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 برنامه عملیاتی کمیته آسیب های محیط دانش آموزیکلیات 

 ضرورت عنوان برنامه ردیف

برنامه پیشگیری از آسیب های روانی  1

 اجتماعی 

 ل شش سال گذشته افزایش داشته است.طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش مشکالت روانی اجتماعی دانش آموزان در طو -

 پیشگیری موثرتر از درمان است -

 نوجوانان بیشتر در معرض خطر آسیب های روانی اجتماعی هستند -

برنامه ارائه خدمات مشاوره ای و  2

 مددکاری 

 آموزش مهارتهای زندگی -

 تعدادی از دانش آموزان دچار آسیب روانشناختی هستند -

 نواده های متعارضوجود فرزندان طالق و خا -

 دانش آموزان آسیب دیده نیاز به مددکاری دارند -

برنامه آموزش و توانمندسازی نیروی  3

 انسانی

 به روز شدن اطالعات مشاوران -

 تعداد اندک مشاوران)تقریبا یک چهارم مدارس مشاور دارند( -

 جلب مشارکت مدیران و معلمان  -

برنامه شناسایی دانش آموزان در معرض  4

 انجام مداخالت خطر و

 انجام مداخالت به موقع  -

 امکان پیگیری توسط مسئولین منطقه ای و استانی -

برنامه تحلیل مشکالت محیط دانش  5

 آموزی 

 داشتن اطالعات کافی -

 برنامه ریزی صحیح -

 استفاده بهتر از منابع -

برنامه جذب حداکثری بازماندگان از  6

 تحصیل و دانش آموزان ترک تحصیلی

 دانش آموزان به دالیل مختلف در مدرسه ثبت نام نمی کنند تعدادی از -

 مشکالت روانی اجتماعی عامل مهمی برای ترک تحصیل است -

 بررسی روانشناختی پس از بازگشت به مدرسه ضرورت دارد -
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 شرح برنامه

 

 برنامه پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی .1

 اهداف: 
 )خشونت، الکل و...(پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر .1
 جلب مشارکت دانش آموزان، اولیاء، معلمان و موسسات مردم نهاد .2
 آموزش مهارت های پیشگیرانه به دانش آموزان، اولیاء، معلمان .3
 شناسایی ظرفیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی .4

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف تگاه همکاردس اجرا و محدوده مسئول فعالیتها

1  
کانون یاریگران 

 زندگی

 
به  پیشگیری از اعتیاد
و  موارد مخدر و الکل
 رفتارهای پرخطر

اجرا در 
 آموزشگاه1010

 نفر 34آموزش مجریان منطقه ای به تعداد  
 1010آموزش مجریان مدرسه ای به تعداد 

 اجرا در مدرسه:
آن مدرسه با آن  تعیین مهمترین آسیب که دانش آموزان

  مواجه هستند
 طراحی پروژه بر اساس مهمترین آسیب ها 

 ، ارزیابیمستند سازی ،مشارکت جویی ، اجرای پروژه

 استان 
 گانه 17اطق من
 مدارس مجری 

شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد 

 ، بهزیستی مخدر

دانش آموزان، 
اولیاء و همکاران 
 مدارس مجری 

مهرماه تا اردیبهشت 
 ماه

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها

طرح  2
توانمندسازی 
 دانش آموزان

با رویکرد مهارتهای 
اجتماعی، خودمراقبتی 
و فضیلت های اخالقی 

و معنوی با هدف 
پیشگیری از اعتیاد و 

 رفتاهای پرخطر
اجرا در 
 وزشگاهآم762

 نفر 34آموزش مجریان و مدرسان منطقه ای  
 نفر 762آموزش مجریان و مربیان مدرسه ای 

 جلسه( 6آموزش دانش آموزان)
 مهارتهای اجتماعی پایه -
 مهارتهای خودمراقبتی -
شناخت رفتارهای پرخطر)مصرف مواد، الکل  -

