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 :پیشگفتار
  یهاارده  آن در تعلهی   و تربیهت  هها  پایهه  اولهین  و یهاارد مهی  زنهگیی  عرصهه  به پا آن در فرد که است اجتماعی نهاد نخستین خانواده،

 رعایهت  و احتهرا   جله   راه و مشهالتت  از بسهیار   کلیگ و است انسان خوشبختی و سعادت رمز خانواده در عاطفه و محبت وجود .شودمی

 سهادیی  بهه  که است خوبی ها  خانواده استحالا  از متشالل کشور هر خوب بنیاد اساس و پایه شک بگون. شودمحسوب می حقوق دیگران

 در درسهت  رفتهار  بهه  ایمهان  سهایه  در کهه  است تربیتی روح شودمی خانواده انسجا  و اتحاد تگاو  سب  که آنچه و گنشونمی یسیخته ه  از

 در کهار  درسهت  بهه  ایمهان  و صهحی   تربیهت  از ترکیبی ییرد استحالا  ملتش آحاد کشور از یک شودمی سب  آنچه .است حاک  خانواده

 . است خانواده یعنی اجتماعی واحگ ترینکوچک

 منگ  از نهاد خهانواده سهال ، سهرزنگه و بانشهام، امالهان رشهگ و پیشهرفت نخواههگ داشهت. خهانواده بهه منزلهه             بهرهجامعه استمی، بگون 

ارتقها    مسهیر  در دهنگه پیالر جامعه است و آسی  به آن بیمار  و عگ  کارائی جامعه را به دنبال خواههگ داشهت. بنهابراین،   ها  تشالیلسلول

 مبنها   بر .است اهمیت حائز بسیار خانواده و به ویژه توجه به مسائل زنان به عنوان رکن اصلی در خانواده، توانمنگساز  انسانی، منابع کارائی

 چنگیانهه  وظهائ   انجها   قابلیهت  ایجهاد  به توانمی را سازمانی کار محیط در زنان توانمنگساز  در کشور ایران، اجتماعی و فرهنگی شرایط

 . نمود معنا ماهبی و اجتماعی فرهنگی، شئون رعایت و زنان جسمی و روانی ستمت و نشام حفظ با کار و خانواده محیط در زنان

سهاعت   05عنوان دوره آموزشی و در مجموع به مهگت   8شامل  "خاتون"طرح حاضر با عنوان خانواده توانمنگ وزارت نیرو و به اختصار 

ریهز  شهگه اسهت. مجهر  ایهن طهرح موسسهه        ارت نیهرو طراحهی و برنامهه   توسط دفتهر زنهان و خهانواده وز    "ها با خانوادهدوشنبه"و با شعار 

ها  تخصصی صنعت آب و برق با پشتیبانی مراکز آموزشی وزارت نیهرو در سرتاسهر کشهور و جامعهه ههگت آن تمهامی کارکنهان         آموزش

 این طرح آموزشی ارائه شگه است.ها  مختل  این نوشتار جزئیات مربوم به صنعت آب و برق و خانواده آنها تعری  شگه است. در بخش
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 مقدمه -1-1

 دهه سه در. دارد برعهگه کشور یافتگی توسعه در را اساسی نقش کشور، زیرساختی صنایع ترین مه  از یالی عنوان به برق و آب صنعت

 ها  آموزش ارائه شگه، یاد رشگ به رو حرکت در خوشبختانه. است شگه برخوردار توجهی قابل کیفی و کمی رشگ از صنعت این اخیر

 برق و آب صنعت ا  توسعه رونگ کرد ادعا توان می جرات به ؛است داشته اساسی نقش نیرو وزارت آموزشی مراکز توسط علمی و مهارتی

 و ها آزمایشگاه بردارنگه در تخصصی آموزشی مراکز انگاز  راه در یاار  سرمایه و رسیگ اتما  به آموزش نشینی حاشیه که شگ آغاز زمانی

 . اجرا شگ صنعت شرایط با متناس  برق و آب صنعت نیاز مورد آموزشی ها  کاریاه

در ارائهه خهگمات آموزشهی خهود توجهه ویهژه بهه         اسهت بها ههگت تهگاو  توسهعه در صهنعت آب و بهرق،        تهتش  در موسسهه  مبنا این بر

ها  آموزشی برا  بانوان شاغل در ایهن راسهتا   ها  مختل  و دورهیاشته با بریزار  همایش، داشته باشگ؛ در سنوات خانوادهتوانمنگساز  

