
 نشست ھای کميته دبيران علوم اجتماعی 
 

دبيرستان ٢و١ھای جامعه شناسی  کارگاه يک روزه،بررسی مباحثات مفھومی کتاب  
سر كار خانم حبيبه صالح نژاد: با حضور   

١٣:٣٠صبح الي  ٨:٣٠از ساعت ٣٠/١١/١٣٩٣ پنج شنبه:زمان   

اطالعات، تقاطع خيابان كارگر و جمھوريفرھنگسراي فناوري و : مكان  
  

  

  

  

 



 نشست ھای کميته دبيران علوم اجتماعی 
 

 

  گرد ھمايی تخصصی گروه آموزشی علوم اجتماعی

  اصفھان، مرکز تحقيقات معلمان استان: مکان  ١٧/١٠/١٣٩٣چھارشنبه : زمان
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انجمن جامعه شناسي آموزش وپرورش با ھمكاري دفتر تبليغات کميته دبيران علوم اجتماعی، 

ودفتر تاليف و ) اسالمي ميز آموزش وپرورش  –قطب علوم انساني (علميه قماسالمي حوزه 
، برنامه ريزي كتب درسي  سازمان پژوھش و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش  و پرورش

تبيين رويكرد ھاي نظري حاكم بر كتاب ھاي جامعه :  "   تخصصي ،با موضوع -علمياردوی 
  .برگزار کرد )دبيرستان" (شناسي دوره دوم متوسطه

  شھرستان قم ، اردوگاه ييالقي وسف: مكان  ١٣٩٤شھريور ماه  ٢٦الي  ٢٣دو شنبه  :    زمان 
  

  )محل برگزاری دوره رويکردھای نظری در علوم اجتماعی(معرفی وسف 

کيلومتری جنوب روستای  ١٠کيلومتری جنوب شرقی استان قم و  ٧٠وسف يکی از توابع استان قم می باشد که در 

منطقه ای ييالقی و کوھستانی است که در کوه ھای . ھکتار است ٢٠٠مساحت آن به بيش از . ردو واقع شده استف

اطراف خود محصور شده و خاک حاصل خيز، آب مناسب و ھوای مطبوع اين منطقه را به منطقه ھای سرسبز و پر 

تيار دارد در صنايع و بخش ھای گوناگونی اين منطقه زيبا با توجه به امکاناتی که در اخ. برکت تبديل کرده است

کشاورزی وسف، ھر ساله پذيرای مشتاقان : وارد و به فعاليت پرداخت که از آن جمله می توان به سه بخش اصلی

بسياری است که از سرتاسر کشور برای گذراندن اوقات فراغت و به دست آوردن تجربھای متفاوت، به اين دھکده 

صله داشتن از شھر و داشتن فضای سبز زيبا، ھوايی پاک را به مشتاقان خود ھديه می وسف با فا. سفر می کنند

افزون بر ھوای پاک، آب سالم و گوارای اين منطقه که برگرفته از طبيعت است، تازگی و طراوت خاصی دارد ، . دھد

  .شيالت و گردشگری اشاره کرد

ی را تجربه کرده و تغييرات فراوانی را به خود ديده وسف پس از پيروزی انقالب شکوھمند اسالمی، تحوالت بزرگ

به بعد به دستور  ١٣٧۶اين منطقه بعد از انقالب اسالمی در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و از سال . است

  . مقام معظم رھبری حضرت آيت هللا العظمی خامنه ای به دفتر تبليغات اسالمی واگذار شد
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اقدام پژوھی دوره تربيت مدرسی  

 با ھمکاری پژوھشگاه فرھنگ، ھنر واتباطات و انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش ايران و
فرھنگی پيام آوران شھيد مھدوی-موسسه آموزشی شود برگزار می   

١٨:٣٠الی  ١٤از ساعت  ٢٧/٨/١٣٩٤، ٢٣/٨/١٣٩٤زمان شنبه   
پژوھشگاه فرھنگ و ھنر وارتباطاتضلع جنوبی ميدان وليعصر، خيابان دمشق، شماره، : مکان   

 

   

  

  


