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 و ساعات آموزشی سرفصل الف(

 . (منبع آموزشی که متعاقباً اعالم خواهد شد) اجرا میگردد های آموزشی سرفصلو با رعایت  پایه هشتمطرح در  .1

-پیش از آغاز آموزش احمر،ای از تاریخچه، اصول و اهداف اصلی جمعیت هاللبیان خالصه با عنایت به اهمیت موضوع، .2

 است. الزامیها و در جلسه اول 

با هماهنگی مسئوالن آموزش و پرورش و مدرسه باا حواور مربای     ساعت( 61زنگ درسی )معادل  8های طرح در آموزش .3

 بهره گیری از ساعات مهارت آموزی برای اجرای طرح پیشنهاد میگردد ..شود احمر در مدرسه ارائه میهالل

 باشد.  ویژه رده سنی نوجوانان در بخش تئوری و عملی می تصاویر آموزشیتاکید بر استفاده از  .4

مساابقات  ای و شهرساتانی  ای، منطقاه مدرسهخاتمه یابد و مرحله درون پایان دی ماهها نهایتا تا شایسته است آموزش .5

 هاا( )با عنایت به وضعیت آب و هوای اساتان  برگزار گردد. زمان برگزاری مرحله استانی نیز 8631پایان بهمن ماه آماده تا 

 است که متعاقبا اعالم خواهد گردید.در نظر گرفته شده  88و فروردین و اردیبهشت ماه  89اسفندماه 
 

 گانگیرندآموزشو  سهمیه  ب(

اعضاا    دا لبااان   سامانه جامع در و کارشناس شعبه، دیدگان را با هماهنگی مسئوالن مدرسه مربی موظف است اسامی آموزش .1

نام آموزان در طرح، ثبتتعداد دانشهای ارزیابی مشارکت ثبت نماید. یکی از مالک members.rcs.irجمعیت هالل احمر به آدرس 

 آنان در سامانه است.

با تاکید بر تالش در جهت تکمیل سقف سهمیه اعالمی است . توصیه اکید میگردد  وطبق لیست پیوست  سهمیه مدارس مجری، .2

باشد .این سهمیه توسط معاونت تربیات بادنی و ساالمت     مراجعه به مدارسی صورت پذیرد که عالقه مند برگزاری این دوره می

 اعالم میگردد . آموزش و پرورش شهرستانهاآموزش و پرورش نیز به ادارات  اداره کل

 بخشای باه   بدنی و سالمت وزارت آماوزش و پارورش در مسایر هویات    های معاونت تربیتافزایی با فعالیت: جهت هم1تبصره

اجارا گاردد و وزن   « نمااد »شایسته است در صورت امکان آموزش در مدارس دارای طارح   برخوردار،آموزان مناطق کم دانش

 تر باشد.افزون« نماد»های مجری طرح سهمیه برگزاری در شهرستان

 پذیرد.صورت که دارای کانون دانش آموزی میباشند ها شهرستانآموزش و پرورش  اداره تعیین مدارس با هماهنگی و همراهی  .3

 شود.اجرا می آموزی هالل احمرمدارس دارای کانون دانشدر  طرح لزوماً .4

ای آماده در مدرسهو اجرای المپیاد درون های آماده درون مدرسهتاکید این دوره از طرح همچون سنوات گذشته بر تشکیل تیم .5

های متفاوتی در سطوح مدارس اعالم مدرسه است. در این دوره با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، ارزیابی و بازرسی

 شده در راستای ارتقای امر آموزش صورت خواهد پذیرفت. 

نفره به عالوه یک نفر ذخیره براي هر تییم(   11تیم آماده  2نفر )جهت تشکیل  03حداقل تعداد مورد آموزش در هر مدرسه  .6

 «است . ییییزامییییلااجرایی نمودن این امر  »   باشد.می

های دیگر نیز منتقال  آموزان پایهتوان آموزش را به دانشنفر( بود؛ می33ایه هشتم فاقد تعداد کافی )اگر مدرسه در پ :1تبصره

 آموزان پایه هشتم خواهد بود.نمود. البته مسابقات تنها مختص به دانش

 را در بر خواهد داشت. تریروزی آموزش و پرورش )طرح روستا مرکزی( توجه شود، نتایج مطلوباگر به مدارس شبانه: 2تبصره       

نامه به رقابت خواهند پرداخت تا تیم برتر هر شهرساتان مشاخص   های برگزیده هر شهر در مرحله شهرستانی مطابق شیوهتیم .7

