
مرکز آموزش خانواده و مربیان

  مؤسسه فرهنگی پیام غدیر عالوه بر آموزش دانش آموزان و خانواده ها، رشد 
 و ارتقای علمی، اعتقــادی و تربیتی همکاران گرامی را رســالت خود می داند و 
تالش های زیادی در این خصوص نموده است. برگزاری دوره های آموزش مربیان 
در تابستان سنوات متمادی مؤید این مطلب می باشد. در سال های اخیر و تحت 
نظر معاونت محترم آموزشی مؤسســه مجموعه فعالیت های آموزش همکاران 
 تحت عنوان طرح باران رحمت تجمیع شــده اســت که در ادامه به شــرح آن 

می پردازیم.
 شرکت فعال درکالس های حضوری تابستان و دوره های مجازی 

طی سال تحصیلی مجموعاً 14 واحد درسی )60  امتیاز(
 پاسخگویی ماهانه به دو سؤال آموزشی و تربیتی 

در قالب طرح معلمان خوش فکر)10 امتیاز(
ارائه مقاالت آموزشی و تربیتی) 10امتیاز(

مستندسازی فعالیت ها مبتنی بر شرح وظیفه )20 امتیاز( 
همکاران گرامی در امتحانات پایان دوره کالس های حضوری و مجازی شرکت 
 می نمایند. هم چنین مقاالت برتر هر مقطع در همایش ســالیانه همکاران ارائه 
می شوند. ارزیابی مســتندات نیز بصورت جداگانه صورت می پذیرد. در نهایت 
امتیاز همکاران از مجموع 100 محاسبه شده و به تناسب در هفته گرامیداشت 
مقام معلم از آن ها تجلیل می شود. هم چنین مشارکت همکاران در کارانه آنها و 

قرارداد سال آینده تحصیلی اثرگذار است. 
طی این ســال ها طرح مطالعاتی همکاران نیز به اجرا در آمده است که در ادامه 
برخی از عناوین مورد مطالعه را ذکر می کنیم : کتب در تمنای یادگیری، اقدام 
پژوهی و درس پژوهی، تربیت دینی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، الگوی 

اسالمی شادکامی،کالسی از جنس واقعه و ...
 هم چنین کارگاه های تخصصی با موضوعات مختلفی مثل ســواد رســانه ای، 

طب سنتی و کالس نویسندگی برای همکاران برگزار شده است. 

آموزش مربیان )طرح باران رحمت(
  مؤسسه با استفاده از  ایام مغتنم تابستان بازدیدها و دیدارهایی را در راستای 
اهداف آموزشی و تربیتی خود برای همکاران تدارک می بیند. از جمله می توان 
به دیدار با حضرت آیت اهلل جوادی آملی، بازدید از مرکز دائره المعارف اسالمی، 
سایت تبیان، سایت رشد، باغ ملی گیاه شناســی، برج میالد، برج آزادی، مرکز 
صنایع آموزشی، کارخانه داروسازی، دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی، موزه 
دارالفنون، موزه و کتابخانه ملک، آســمان نما، موزه و خانه علم آستان حضرت 
عبدالعظیم )ع(، دانشگاه علوم حدیث، مؤسسه مهدویت، رادیو معارف، دانشگاه 

امام خمینی )ره( و زیارت حرم حضرت معصومه )س( اشاره کرد.  

  نشریه پیام سنا، با شعار پیام آور ســالمتی، نشاط و آرامش برای شانزدهمین 
سال متوالی توسط مرکز آموزش خانواده و مربیان انتشار یافته که تا کنون 256 
شماره از آن به دست اولیای گرامی و همکاران رسیده است. در این نشریه مقاالت 
تربیتی با تمرکز بر خانواده ها درج شده و هم چنین فعالیت های مدارس انعکاس 
می یابد. سخنرانی های تربیتی اساتید در این مرکز پیاده سازی شده و در قالب 
جزوه و نیز در فضای مجازی در اختیار عموم عالقمندان قرار می گیرد. مجموعه 
فعالیت های  هر مدرسه نیز در پایان سال تحصیلی تحت عنوان کتاب سال انتشار 

می یابد. 

 نشانی دفتر: بزرگراه شهید محالتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم،
 خیابان شمشاد، جنب فروشگاه شهروند، دبیرستان پیام غدیر 

شماره تماس مستقیم : 36319192
  شماره تماس دبیرستان : 36311113

بازدیدها و دیدارهای همکاران

تدوین جزوات، نشریات و کتب



  مرکز آموزش خانواده مؤسسه فرهنگی پیام غدیر مطابق با سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش از دیرباز عالوه بر برگزاری جلســات آموزش خانواده بصورت 
ماهانه در چهار مقطع تحصیلی، کارگاه های تخصصی نیز در ســطح باالتر برای 

خانواده های عالقمند برگزار نموده است. 
مدرســه عالی تربیتی مادران نیز با توجه به درخواســت اولیــای گرامی و طی 
فراخوانــی از عالقمندان در ســال جاری شــکل گرفت. در این مدرســه که با 
اســتقبال حدود 60 نفر از مادران ارجمند مواجه شده است دوره های آموزشی 
 در موضوعات تربیتــی، اخالقی، روان شناســی، خانواده و مســائل روز برگزار 
می شود. نظر به اینکه مادران حاضر در این دوره دارای حداقل مدرک کارشناسی 

هستند کالس ها در سطح کارشناسی ارشد ارائه می گردد.
مؤسسه ضمن در نظر گرفتن شرایط درخواستی مادران کالس ها را در دو مکان و 

زمان برگزار نموده تا برای اکثریت عالقمندان توانایی حضور فراهم گردد. 
برنامه کالس های ترم جاری به شرح ذیل است : 

 روزهای دوشــنبه و چهارشــنبه ســاعت 9 الی 11 صبح در مدرســه تربیتی 
امام صادق )ع( جنب مسجد فائق واقع در خیابان ایران

روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 15:30 الی 17:30 در محل دبیرستان دوره 
اول واقع در تقاطع خیابان نبرد و بزرگراه شهید محالتی

 عناویــن دروس ترم جاری مهارت ســواد رســانه ای و روان شناســی تربیتی 
می باشد که توسط اساتید مجرب حوزه و دانشگاه تدریس می شود.