 و...(
 معنویت و بخشش -
 امید و خالقیت  -
 خویشتنداری و شهامت -

 استان
 گانه 17 مناطق 
  مدارس مجری 

شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد 
مخدر، شبکه 

 بهداشت، بهزیستی

دانش آموزان 
مدارس مجری 

 طرح

از مهرماه تا پایان 
 اردیبهشت
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با رویکرد مهارتهای  
 تحصیلی
 400اجرا در 
 آموزشگاه

 آموزش برنامه ریزی تحصیلی  -
 آموزش مهارت امتحان دادن -
 آموزش مهارت مطالعه -
 زش مهارت مدیریت اضطراب امتحانآمو -

 

آموزشگاه متوسطه  400
 اول 

دانش آموزان  
 متوسطه اول استان

از مهرماه تا پایان 
 اردیبهشت ماه

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها

طرح  3
توانمندسازی 

 والدین

کرد مهارتهای با روی
اجتماعی، خودمراقبتی 
و فضیلت های اخالقی 

و معنوی با هدف 
پیشگیری از اعتیاد و 

 رفتاهای پرخطر
اجرا در 
 آموزشگاه762

 نفر 34آموزش مجریان و مدرسان منطقه ای 
 نفر 762آموزش مجریان و مربیان مدرسه ای 

 جلسه( 3اولیاء)آموزش  
کودکان  شناخت اعتیاد و رفتارهای پرخطر در بین -1

های و نوجوانان)آشنایی با مصادیق،عالیم و شیوه
 مداخله(

های فرزندپروری / مهارت های مورد نیاز مهارت -2
 کودکان و نوجوانان برای خودمراقبتی

هاي پیشگیرانه براي مراقبت از فرزندان مهارت -3
 در برابر اعتیاد و رفتارهاي پرخطر

 
 
 
 

 استان
 گانه 17مناطق  
 مدارس مجری 
 

ی هماهنگی شورا
مبارزه با مواد 

، شبکه مخدر
 بهداشت، بهزیستی

والدین مدارس 
 مجری طرح

از مهرماه تا پایان 
 اردیبهشت

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها

طرح  4
توانمندسازی 

 معلمان

هدف پیشگیری از 
و رفتاهای اعتیاد 
 پرخطر

 
درصد 30اجرا برای 

 معلمان

 جلسه(4همکاران)
شناخت اعتیاد و رفتارهای پرخطر در بین کودکان  -1

و نوجوانان )آشنایی با مصادیق، عالیم و 
 های مداخله(شیوه

آموزان، فنون مهارت های ارتباط مؤثر با دانش -2
 مدیریت کالس با رویکرد پیشگیری

نوجوانان برای  مهارت های مورد نیاز کودکان و -3
 خودمراقبتی

مهارت های اقدام مختصر معلم در کالس درس  -4
براي ارتقاء بهداشت روان و پیشگیري از 
 رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی

 
 
 
 

شورای هماهنگی  گانه 17مناطق 
مبارزه با مواد 

 مخدر

معلمان ابتدایی ، 
متوسطه اول و 
 متوسطه دوم

از مهرماه تا پایان 
 اردیبهشت
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هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها

جشنواره نوجوان  5
 سالم

هم افزایی جهت 
پیشگیری از 
آسیب های 
 اجتماعی

شرکت بیش از 
نفر در 4000

 جشنواره
 

)محورها: پیشگری از گرایش به دخانیات، مصرف مواد، 
 ت و بزهکاری با تاکید بر رویکرد اسالمی(خشون

 آموزي:بخش دانش -
تم خودم را از دام           ✓ توانسهههههههه چگونههههه 

 رفتارهاي پرخطر ، نجات بدهم؟
چگونه توانسههتم به دوسههت / هم السهه   ✓

خود براي رهای  از رفتارهاي پرخطر     
 ، كمك كنم؟

 بخش هم اران مدارس: -
چگونهه توانسهههههههتم دانش آموز / دانش   ✓

از دام رفتارهاي  آموزان مدرسههههه ام را
 پرخطر ، نجات بدهم؟

 بخش والدین: -
چگونهههه توانسهههههههتم فرزنهههدم را از دام    ✓

 رفتارهاي پرخطر ، نجات بدهم؟
 
 