 نامه برگزاری مسابقات آماده متعاقبا اعالم خواهد گردید.شود. آیین

آموزش آموزان آن مدرسه درصد دانش 93به بیش از بایست میطرح ملی دادرس های آموزش در این مدارس :  مدارس امدادي .9

 .به عمل خواهد آمدتوسط این معاونت ای ویژه ارزیابی های جهت بررسی صحت آموزش در این مدارس نیز،  شود.داده 

  مدادی به طور ویژه مشخص شده باشند.مدارس ا2و1های شماره تکمیل فرمالزم است در  :1تبصره 

)سهمیه مدارس امدادی ویژه اختصاص خواهد یافت. ارزیابی هایبودجه آموزش فراتر در این مدارس پس از برگزاری  :2تبصره 

 به پیوست میباشد(
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است ناه تعاداد بیشاتر کاالس در یا        تاکید بر تعدد مدارسدقیقا مطابق با تعداد مدارس اعالمی باید آموزش صورت پذیرد.  .8

 مدرسه.

 نایمربی پ(

ناماه بایساتی توساط    به عنوان معرفای  1باشد. قسمت اول فرم شماره می نامهیاارائه معرفحوور مربیان در مدرسه با  .1

 و مربیان با کارت شناسایی معتبر در مدرسه حوور یابند. رئیس شعبه تایید گردد

های آموزشی را است که توسط سازمان جوانان دوره و داورانی مربیانهای آموزشی با سرفصلاولویت حوور در مدارس و تدریس  .2

 اند. سپری نموده

دیده آموزش علمانخود و همچنین مامداد وکمکهای اولیه تواند برای آموزش از سایر مربیان در مراحل بعدی می شعبه :1تبصره 

منبعای کاه   های دیگر حتما منبع آموزشای  صورت حوور مربیان ردههای قبلی استفاده نماید. ضروری است در مدارس در دوره

های گذشته باعث ایجاد مشکالتی در پیشبرد کار شاده اسات.   های متفاوت در سالزیرا آموزش خواهد شد؛ باشداعالم متعاقباً 

 ر گیرند. نسل جدیدی از مربیان طرح ملی دادرس تربیت شده و در کنار طرح قرا آینده نزدی  امید است تا در 

های اسکان اضاطراری، اطفاای   در آموزش آیتم 3عالوه بر مربیان درجه،  15/1/87مورخ  445/21/87پیرو نامه شماره  .3

( در آموزش دادرسان بالماانع  3گیری از نجاتگران)حداقل نجاتگرحریق، حمل مصدوم و پناهگیری و خروج ایمن، بهره

 های بعدی به اطالع خواهد رسید.یق اطالعیهخصوص مربیان طرح از طر است. هرگونه تغییر در

 بایست جهت آموزش حتما در مدارس حوور یابند.مربیان می .4

احمار و باا کساج مجوزهاا و     در صورت هماهنگی آموزش و پرورش، مسئوالن مدرسه و شعبه مجری هالل :1تبصره

احمر( باا حواور   )در اردوگاه یا شعبه هاللها در قالج اردو آموزی امکان ارائه آموزشرضایتنامه والدین قانونی دانش

 باشد.ناظران طرفین به شرط عدم کاسته شدن از ساعات و کیفیت آموزشی بالمانع می

انتخاب نجاتگران جهت آموزش حتما مراتج حسن اخالق و سابقه و همچناین ارائاه آماوزش در     در صورت :2تبصره

  است.ید مورد تاک و نه باالتر!(های طرح دادرس )سطح آموزش

 صورت پذیرد. مربیان هم جنسبایست از طریق آموزان میآموزش دانش .5

الزامای اسات. ایان     یاار دادرسها( به عنوان سال تحصیلی گذشته )در سطح شعج و استان استفاده از دادرسان برتر .6

آنان صرفا در مدرسه خود اند. کم  دادرسان افرادی هستند که تیم برتر شعبه در المپیاد شهرستانی و یا استانی شده

 های الزم مسئوالن مدرسه صورت پذیرد.ها و با هماهنگیآن

 بارای برگازاری   ساعت  4ساعت آموزش   61گیرد که شامل التدریس تعلق میحق ساعت 02در ازای آموزش در هر مدرسه معادل  .7

الزحمه مربیان به ازای هار سااعت   حقباشد. می سازی تیم برای شرکت تیم در مرحله شهرستانیآمادهای و مدرسهآزمون درون

طبیعی است در صورت حوور چند مربی در ی  مدرساه، ایان    باشد.میریال  022202206 تدریس هر مدرسهریال و برای  95333

 الزحمه بر مبنای میزان مشارکت آنان و با تایید رییس شعبه و مدیر مدرسه قابل تقسیم خواهد بود.حق

پرداخت خواهد شد. هر مربی موظف است فرم را پاس   1های تکمیل شده شماره طرح بر اساس فرمالزحمه مربیان حق .9

های بادون مهار مدرساه و    از اجرای کامل آموزش تکمیل و به مدیر مدرسه جهت تایید و مهر و امواء ارائه نماید. فرم

هاا در روناد   ورت تاخیر در ارائه فرمدر ص اموای مدیر فاقد اعتبار است و در سرانه تخصیص استان لحاظ نخواهد شد.