ریز  آموزشی هگفمنگ، موثر و فراییر برا  بهبهود شهرایط و ارتقها     طراحی و برنامه، 9911پایرفته است. در سال  اقگامات متعگد  صورت

بخشی به کارکنان مرد در خصوص نحهوه تعامهل و ارتبهام کهار  بها      آیاهی شاغل در صنعت آب و برق )و در کنار آن خانوادهها  قابلیت

ها  تخصصی صهنعت آب و بهرق نیهز اجهرا  فراییهر ایهن       دوره آموزشی انجا  داده است. موسسه آموزش 8زنان زیرمجموعه( را در قال  

 .انجا  داردها  مختل  بصورت غیرحضور  در دست برنامه را با بالارییر  اساتیگ برتر کشور در حوزه

 

 خانواده توانمند وزارت نيرو )خاتون( معرفی طرح -1-2

ریهز  شهگه اسهت. جههت     ها در صنعت آب و بهرق برنامهه   آموزشی خاتون به منظور توانمنگساز  کارکنان و تحالی  بنیان خانوادهطرح 

انتخاب شهگه اسهت. وزارت نیهرو بهه      99ها  آموزش روزها  دوشنبه و در هر روز از ساعت هماهنگی و انسجا  بیشتر زمان بریزار  دوره

هها   تر  جهت تعالی خهانواده فضا  مناس  "ها با خانوادهدوشنبه"عنوان سازمانی عتقمنگ و معتقگ به ارزش و جایگاه نهاد خانواده، با پویش 

 توان موارد زیر را برشمرد:ها   طرح میوکارکنان صنعت آب وبرق  فراه  آورده است. از ویژیی

 ها برمبنا  اقتضائات روز جامعه و شرایط صنعترفصلانتخاب س 

 استفاده از اساتیگ مجرب و برجسته کشور  

 ساز  امالان استفاده غیرحضور  کارکنان در سراسر کشورو فراه  "برخط"ارائه بصورت  

 منگ  خانواده کارکنان از منزلبودن امالان بهرهفراه  

از طریه  سهامانه آمهوزش از راه     "غیربهرخط "روز و تمامی ایا  هفته بصهورت  منگ  در کل مگت شبانهبودن امالان بهرهفراه  

 انگ. ها را نگاشتهدور برا  افراد  که در زمان ارائه امالان شرکت در دوره

 ها  آموزشی برا  کارکنانصگور یواهینامه معتبر حضور در دوره 
 

 اهداف -1-3

 ا  خانواده محور تقویت و تحالی  جامعهشش  توسعه مبنی بر برنامه قانون  951ماده اجرا بر پایه  -1

 ها  قبل، حین و بعگ از ازدواج اجرا  مصوبه ستاد ملی زن و خانواده برا  آموزش -2

 روینقش خانواده در بهبود کارایی کارکنان وزارت نتوجه ویژه به  -3

 "دار خانوادهدوستخانه وزارت"آفرینی وزارت نیرو به عنوان  نقش -4

 

 

 



 های تخصصی صنعت آب و برق موسسه آموزش            

3 

 
 

 اسناد باالدستی -1-4

 سياستهای کلی خانواده ابالغيه مقام معظم رهبریاجرای  -1

خانواده واحگ بنیاد  و سنگ بنا  جامعه استمی و کانون رشگ و تعالی انسان و پشتوانه سهتمت و بالنهگیی و اقتهگار و اعهتت  معنهو       

 :کشور و نظا  است و سمت و سو  حرکت نظا  بایگ معطوت باشگ به

تقویت و تحالی  خانواده و کارکردها  اصلی آن بر پایه الگو  استمی خانواده به عنوان مرکز ا  خانواده محور و  ایجاد جامعه -9-9

 .نشو و نما و تربیت استمی فرزنگ و کانون آرامش بخش

ها  اجرایی و تما  نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و  ها، سیاست محور قرار یرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه -9-1

 .ویژه نظا  مسالن و شهرساز  هاقتصاد  ب

 .برجسته کردن کارکردها  ارتبام خانواده و مسجگ برا  حفظ و ارتقا  هویت استمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه -9-9

ایجاد نهضت فراییر ملی برا  ترویج و تسهیل ازدواج موف  و آسان برا  همه دختران و پسران و افراد در سنین مناس  ازدواج و 

ساز  و  ها  اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست تشالیل

 .یاار  به تشالیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی ارزش

 :برتحالی  خانواده و ارتقا  سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصات، خگمت و احترا  و مودت و رحمت با تأکیگ  -9-4

 .ا  کشور در جهت تحالی  بنیان خانواده و روابط خانوادیی ها  آموزشی، تربیتی و رسانه کارییر  یالپارچه ظرفیت به -