 استان
 گانه  17مناطق 

 مدارس استان

شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد 

 مخدر

دانش آموزان، 
 اولیاء و همکاران

طبق دستورالعمل از 
 آبان تا اردیبهشت

هدف  کیفی و  امهعنوان برن ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها
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آموزش  6
مهارتهای 

ر بمراقبت در برا
آسسیب های 
 فضای مجازی

پیشگیری از آسیب 
 های فضای مجازی

 جلسه برای والدین 17
 جلسه برای معلمان 17

آموزش دانش آموزان 
 به تشخیص مدارسه

 با پلیس فتا تفاهم
 الن حوزه فضای مجازینشست های مشورتی فصلی با فعا

 رصد نیازها
 منطقه)دو برنامه برای والدین و معلمان در شبکه شاد(

 (دعوت از متخصصین مدرسه)بر حسب نیاز 

 استان
 استان

 استان و منطقه
 گانه 17مناطق 

 مدارس استان

، فعاالن  پلیس فتا
حوزه فضای 

 مجازی

دانش آموزان، 
 اولیاء و همکاران

 طول سال تحصیلی

پیشگیری از  5
سوء مصرف 

 مواد مخدر 
 

توانمند سازی دانش 
آموزان، والدین و 

 معلمان
 

 تفاهم نامه با پلیس مبارزه با مواد مخدر
 نشست های تخصصی با مشاوران 
 رصد نیازها 
در هر منطقه دو برنامه برای والدین و معلمان در شبکه  

 شاد
آموزش دانش (دعوت از متخصصین ب نیازمدرسه)بر حس 

 آموزان، والدین و همکاران
 با هم پاکسازی محیط اطراف مدارس از خرده فروشان مواد

 استان
 استان

 گانه17استان و مناطق
 گانه 17مناطق 

 
 مدارس استان

 پلیس مبارزه با مواد مخدر

پلیس مبارزه با 
 مواد مخدر

دانش آموزان، 
 اولیاء و همکاران

 تحصیلی طول سال

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها

های آموزش 6
 ارتقایی نماد

 
هزار  10 آموزش

 دانش آموز

آموزش مجریان منطقه ای و مدیران مدارس در هفت منطقه 
 آموزشی مجری طرح

 ازی برای دانش آموزان آموزش نحوه انجام آزمون مج

 مدارس مجری نماد کامل 
ناحیه دو، الران، منطقه:  7

سامان، کوهرنگ، بلداجی، 
 فالرد، لردگان

 دانش آموزان اعضای ائتالف 
 مناطق مجری 

طول سال 
تحصیلی)با اعالم 

 وزارت(

جلب مشارکت  7
موسسات مردم 

 نهاد

استفاده از ظرفیت 
 موسسات مردم نهاد

 موسسات مردم نهاد برگزاری نشست با
 ظرفیت های موسساتتعیین 

 برنامه ریزی و اجرا

اداره امور تربیتی، مشاوره 
در برابر آسیب  و مراقبت

 های اجتماعی

بهزیستی و 
شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد 

 مخدر

 طول سال تحصیلی دانش آموزان  
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اندازی  خانه  راه 8
 پیشگیری استان

ظرفیت سازی  برای 
  گسترش خدمات

آموزشی و ترویجی 
گیری از اعتیاد و پیش

 رفتارهای پرخطر

 نشست های ماهانه کانون های یاریگران -
برنامه ریزی برای ارائه خدمات پیشگیرانه به  -

 دانش آموزان و والدین مدارس آسیب پذیر 
 برگزاری نمایشگاه دائم پیشگیری  -
ایجاد زمینه برای بروز خالقیت های دانش آموزی  -

اعتیاد کاران در زمینه پیشگیری از و ابتکارات هم
 و رفتارهای پرخطر

اداره امور تربیتی، مشاوره 
در برابر آسیب  و مراقبت

 های اجتماعی

شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد 

، بهزیستی، مخدر
موسسات مردم 

 نهاد

دانش آموزان 
 محالت آسیب پذیر 

 مرداد ماهافتتاحیه   
شروع فعالیت 

 مهرماه

 

