانان شهن ، عالی  و نیازهای جوانان به منظور اضور اناک ری اعضاء  نزم برنامه ریزی 

  آناجرای  بر نظارت  و برنامه ریزی، اجرابرای جلن مشارکت اناک ری جوانان 

 .ترویج روشهای سالم گذران اوقات فراغت باتاکینبرورز  های همگانی ،مفر  ونشاط آور 

  توجه و تأکین بر ترویج فرهنگ و تفکر ارزشی ور ارائه و انجام فهالیت های آموزشی، ورزشی ، فرهنگی و فو  برنامه 

 تفکیک جنسیتی فهالیت های خواهران و براوران از ایث زمانی و مکانی 

 و نیز واوطلخان جمهیدت بده    خانه های هاللو   ، روستایی،جوانانهای وانشجویی، طالب ه ازظرفیت اعضای توانمنن کانوناستفاو

 عنوان مربی یا عوامل اجرای طر  

    اخذ رضایت نامه کتخی از والنین وانش آموزان جهت اضور و شرکت ور کلیه برنامه های آموزشدی، امدناوی و بشرووسدتانه و 

 میخاشن. الزامیاروویی 

      فرزننان همکاران محترم جمهیت واعضای کانونهای جوانان ووانشجویی و... باارائه کارت عضدویت ویدامهرفی نامده از تخفیدف

 شن.  خواهنن برخوروار

  های اوقدات فراغدت خدوورا صدرفااورقالن برنامده هدایی کده وربدان ابدالغ گرویدنه تنظدیم نمایندن              فهالیتبایست  میکلیه شهن

ها وبده تفکیدک ارسدال گروو،بدنیهی اسدت گزارشدات ارسدالی خدارج ازچدارچوب           وگزارشات ارسالی نیزبراساک همین قالن

 تهریف شنه فاقناعتخاربووه وبه آن ترتین ا رواوه نخواهنشن.

 

 :های ارزشیابی طرح تابستانی شوق رویش ها و مالكصـشاخ

  

  طر فراخوان، تخلیغات و فضاسازی 

  های مرتخط با طر  و استفاوه از ظرفیت آنها نهاوو  سازمان ها با برگزاری جلسات 

 هاکیفیت اجرای برنامه 

 های ابتکاری  اجرای برنامه 

  کنننه ور فهالیت هااعضای شرکتکانون ها و تهناو 

 به صورت تایپ شنه  های ارسالیارسال به موق  گزارشات و آمار طخ  جناول و فرم 

  ها ور فضای مجازی، رسانه ها و خخرگزاری و انهکاک اخخارپوشش خخری. 

 ها ور قالن لو  فشروه ها و نیز کیفیت عکس ها به تفکیک پایگاه ارسال تصاویر برنامه 

 رزگاری ووره های آموزشی اامناوی و غیرامناوی آمار عضویت جنین و ب 

 

 



 

 



 

 

 طرح تابستانی شوق رویش   اجراء شده درهای جدول فعالیت و برنامه

 1400تابستان   -غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مراکز  امور جوانان هالل احمر ( (

 ..................  شهرستانجمعیت هالل احمر 

 تعداد

 ورانبهره

تعداد اعضای مشارکت 

 کننده
 تعداد کانون مشارکت کننده

 عنوان برنامه عنوان فعالیت
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 1 هاپویش           

 2  هاجشنواره و مسابقات           

 3 آموزشی کارگاه های           

 4 )امدادی/غیرامدادی( های آموزشی هدور           

 5 و مانورها ها و کاروان نیکوکاری اردو           

 6 طرح قرار مهربانی)اهدای خون(           

 7 کرونااز پیشگیرانه ترویجی و فعالیت های            

 8 (ثبت شود )آمار تجمیعیفعالیت های مناسبتی            

 9 فعالیت های ابتکاری           

 جمع کل          

 

 

 طرح تابستانی شوق رویش   در وزشیآمار فعالیت های آم

 1اره ـرم شمـف

 2اره ـرم شمـف



 1400تابستان   -غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مراکز  امور جوانان هالل احمر ( (

 ..................  شهرستانجمعیت هالل احمر 

 توضیحات

 فراگیرانتعداد 
جمع کل شهریه 

 دریافتی
 آموزشی شاخه عنوان دوره )رشته( برگزاری مکان سازمان همکار

ف
دی

ر
 خواهر برادر جمع 

 1 (و... ساعته/مخاطرات 22)امدادی        

 2 های داوطلبی مهارت        

 3 ی)زبان و ...(ـمهارت های آموزش        

 4 ه ایـرفـی و حـفن        

 5 یـورزش        

 6 مهارت های زندگی        

 7 آسیب های اجتماعی        

 8 محیط زیست        

 9 ها موزشآ سایر        

 جمع کل     

 



 

 
 

 طرح تابستانی شوق رویش   های اجراء شده درها،  پرسنل و عوامل اجرایی جدول فعالیت و برنامهار پایگاهآم

 1400تابستان   -مراکز  امور جوانان هالل احمر (غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان   (

 
 

 

 عنوان
 تعداد

 جمع
 برادر خواهر

    تعداد کارشناسان مجری

    تعداد عوامل اجرایی )نیروهای داوطلب(

    تعداد مربیان آموزشی

  های مجری طرحتعداد کانون

  تعداد پایگاه های ورزشی

 

 3اره ـرم شمـف