 .فرهنگ ساز  و تقویت تعامتت اختقی -

تحالی  ها   ها و چالش مقابله مؤثر با جنگ نر  دشمنان برا  فروپاشی و انحرات روابط خانوادیی و رفع موانع و زدودن آسی  -

 .خانواده

 .ها  خانواده ها  مخل ارزش ممنوعیت نشر برنامه -

ایجاد فرصت برا  حضور مفیگ و مؤثر اعضا  خانواده در کنار یالگیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت  -

 .جمعی

 :باارائه و ترسی  الگو  استمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زنگیی استمی ه ایرانی   -9-0

 .ها  پسنگیگه در ازدواج و خانواده ها  متعالی و سنت ترویج ارزش -

 .ها  باطل از آن ها  اختقی و زدودن پیرایه رنگ کردن ارزشپر -

 .یرایی و مظاهر فرهنگ غرب مبارزه با اشرافیت و تجمل -

 .ها  مرجع ناسال  یروهییر   ها  مرجع و برجسته ساز  رفتارها  شایسته آنها و جلوییر  از شالل اصتح رفتار یروه -

ها  قضایی در حوزه خانواده متناس  با نیازها و مقتضیات جگیگ و حل و فصل  بازنگر ، اصتح و تالمیل نظا  حقوقی و رویه -9-6

دعاو  در مراحل اولیه توسط حالمیت و تأمین عگالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرا  احالا  در دعاو  

 .ثبیت و تحالی  خانوادهخانواده با هگت ت

 .ایجاد فضا  سال  و رعایت روابط استمی زن و مرد در جامعه -9-7

 .ها  آینگه آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسالن ها با توانمنگساز  آنان برا  کاهش دغگغه ارتقا  معیشت و اقتصاد خانواده   -9-8

 ه و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانیا  و آموزش قبل، حین و پس از تشالیل خانواد سامانگهی نظا  مشاوره  -9-1

 .استمی ه ایرانی در جهت استحالا  خانواده 
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ها  فرهنگی،  ها  کشور در همه عرصه تقویت و تشوی  خانواده در جهت جل  مشارکت خانواده برا  پیشبرد اهگات و برنامه -9-95

 .اقتصاد ، سیاسی و دفاعی

دار  زنان و نقش پگر  و اقتصاد  مردان و مسؤولیت تربیتی و معنو   خانهحمایت از عزت و کرامت همسر ، نقش مادر  و  -9-99

 .زنان و مردان و توانمنگساز  اعضا  خانواده در مسؤولیت پایر ، تعامتت خانوادیی و ایفا  نقش و رسالت خود

  ناشی از آن با شناسایی ها ها  اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طتق و جبران آسی  پیشگیر  از آسی   -9-91

 .ساز  کراهت طتق مستمر عوامل طتق و فروپاشی خانواده و فرهنگ

 .ها  با سرپرستی زنان و تشوی  و تسهیل ازدواج آنان حمایت حقوقی، اقتصاد  و فرهنگی از خانواده -9-99

ها  جسمی و روحی و عاطفی از  ها  حمایتی و تشویقی مناس  برا  تالری  سالمنگان در خانواده و تقویت مراقبت اتخاذ روش -9-94

 .آنان

ها بویژه ستمت بارور  و افزایش فرزنگآور  در جهت  وکارها  الز  برا  ارتقا  ستمت همه جانبه خانوادهسازایجاد   -9-90

  .برخوردار  از جامعه جوان، سال ، پویا و بالنگه
 

 ای خانواده محور قانون ششم توسعه مبنی بر تقویت و تحکيم جامعه 102ماده -2

 در این طرح به برخی از مفاد ماده مذکور توجه خاص شده است:

ها   ها  زود بازده اقتصاد  و تعاونی حمایت، پشتیبانی و ارتقا  معیشت و اقتصاد خانواده از طری  توسعه مشاغل خانگی، بنگاه -ال 

 ه اجرا  قانون برنامهها نسبت به سال پای تولیگ  روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشگ مستمر فعالیت

ساز ، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط  ها و برنامه ها  مخل ارزش مقابله فعال و هوشمنگ با جنگ نر  در عرصه خانواده و منع نشر برنامه -ب

 ربط در جهت تحالی  خانواده ها  ذ  کلیه دستگاه

دانستن ازدواج و فرزنگآور  از  و تربیت فرزنگ صال ، ارزش پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موف ، پایگار و آسان، فرزنگآور  -پ