 ئه خدمات مشاوره ای و مددکاریارابرنامه  -2

 اهداف: 
 آموزش مهارتهای زندگی .1
 شناسایی مشکالت روانی اجتماعی .2
 درمان  اختالالت و ایجاد سازگاری با محیط برای دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر .3
 ارائه خدمات مددکاری به دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر .4

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 جم اجرا(کمی)ح

مسئول و محدوده  فعالیتها
 اجرا

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار

راه اندازی مراکز  1
مشاوره طبق سند نظام 

جامع راهنمایی و 
 مشاوره

مرکز مشاوره در  17
 منطقه استان 17

جهت تصدی پست رییس مرکز بررسی صالحیت افراد 
 مشاوره

 ساعت( 12آموزش مدیران مراکز)
 شاورهتجهیز مراکز م

اداره کل نوسازی  استان، منطقه  
 مدارس 

شهریور و مهرماه  گانه  17همه مناطق 
1401 

معرفی و مصاحبه  2
اعضای تخصصی مراکز  

 مشاوره

بررسی صالحیت علمی 
 نفر از مشاوران  60

 گانه 17معرفی اعضای پیشنهادی توسط مناطق 
 بررسی صالحیت علمی توسط رییس مرکز مشاوره استان

  صالحیت اخالقی توسط اداره حراست استانبررس 

مرکز مشاوره 
 استان
 گانه 17مناطق 

 اداره حراست

 
اعضای تخصصی 

 مراکز مشاوره
 1401تابستان 

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

مسئول و محدوده  فعالیتها
 اجرا

 گروه هدف دستگاه همکار
 

 زمان اجرا
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 ارائه خدمات 3
 مشاوره ای

ءه خدمات مشاوره ارا
ای تلفنی و حضوری به 

 نفر 4000

شبکه بهداشت،    ( و مشاوران مدارس18مراکز مشاوره)

بهزیستی ، 
 فرماندهی انتظامی

دانش آموزان، اولیاء 
 و همکاران

 طول سال تحصیلی 

خدمات دهی خط ملی  4
 (1570نماد )

شب روزهای 8صبح تا 
 غیر تعطیل

دانش آموزان، اولیاء  مخابرات  مشاوران( ، آموزشمرکز مشاوره استان)تحلیل تماسها
 و همکاران

 شب  8 صبح تا  8

شناسایی دانش آموزان  مددکاری 5
 بی بضاعت 

 شناسایی دانش آموزان بی بضاعت
 جذب اعتبار مددکاری نماد

 معرفی به سایر نهادهای حمایتی

مراکز مشاوره و 
 مدارس استان

کمیته امداد، 
بهزیستی، شبکه 

 بهداشت،
دادگستری، 

 فرماندهی انتظامی

دانش آموزان 
 برحسب نیاز 

 طول سال تحصیلی

ایجاد مرکز گذر موقت  7
 دانش آموزی

 

نگهداری موقت از 
دانش آموزان در 

 معرض خطر

لردگان، کوهرنگ،  نظارت بر راه اندازی مراکز گذر موقت دانش آموزی
ناحیه یک و دو 

 شهرکرد

اورژانس اجتماعی 
 بهزیستی

وزان در آمدانش
 معرض خطر

 طول سال تحصیلی

ای تشکیل تیم مشاوره 8
 استانی

کارگاه آموزشی حداقل 
 مورد 100

 مداخله در بحران

 قمندجلب همکاری مشاوران فعال و عال 
 تعامل با دستگاههای مرتبط 

اداره امور تربیتی، 
 مشاوره و مراقبت

 گانه17مناطق 

شبکه بهداشت و  

 بهزیستی
دانش آموزان و 

دین مناطق آسیب وال
 پذیر

 1401تابستان 

هدف  کیفی و  عنوان برنامه ردیف
 کمی)حجم اجرا(

مسئول و محدوده  فعالیتها
 اجرا

 گروه هدف دستگاه همکار
 

 زمان اجرا

در  تیم تخصصی مداخله 9
های روانی فوریت

 اجتماعی

مداخله در فوریت ها  
خودکشی، فقر، فرار، )

