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توانمندسازی فعاالن حوزه کودک و نوجوان از
طریق ارزیابی ،نیازسنجی ،آموزش و پژوهش
مهارتهای پرورشی و پایش مستمر نتایج
عملکردی به منظور دستیابی به شاخصهای
حوزه سالمت روان
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نیازسنجی و پژوهش
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انجام پروژههای پژوهش محور
یکی از اصلی ترین خدمات پژوهشگاه بوژان ،ارائه پروژههای پژوهش
محور است.
منظور از پژوهش ،انجام انواع آزمون و خطا و رسیدن به پاسخهای
آماری و کمی است که از تحلیل آنها به همراه پاسخهای کیفی گرفته
شده ،بتوان به نتیجهای مستند دست یافت.
پروژههای پژوهشی ،از طریق شناسایی فرصتهای پژوهشی توسط

هیات علمی بوژان یا به سفارش کارفرما تعریف میشود.

نیازسنجی و پژوهش

۲

انجام پروژههای شناسایی فرصتهای بهبود شخصیت
در بزرگساالن
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بخش عمده پژوهشها با هدف بهبود شخصیت افراد انجام میشود ،به
این گونه که بتوان راهی گشود تا افراد بتوانند سازگاری خود را در
شرایط و بحرانها افزایش دهند .همچنین با تمرکز بر روی بحث رشد
شخصیتی افراد و بهبود آن ،مسایل فراگیر در جامعه مانند افسردگی و
اضطراب ،تحت کنترل بیشتری قرار خواهد گرفت.

نیازسنجی و پژوهش
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پژوهشهای حوزه پرورش کودک و نوجوان
(کتابخانهای و میدانی)
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هدف از انجام این پروژه ها ارتقا سالمت نسل است .اگر بتوانیم بر رشد
شخصیت سالم کودکانمان تمرکز کنیم ،در آینده بزرگساالنی سالمتر
خواهیم داشت و در نتیجه نسلمان با سالمت بیشتری پرورش مییابد.
پژوهشهای کتابخانهای به صورت علمی و آکادمیک انجام میشود و
پروژهشهای میدانی با اتکا بر نمونهگیریهای آماری اجرا میگردد.

نیازسنجی و پژوهش
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تولید محتوا (کتاب ،جزوه ،نشریه ،ویدئو و)...
برای حفظ عدالت و برابری بین هم وطنان ،قصد داریم محتوایی تولید
کنیم که همه افراد جامعه برای دسترسی به آن وضعیت برابری داشته

باشند .به همین منظور بخشی از این محتوا به صورت رایگان در اختیار

۲

عموم قرار میگیرد .بخش دیگری از محتوا نیز به صورت تجاری تولید

۱

میشود و دریافت آن ،مستلزم پرداخت هزینه است.
محتوای ارائه شده توسط موسسه پژوهشی بوژان ،برای تمامی فعاالن
حوزه کودک و نوجوان آمادهسازی میشود.

ارزیابی

ارزیابی
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ارزیابی میزان رشد
سالمت کودک
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ارزیابی میزان سالمت
فعاالن حوزه کودک

ارزیابی

۱

۱

ارزیابی میزان سالمت کودک
الزمه ی شروع پژوهش ،بررسی وضعیت فعلی است .برای مثال در
مبحث کودک ،ابتدا باید وضعیت سالمت کودک در حال حاضر ارزیابی
شود تا بتوان برنامه توسعه مهارتها و یا برنامه درمانی مناسبی متناسب
با ویژگیهای او تدوین کرد.
در صورت نیاز به اقدامات درمانی ،کودک یا والدین او به کلینکهای
مورد تایید موسسه بوژان معرفی خواهند شد.

ارزیابی

۲
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ارزیابی میزان سالمت فعاالن حوزه کودک
موسسه بوژان عالوه بر ارزیابی و بهبود سالمت کودک ،بر رشد
شخصیت بزرگساالن و فعاالن حوزه کودک نیز تمرکز کرده است تا
کسانی مسئولیت تربیت و رشد کودکان را به عهده دارند ،از
استانداردهای سالمت روان و مهارت برخوردار باشند .این ارزیابی به
افراد کمک میکند تا از وضعیت فعلی سالمت روان خود ،آگاه شوند و
در صورت آموزش پذیری ،در فضای پژوهشی و تخصصی ،آگاهی و
مهارتهای خود را افزایش دهد.