 طری  تمهیگ و سازوکارها  قانونی و اعطا  تسهیتت و امالانات

سال پس از ازدواج توسط همه  ک  پنج ها قبل، حین و دست آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده -ت

ها  آموزش و پرورش، بهگاشت، درمان و آموزش پزشالی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی،  ویژه وزارتخانهربط، به  ها  ذ  دستگاه

ربط با برخوردار   مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظا  روانشناسی و مشاوره و سایر نهادها  ذ 

 ها  پایه و تالمیلی بیمه خگمات مشاوره و روانشناسی از تسهیتت و مزایا 

 

 های قبل، حين و بعد از ازدواج مصوبات ستاد ملی زن و خانواده برای آموزش -3

ا  به شورا   ها و ارائه یزارش دوره ها  اجرایی در دستگاه ها و برنامه نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحق  اهگات، سیاست 

 عالی و سایر مراجع ذیصتح در حوزه زنان و خانواده

جمهور در  به معاونت ریيس 02/02/1311هـ مورخ 53635/ت15054جمهور به شماره  نامه معاون اول ریيس -4

 مور زنان و خانوادها

شگه  گییدولت تأ ئتیکه به مهر دفتر ه وستی( مؤلفه به شرح جگول پ40( محور و )95خانواده در )  ها شاخص  ها محورها و مؤلفه -4-9

 شود. یم نییاست، تع
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  ظمقا  مع یخانواده ابتغ یکل  ها استیموضوع س  ها مرک  از دستگاه یزن و خانواده، کاریروه یستاد مل رخانهیدب -4-1

 -9910مصوب - رانیا یاستم  جمهور یو فرهنگ یاجتماع ، ( قانون برنامه پنجساله شش  توسعه اقتصاد951و ماده )  رهبر

مرکز آمار   با همالار نیو ابتغ کنگ و همچن نیجگول ماکور را تگو  اه مؤلفه لیذ یاختصاص  ها دهگ تا شاخص لیتشال

 و ابتغ کنگ. نیگوت زیها را ن شناسنامه شاخص رانیا

 کننگ. ینیب شیخود پ یرا در قال  بودجه سنوات بنامهیتصو نیا  اجرا  موظفنگ اعتبارات الز  برا ییاجرا  ها دستگاه -4-9
 

های  ریزی و اجرای برنامه برنامهحوزه زنان و خانواده )هدف پنجم( اهداف ابالغی وزیر محترم نيرو در  -5

  آتی نسل محوری خانواده در تربيت و پرورش نقشتحکيم بنيان خانواده با توجه به 

 (ابعاد فرهنگی، حقوقی، تربیتی، اجتماعی و مگیریت مصرت)ها  افزایی خانواده آموزش و توان -0-9

 ها  مت جس  و روان همالاران و خانوادهتتقویت س -0-1

  همسر  و مادر  بانوان ها ریز  جهت حمایت از نقش ها  چنگیانه بانوان شاغل و برنامه ها و مسئولیت تاکیگ بر نقش -0-9

 شاغل در صنعت آب و برق

 

 ارکان اجرای طرح -1-5

ها رسانی، تائیگ مگرسان و نظارت بر حسن اجرا  آموزشریز ، اطتعال ( امور زنان و خانواده وزارت نیرو، مسئولیت طراحی و برنامه

 را بر عهگه دارد.

مراکز آموزشی وزارت نیرو در سط  کشور شامل مرکهز آمهوزش   منگ  از ها  تخصصی صنعت آب و برق با بهرهب( موسسه آموزش

ها  عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان، اصفهان، خراسان، خوزستان، تهران، غرب، فارس و واحگها  آموزشی ییتن از راه دور، مجتمع

 هستنگ.لی از فرآینگ بریزار  دوره صگور یواهینامه و ارائه یزارش تحلی ،آموزشی ها  دار مسئولیت اجرا  دورهو مازنگران عهگه

هها  الز   رسهانی و انجها  همهاهنگی   ها  صنعت آب و برق نیهز مسهئولیت اطهتع   ج( مشاوران زنان و خانواده و مگیران آموزش شرکت

ا ها  آموزشی مربوم به اسهتان خهود و فهراه  نمهودن سهازوکار الز  جههت آمهوزش ر       ها  متبوع به مجتمعجهت معرفی کارکنان شرکت

 دارنگ.