رستی، بد بی سرپ
 سرپرستی، آزار،

 (بزهکاری

 صالحیت مشاور روانشناس و مددکاربررسی 
 صدور ابالغ

 تخصصی آموزش
 رش هفتگی به دبیر استانی کارگروهگزا 

 تحلیل اطالعات و طراحی مداخالت 

گانه  17مناطق 
 استان

شبکه بهداشت، 
کمیته امداد، 
دادگستری، 

اورژانس اجتماعی 
بهزیستی، 

 فرماندهی انتظامی

آموزان مناطق دانش
 گانه 17

 طول سال تحصیلی
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 آموزش و توانمندسازی نیروی انسانیبرنامه  -3
  

 اهداف: 
 پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی دانش آموزان .1
 افزایش دانش و مهارت نیروی انسانی متناسب با آسیب های روانی اجتماعی موجود .2
 ایجاد دغدغه و جلب مشارکت همکاران .3

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها کیفی و کمیهدف  عنوان برنامه ردیف

 آموزش مشاوران  1
 

توانمندسازی 
 تخصصی مشاوران 

 ساعت 37
 

پروتکل مداخله ای و  -
 ساعت(25درمانی)

هدایت تحصیلی)کشف استعداد، رغبت و  -
توانمندی های دانش آموزان( 

 ساعت(12)

اداره امورتربیتی، مشاوره و 
 مراقبت، مرکز مشاوره استان

 گانه 17مناطق 

 طول سال تحصیلی  مشاور 170 دانشگاه شهرکرد

جلب مشارکت مربیان  آموزش مربیان پرورشی 2
پرورشی برای کاهش 
 آسیب های اجتماعی

 
 

 ای رفتارهای پرخطر،نشانه هآموزش  - 
 مداخله مختصر -

اداره امورتربیتی، مشاوره و 
 ستانمراقبت، مرکز مشاوره ا

 گانه 17مناطق 

شبکه بهداشت، 
بهزیستی، پلیس فتا 
و مبارزه با مواد 

 مخدر

اعضای هسته 
 نفر( 60مشاوره)

 طول سال تحصیلی 

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه ردیف

جلب مشارکت مدیران  آموزش مدیران و معلمان 3
س برای کاهش مدار

 آسیب های اجتماعی

 ای رفتارهای پرخطر،نشانه هآموزش  - 
 مداخله مختصر -

شبکه بهداشت،  استان و منطقه
بهزیستی، پلیس فتا 
و مبارزه با مواد 

 مخدر

مدیران و معلمان 
همه دوره های 
تحصیلی در همه 

 مناطق

 طول سال تحصیلی 
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آموزش دانشجویان  4
 مشاوره و

 امورتربیتی

دسازی توانمن
 دانشجویان 

 ای رفتارهای پرخطر،نشانه هآموزش  - 
 مداخله مختصر -

اداره امورتربیتی، مشاوره و 
 مراقبت

دانشجومعلمان  دانشگاه فرهنگیان
رشته های مشاوره 

 و امورتربیتی

 طول سال تحصیلی

 
 
 
 
 
 
 
 

 وانی شناسایی دانش آموزان در معرض خطر و انجام مداخالت و ترسیم نیمرخ ربرنامه -4

 اهداف: 
 آموزن در معرض خطر و پر خطرمداخالت بهنگام برای دانش .1
 های مرتبط دار به دستگاهآموزان مشکلارجاع دانش .2

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه ردیف

تهیه اطلس آسیب های  1
روانی اجتماعی دانش 

 نآموزا

تهیه اطالعات 
آماری و شناسایی 
دانش آموزان در 

 معرض خطر

 تهیه فرم و ارسال به مناطق -
 تکمیل فرم توسط مدیران مدارس -
 جمع آوری و تحلیل داده ها -

 اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت
 گانه  17مناطق 
 مدارس

شبکه بهداشت،  

انتظامی،  فرماندهی
 بهزیستی

آموزان در دانش
 معرض خطر

 ییزپا
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تهیه اطالعات  غربالگری نماد 2
آماری و شناسایی 
دانش آموزان در 

 معرض خطر

 اعالم زمان تکمیل پرسشنامه به مدارس -
وزش نحوه تکمیل پرسشنامه به مآ -

 مجریان
 تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان  -
 بررسی دانش آموزان درمعرض خطر -

  

دادگستری و  مدارس ابتدایی و متوسطه دوم استان
 انداریاست

آموزان دانش
ابتدایی و 

متوسطه دوم 
 استان

 زمستان

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول و محدوده اجرا فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه ردیف

تهیه اطالعات  آزمون سالمت روان 3
آماری و شناسایی 
دانش آموزان در 

 معرض خطر

 اعالم زمان تکمیل پرسشنامه به مدارس -
آموزش نحوه تکمیل پرسشنامه به  -

 مجریان
 تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان  -

 بررسی دانش آموزان درمعرض خطر

آموزان دانش   مدارس متوسطه اول
پایه هفتم و 
هشتم )نهم 
 اختیاری(

 پاییز و زمستان

گزارشات مدیران، معلمان و  4
 والدین

شناسایی دانش 
آموزان در معرض 

 خطر

 
 مدرسه

 
موزان دانش آ

 آسیب پذیر
طول سال 
 تحصیلی

ات صحیح، برنامه ریزی و پیگیری موارد مورد از مهمترین آسیب های روانی اجتماعی دانش آموزان را در بر می گیرد و توسط مدیر آموزشگاه تکمیل می گردد. هدف آن جمع آوری اطالع 13اطلس مشکالت روانی اجتماعی: 
 اورژانسی می باشد.
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 تحلیل مشکالت محیط دانش آموزی برنامه  -5
  

 اهداف: 
 آوری اطالعاتجمع .1
 ریزی برای مداخالت مناسب و انجام اقدامات پیشگیرانهبرنامه .2

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول اجرا فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه ردیف

تحلیل آزمون سالمت  1
 روان 

انی دانش ور ترسیم نیمرخ
 ن استانآموزا

 تحلیل نتایج بصورت فردی، منطقه ای و استانی
 طراحی مداخالت 

 مرکز مشاوره استان 
 17مناطق کز مشاورهارم

 گانه
 مدارس متوسطه اول

 
 آموزاندانش

 متوسطه اول
 بهار و تابستان 

مشخص کردن مهترین علل  تحلیل خودکشی ها 2
 خودکشی دانش آموزان 

 خودکشی  ی مهمترین علل اقدام بهشناسای 
 والدین  بر اساس نتایج آموزش مدیران، معلمان و

اداره امور تربیتی، مشاوره 
 و مراقبت ، مرکز مشاوره

 استان 

آموزانی که دانش شبکه بهداشت
خودکشی منجر 
به فوت داشته 

 اند

 طول سال تحصیلی

مشخص کردن مهترین علل  هاتحلیل خشونت 3
 خشونت دانش آموزان

 علل خشونت های دانش آموزانشناسایی مهمترین  
 تهیه بسته آموزشی
آموزش دانش آموزان بر اساس آموزش مجریان و 

 نتایج

اداره امور تربیتی، مشاوره 
 و مراقبت ، مرکز مشاوره

 استان

فرماندهی انتظامی، 
 دانشگاه 

آموزانی که دانش
اقدام به خشونت 

 داشته اند

 طول سال تحصیلی

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول اجرا فعالیتها و کمیهدف کیفی  عنوان برنامه ردیف