  اهمیت کتاب و کتابخوانی از یک سو و سرانه پایین مطالعه در کشورمان از سوی 
دیگر بر کسی پوشیده نیست. مرکز آموزش خانواده و مربیان مؤسسه فرهنگی 
پیام غدیر با عنایت به نقش اثرگذار خانواده ها در ترویج فرهنگ کتابخوانی میان 
دانش آموزان ، ابتدا تمرکز و توجه خود را معطوف اولیای گرامی نموده است. لذا از 
سال های ابتدایی راه اندازی مرکز آموزش خانواده همه ساله طرح های مطالعاتی 
ویژه اولیای گرامی به اجرا درآمده است. در این طرح ها ضمن اهدای رایگان کتب، 
جدول زمان بندی مطالعه و سؤاالت هر کتاب تقدیم عزیزان می شود. در پایان 

طرح نیز از مشارکت فعال اولیای گرامی تقدیر بعمل می آید. 
برنامه سه ساله طرح مطالعاتی کتب مرجع تربیتی و اعتقادی به شرح ذیل است : 

دوره اول دبستان : کتاب تفسیر یک جلدی قرآن مبین استاد بهرام پور
دوره دوم دبستان : کتاب شریف نهج البالغه مرحوم دشتی 

دوره اول دبیرستان : کتاب شریف صحیفه سجادیه 
دوره دوم دبیرستان : کتاب مفاتیح الحیات آیت اهلل جوادی آملی 

  مشکل اساسی طرح های تربیتی ویژه خانواده ها عدم پیگیری و  عدم استمرار 
آن هاست. مؤسســه فرهنگی پیام غدیر در ابتکاری بدیع تالش می کند تا این 
مشکل را با مشارکت خود اولیای گرامی مرتفع سازد.  به این ترتیب که از مادران 
گرامی عالقمند دعوت نموده تا در قالب پشــتیبان طرح های مطالعاتی فعالیت 
کنند. در حال حاضر سی و پنج نفر از مادران گرامی اجرای طرح مطالعاتی را در 

مدارس چهارگانه پیام غدیر پیگیری می کنند. 

  مؤسسه فرهنگی پیام غدیر از ابتدای تأســیس توجه به همه عوامل مؤثر در 
تربیت دانش آموزان را مدنظر قرار داد و در همین راستا ارتقای اعتقادی، علمی 

و تربیتی همزمان دانش آموزان، خانواده ها و همکاران را رسالت خود می داند. 
مرکز آموزش خانواده و مربیان مؤسسه فرهنگی پیام غدیر به منظور تحقق این 

اهداف عالیه تربیتی به صورت رسمی از سال 1375 آغاز به کار کرد. 
 برگزاری مستمر جلســات آموزش خانواده در مقاطع مختلف تحصیلی، برپایی

 دوره های آموزش مربیان، تهیه و تدوین مجالت و کتب تربیتی، پیاده سازی و 
آرشیو مجموعه سخنرانی های تربیتی، اجرای طرح های مطالعاتی  همکاران و 
خانواده ها، راه اندازی مدرسه عالی تربیتی مادران، هماهنگی بازدیدها و ... بخشی 

از فعالیت های این مرکز در مؤسسه فرهنگی پیام غدیر می باشد.

 این مرکز عهده دار برپایی جلســات آموزش خانواده بصورت مستمر در چهار 
مقطع تحصیلی می باشد. تالش شده است که در این جلسات از اساتید مجرب 
تربیتی دعوت شود و موضوعات جلسات نیز طبق نیازسنجی انجام شده از اولیاء 
تعیین گردد. هم چنین برای بهبود کیفیت جلسات، نظرسنجی از اولیای گرامی 

طی جلسات انجام می شود. 
بخشی از موضوعات طرح شده در جلسات آموزش خانواده عبارت هستند از : 

 اوقات فراغت، برنامه ریزی تحصیلی، بلوغ و رشــد، اختالالت یادگیری، ســواد 
رســانه ای، نقش پدران و مادران در تربیت فرزندان، تربیت دینی، بهداشــت و 

تغدیه سالم و ...
مؤسسه توفیق داشته از محضر اساتید مجربی طی این سال ها در جلسات آموزش 
خانواده بهره ببرد که می توان به برخی از این بزرگواران اشاره کرد : حجج اسالم 
بهشتی، شــکیبافر، نادری آقایان دکتر به پژوه، نکویی، کریمی، ایمانی، شرفی، 
رزاقی، بهرامنی، موسوی، مدرســی، عالئی، نوذری، بابلی، دارابی، جمشیدیان، 

ایلخانی سرکار خانم ها همیز، قاضی شعار، حکیم شوشتری و ...

پیشینه و اهداف

جلسات آموزش خانواده

طرح مطالعاتی خانواده هامدرسه عالی تربیتی مادران

مادران پشتیبان طرح مطالعاتی