 تخصیص بودجه استان خلل ایجاد خواهد شد.

آموزان بارای  طرح برگزار گردد تا ضرورت و اهمیت طرح و حساسیت کار با دانش جبسه توجیهی  یژه مربیانضروری است  .8

 های الزم صورت پذیرد.مربیان کامال شفاف و جامع تبیین شده و هماهنگی

گردد. تقدیر معنوی باا اعطاای لاوح    مربیان، مجریان و همکاران طرح از هر دو دستگاه طبق ضوابط تاکید میتقدیر از  .13

 گردد.سپاس و ... پیشنهاد می
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 ارسال گزارش و ارزیابیت(

 ارسال گردد. بهمن ماه 5برگزاری طرح جهت ارزیابی تا  ( ، تصویر و...هاگزارش )فرم .1

 خواهد بود.و بازدید کارشناسان معاونت امور جوانان ارزیابی براساس مندرجات این دستورالعمل  مالک .2

 یابی قرار خواهد گرفت.های میدانی کیفیت آموزش نیز مورد ارزشعالوه بر موارد کمی، طی ارزیابی .3

  در قالاج باه صاورت تایاد شاده     ها  فرمالزم به ذکر است صورت پذیرد.   2و1هاي شماره فرمگزارش ارسالی با تکمیل  .4

 ارسال گردد.به ایمیل معاونت تا موعد مقرر و همچنین تصاویر مربوطه   WORDافزار  نرم

 گردد.اقدام   24/6/87مورخ  26925/21/23/87طبق نامه شماره گزارش خبری و تصاویر خبری مناسج،  .5

معاونات  های کشوری انتشار یابد و در گزارش تفصیلی باه  های محلی و همچنین شعبات خبرگزاریخبر در خبرگزاری .6

 ها)صدا و سیما( مورد تأکید است.انعکاس ویژه اخبار در خبرگزاری پانا و اخبار جوانه ارسال گردد.

و یااا  9دادرس#دادرس # هااای اجتماااعی بااا هشاات    هااای تصااویری طاارح خااود را در شاابکه   گاازارش .7

 دادرس به همراه هشت  نام شهر، هشت  نام اساتان و هشات  ناام مدرساه منتشار     _ملی_طرح_دوره_شتمینه#

 ایثار_دبیرستان# سبزوار# استان خراسان رضوی # دادرس# 9دادرس# به طور مثال: نمایید.

و  helal.daneshamoozi و  javanan_rcsrazavi  اخباار و تصااویر منتخاج خاود را باه آدرس اینساتاگرامی       .9

helel.javanan  .نیز ارسال نمایید 

همکاران مرتبط در آموزش و پرورش نیاز در مراحال ارزیاابی      2و 1های شماره به منظور ارزیابی دقیق طرح طبق فرم .8

بررسی روند کاار باه ویاژه    بر های ارزشیابی خود فرم 2وزارت آموزش و پرورش در بند  اعمال نظر خواهند کرد. ضمناً

اجرای کامل ساعات آموزشی نظارت خواهد داشت. این نظارت در کمیته استانی مطرح و از این طریق قابال پیگیاری   

 واهد بود.خ

ضمن حوور در شعج و بازدید از کانونهای دانش آموزی ، روش ویژه ای برای ارزیابی کمی و کیفی امور جوانان معاونت  .13

 ذا مطالعه دقیق و اجرای طرح برابر دستورالعمل مورد تأکید می باشدطرح در سال جاری اجرا خواهد نمود . ل

 

پاسخگوی سئواالت احتمالی همکااران محتارم     37623998امور جوانان با شماره آموزی معاونت کارشناسان اداره دانش

 خواهند بود.
 

 و یادمان باشد:

 یعنی نجات جان یک انسان ،آموزش درست

 چیزي که شما هم در آن شریک خواهید بود... یک جامعه باشد. «سازآینده»و چه بسا این انسان 