تحلیل اثرات کرونا بر  4
وضعیت روانی 

 اجتماعی دانش آموزان 

مشخص کردن مهترین تاثیرات 
شرایط شیوع کرنا بر دانش 

 آموزان

اداره امور تربیتی، مشاوره  و طراحی مداخالت متناسب
 و مراقبت ، مرکز مشاوره

 دانشگاه، شبکه
 بهزیستی بهداشت،

 1401تابستان  دانش آموزان 

بررسی و تحلیل   5
وضعیت نقشه 

  خطرپذیری مدارس 

شناسایی وضعیت خطرپذیری 
 دانش آموزان استان 

 گانه و مدارس استان 17ارسال نامه به مناطق 
 تکمیل نقشه خطرپذیری توسط مدیران مدارس

 تحلیل داده ها 

مدیران مدارس   مدارس استان
 ناستا

 طول سال تحصیلی
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تدوین برنامه عملیاتی  6
در جهت ارتقاء 
فرهنگ حجاب و 
 عفاف ودر مدارس

 

 تدوین برنامه  تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب
 اجرا 
 نظارت

 اداره قران،عترت و نماز
 گانه 17مناطق 

ستادهمکاری ها، ارشاد، 
سازمان تبلیغات، بسیج، 

تشکل های دانش 
آموزی، حوزه های 

 علمیه

 آموزاندانش 
 استان

 تهیه برنامه: تابستان 
اجرای برنامه: 

 شروع سال تحصیلی

تدوین برنامه عملیاتی  7
در جهت ارتقاء 

فرهنگ نماز، قران و 
 عترت

 تدوین برنامه  تعمیق اعتقادات مذهبی
 اجرا 
 نظارت

 اداره قران،عترت و نماز
 گانه 17مناطق 

ستادهمکاری ها، ارشاد، 
سازمان تبلیغات، بسیج، 

شکل های دانش ت
آموزی، حوزه های 

 علمیه

دانش آموزان 
 استان

 تهیه برنامه: تابستان 
اجرای برنامه: 

 شروع سال تحصیلی

 
 

 جذب حداکثری بازماندگان از تحصیل و دانش آموزان ترک تحصیلیبرنامه  -6

 اهداف: 
 پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی .1
 جذب حداکثری دانش آموزان در مدرسه  .2

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار مسئول اجرا فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه فردی

شناسایی بازماندگان  1
 از تحصیل

 

شناسایی حداکثری و 
تمهید مقدمات برای 
 بازگشت به مدرسه

 دریافت لیست از وزارت متبوع -
 ارائه اطالعت به مناطق -
 ن بخشیجلسات بی -
 مدرسهایجاد زمینه برای حضور  در  -

معاونت آموزش 
 ابتدایی استان

ثبت احوال، دادگستری، 
کمیته امداد، بهزیستی، 

 شبکه بهداشت 

بچه های سن مدرسه که 
 ثبت نام نشده اند

تابستان، پاییز و 
 زمستان
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شناسایی دانش  2
 آموزان ترک تحصیل

شناسایی حداکثری و 
تمهید مقدمات برای 
 بازگشت به مدرسه

 رک تحصیلشناسایی دانش آموزان ت -
 پیگیری توسط کارشناسان منطقه ای -
 ایجاد زمینه بازگشت  -
 جبران عقب ماندگی تحصیلی  -
 انجام مداخالت روانشناختی و تربیتی -

معاونت آموزش 
ابتدایی و متوسطه  

 استان

دانش آموزانی که   
 مدرسه را رها نموده اند

 طول سال تحصیلی

 زمان اجرا گروه هدف دستگاه همکار سئول اجرام فعالیتها هدف کیفی و کمی عنوان برنامه ردیف

شناسایی دانش  3
آموزان در معرض 

 ترک تحصیل

شناسایی و مداخله 
بهنگام برای پیشگیری 

 از ترک تحصیل

 شناسایی دانش آموز در معرض ترک تحصیل -
 پیگیری برای بازگشت دانش آموزان به مدرسه -
 انجام مداخالت روانشناختی و تربیتی -
 خدمات مددکاری -

مدیران و مشاوران 
، مراکز مدارس

 17مشاوره مناطق 
 گانه 

دانش آموزانی که قصد   
 ترک تحصیل دارند

 طول سال تحصیلی

 
 


