موضوعات برنامه همیشه خونه
( اسفند ماه )59

اسفند ماه

شنبه
(خانواده  /فرزندان)

یکشنبه
(مسائل ازدواج)

دوشنبه
(خانواده  /همسران)

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 03بهمن
خشونت و پرخاشگری در فرزندان
(عامل رسانهای ـ تلویزیون ،بازیهای
رایانهای و )...

 7اسفند
درگذشت عالمه علی اکبر دهخدا
خشونت و پرخاشگری و پرخاشگری در
فرزندان
(خانواده و الگوهای خانوادگی)

 41اسفند
تشکیل کمیته امداد امام خمینی /جدایی کامل

 14اسفند
دسترسی ِ بدون نظارت به اینترنت و از بین رفتن
حیا در فرزندان

 4اسفند
(جلسات خواستگاری)
میزان استقالل یا وابستگی دختر و پسر به
خانواده

 8اسفند
درگذشت غالمحسین بنان استاد موسیقی
ایرانی /شهادت حسین خرازی /روز امور
تربیتی و تربیت اسالمی
(جلسات خواستگاری)
میزان استقالل یا وابستگی مالی ِ پسر به
خانواده

 41اسفند
روز درختکاری
(جلسات خواستگاری)
اختالف طبقاتی دختر و پسر

 11اسفند
وفات حضرت ام البنین ،روز تکریم مادران و
همسران شهدا /سالروز تاسیس بنیاد شهید ،روز
بزرگداشت شهدا
(جلسات خواستگاری)
مسائل اعتقادی و اخالقی

 1اسفند
درگذشت آیتاهلل خوشوقت
(ارتباط موثر بین همسران)
همسران چگونه اشتباهاتشان را به هم متذکر
شوند؟

 9اسفند
روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان /
تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب
اسالمی
(ارتباط موثر بین همسران)
چه طور همسران از هم انتقاد کنند؟

 41اسفند
درگذشت رسول مالقلی پور از کارگردانان
سینمای دفاع مقدس
(ارتباط موثر بین همسران)
چه طور همسران خواستههایشان را به هم
بگویند؟

افغانستان از ایران در معاهده پاریس* /روز احسان
و نیکوکاری
دسترسی ِ بدون نظارت به اینترنت و بلوغ زودرس
فرزندان

 10اسفند
شهادت سردار عبدالحسین برونسی فرمانده تیپ
جواداالئمه
(ارتباط موثر بین همسران)
صداقت و روراستی

موضوعات برنامه همیشه خونه
( اسفند ماه )59

اسفند ماه

سه شنبه
(شهروندی)

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

 0اسفند
انفجار و هتک حرمت حرمین شریفین در
سامرا
آداب و اصول شهروندی
(رعایت نظافت)

 43اسفند
آداب و اصول شهروندی
(فرهنگ عابران پیاده)

 47اسفند
شهادت حاج محمد ابراهیم همت
آداب و اصول شهروندی
(فرهنگ ترافیک)

 11اسفند
شهادت 11نفر از نمازگزاران در نماز جمعه تهران
توسط منافقین ()4010
آداب و اصول شهروندی
(فرهنگ استفاده از فضای سبز)

 1اسفند
فرهنگ خرید
(چشم و همچشمی)

 44اسفند
فرهنگ خرید
(تفاوت نیاز و خواسته)

 48اسفند
سالروز تأسیس کانون های فرهنگی هنری
مساجد کشور
فرهنگ خرید
(تجمل گرایی)

 11اسفند
شهادت مهدی باکری  4010ش /روز شهردار /
بمباران شیمیایی حلبچه توسط صدام/4011
سالروز پایان سرایش شاهنامه  /روز بزرگداشت
پروین اعتصامی /شهادت جمعی از هموطنان در
پی حادثه تروریستی تاسوکی توسط گروهک
جندالشیطان ( /)4081رحلت حاج سید احمد
خمینی 4070
فرهنگ خرید
(تفاوت نیاز و خواسته)
**نوروز= نو شدن همه وسایل خانه؟

 49اسفند
رحلت سید جمال الدین اسدآبادی

 11اسفند
-

اخالق کسب و کار
(کم فروشی)

اخالق کسب و کار
(مشتری مداری)

چهارشنبه
(اقتصاد خانواده /کارآفرینی)

پنج شنبه
(اخالقیات/الگوهای اخالقی)

 1اسفند
بزرگداشت خواجه نصیر طوسی  /روز مهندسی
تکریم

 41اسفند
شهادت حضرت زهرا(س)
امر به معروف و نهی از منکر