آموزش

آموزش

۱

برگزاری دوره های
آموزشی

۲

برگزاری دوره های
کارورزی تجربی

آموزش

۱

برگزاری دوره های
آموزشی

گروه بوژان با توجه به ارزیابیهای انجام شده و نیازسنجیهای
آموزشی ،مخاطبان برنامههای آموزشی را سطح بندی میکند و
برنامههای آموزشی متنوعی را برای جایگاههای مختلف (از جمله والد،
مدیر مهد کودک ،مربی و )...ارائه میدهد.
گواهینامههای تایید صالحیت علمی و عملکردی دانشپذیران در سه
سطح برنزی ،نقرهای و طالیی ارائه میگردد.
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دوره فرزند پروری مبتنی بر تئوری انتخاب با
تکیه بر مهارتهای رفتاری و اجتماعی (والدین و
مربی)
دوره اصول باجگیری عاطفی (مربی ،والدین و
نوجوان)
دوره مهارتهای زندگی و اجتماعی (مربی و
والدین)
دوره آشنایی و پرورش هوشهای هیجانی (مربی،
والدین و نوجوان)
دوره برندسازی شخصیت و زبان بدن (مربی)
دوره اختالل یادگیری (مربی)
دوره روشهای تربیتی و برخورد با کودکان سخت
(والدین و مربی)
دوره آشنایی با تیپ های شخصیتی و انیاگرام
(والدین و مربی)
دوره یکپارچگی حسی از تشخیص تا ارجاع
دوره روشهای برخورد و فرزندپروری کودکان
بیش فعال
دوره آشنایی با اصول طرحواره درمانی در
مواجهه با کودک و نوجوان (مربی)
دوره شیوه های برخورد با نوجوان و بحران های
دوره نوجوانی
دوره تفسیر نقاشی
دوره تربیت تسهیلگر پیش دبستان

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

دوره تربیت مربی و تسهیلگر مربی کالس اول و
دوم
دوره سرفصل نویسی طرح آموزشی بازی محور
پیش از دبستان
دوره سرفصل نویسی بازی محور دوره اول
دبستان
دوره آموزشی مربی زبان انگیسی بازی محور
همراه با شیوه طراحی بازی و سرفصل نویسی
دوره نمایش خالق و بازیهای نمایشی
دوره بازیهای حرکتی و حرکت اصالحی
دوره اصول روانشناسی و تربیتی مسی پلی
(تشخیص ،درمان ،ارجاع)
دوره بازیهای خالق و سازه های حجیم (ویژه
کودکان دارای اختالل تمرکز و کودکان عادی)
دوره طراحی آموزشی و اجرایی پرورش کودک
شاد و خالق
انجام تست های روانشناسی و اختالل در مربیان و
والدین

آموزش

۲

برگزاری دوره های
کارورزی تجربی

در کنار برنامههای آموزشی ،افرادی که تمایل به افزایش مهارتهای
اجرایی خود در حوزه کار با کودک را دارند ،میتوانند از حضور در
دورههای کاروزی موسسه بوژان بهرهمند شوند.
حضور در دورههای کارورزی ،عالوه بر تجربه آموزی ،باعث غنیشدن
رزومه کاری دانشپذیران در مواجهه با فرصتهای شغلی شود.

اعتباربخشی

اعتبار بخشی محتوا
کتاب
همه محتواهای تولید شده در حوزه کودکان،
برای آنان مفید و اثربخش نیستند.
خدمت اعتبار بخشی محتوا از این جهت طراحی

جزوه

اینفوگرافیک

محتوا

شده تا تمامی تولید کنندگان محتوا بتوانند با
دریافت نشان تاییده بوژان ،متناسب بودن
محتوای خود را برای گروههای سنی مختلف

کودکان و نوجوانان  ،اثبات نمایند.

نشریه

ویدئو

اعتبار بخشی مراکز
ارزیابی دورهای

آموزش مستمر

ارائه محتوا

طراحی سیستم

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula
lorem, consequat eget, tristique nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula
lorem, consequat eget, tristique nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula
lorem, consequat eget, tristique nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula
lorem, consequat eget, tristique nec.

مراکز مورد تایید بوژان ،آموزشهای خود را بر مبنای محتوای جدید و مورد تایید بوژان به کودکان و
نوجوانان آموزش میدهند .کارکنان این مراکز طبق سیستم آموزشی بوژان ،کسب مهارت کردهاند و
در برنامههای مسمتر بازآموزی شرکت میکنند .همچنین میزان سالمت روان کارکنان و کودکان در
این مرکز به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت نیاز ،برای اقدامات درمانی به
کلینیکها معرفی میشوند .سیستم عملکرد این مراکز به صورت مسمتر ارزیابی میشود و متدها و
محتواها به روز و در حال توسعه و بهبود هستند.
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www.MBoujan.com

info@MBoujan.com