 هزینه شرکت در طرح -1-6

کننهگه  هها  آموزشهی اجهرا  ایهن دوره بهرا  ههر نفهر شهرکت        ت نیهرو هزینهه  رازبنابر تعرفه ابتغی دفتر آموزش، تحقیقات و فناور  و

ههر نفهر از   هزینه نهائی حضور  درصگ هگیه،45حمایت دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو با درنظرییر  باشگ که با ریال می 555/705/0

منهگ  رایگهان از ایهن    کننگیان )ترجیحاً همسر( امالان بهرهخواهگ بود. درضمن، یالی از اعضا  خانواده شرکتریال  555/055/9 کارکنان

 .  دوره آموزشی را خواهگ داشت
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 های کشورنام برای طرح آموزشی خاتون براساس نواحی و استانرسانی و ثبتمسئولين اطالع

ف
دی

ر
 

ع/واحد نام مجتم

 آموزشی
 نام و پاسخگوئیمسئول ثبت های تحت پوششاستان

 آذربایجان 9
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و 

 زنجان
 549-91818756-1و  51949941515اهلی  نسرین حسین

 اصفهان 1
اصفهان، چهارمحال و بختیار ، یزد، 

 کرمان و هرمزیان
 599-99859171-0و  51991590907الها  نصیر  

 خراسان 9
خراسان رضو ، شمالی و جنوبی، 

 یلستان و سیستان و بلوچستان
 509-99800109و  51901569146پور  نوشین خلیل

 569-99945169و  51969199716فریبا هرمز   خوزستان خوزستان 4

 519-88151584و  51911047061آباد   مری  فیض تهران، البرز و ق  تهران 0

 غرب 6
کردستان، لرستان، کرمانشاه، 

 مرکز ، ایت 
 589-98196595و  51989919166زهرا بختیارونگ  

 فارس 7
یلویه و فارس، بوشهر و کهگ

 بویراحمگ
 579-98995515و  51979559795الهی  نسی  نعمت

 599-99991615و  51991961194سمیه وفایی  ییتن و قزوین ییتن 8

 599-99996941و  51999846911معلمیان محگثه  مازنگران و سمنان مازنگران 1

 

 مخاطبين -1-3

هها   باشنگ.) البتهه اولویهت ایهن طهرح کارکنهان زن و زوج     مخاطبین طرح خاتون میتمامی کارکنان صنعت آب و برق و خانواده ایشان 

یهک از کارکنهان )زن و مهرد(     نا  هرانگ(. درصورت ثبتمنگ بودهها  آموزشی کمتر بهرهجوان هستنگ که تاکنون از امالان حضور در دوره

 ها را خواهنگ داشت.همسران آنها نیز با دریافت رمز عبور امالان استفاده از این آموزش

 تبصره:

 شهود  مهی هها، تأکیهگ    ها  فوق و جلوییر  از هزینهه مجهگد بهرا  حضهور آنهها در ایهن دوره       یر  موثر کارکنان از دورهی  به منظور بهره

 انگ خوددار  نماینگ. ها شرکت کرده و یواهینامه مربوطه را دریافت کرده ایی که قبتً در آنه کارکنان از حضور در دوره

 

  مراحل اجرا -1-5

 : پيش نيازهای ورود به کالس آنالینگام اول

تاپ و یک اینترنت پرسرعت داشته باشیگ، البته امالان  شما بایگ یک کامپیوتر یا لپ مجاز  برخط)آنتین(برا  شرکت در یک کتس 

 ها را از دست بگهیگ. و تبلت ه  وجود دارد اما در این حالت ممالن است بعضی قابلیت تلفن همراهحضور در کتس با 
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کنیگ،  ها  همراه استفاده می ه  از اینترنت تلفنمگابایت بر ثانیه است. ایر  9توصیه ما دسترسی به یک اینترنت پرسرعت با سرعت 

 کافی است. G9و حتی  G4دسترسی به سرعت 

 باز باشنگ: ریز  هاو پورت ی.پ الز  است آ گ،یکن یورود به کتس استفاده م  سازمان برا نترنتیایر از ا

 81۹11۹191۹994: ی.پ آ

 UDP/TCP  ۹9190  ۹85  449: ها پورت

از یک هگفون استفاده کنیگ. با استفاده از هگفون شما دیگر مشالل بریشت صگا را  شود میهمچنین برا  برقرار  ارتبام بهتر صوتی توصیه 

 ه  نخواهیگ داشت.
 

 Adobe Connect: دانلود و نصب نرم افزار 2 مرحله

 

 
 

 

 

 

 

توجه به نوع سیست  عامل خود دانلود و نص  کنیگ. این نر  افزار را با  Adobe Connect افزار  برا  شرکت در کتس الز  است نر 

 .بسیار سبک بوده و نص  آن پیچیگیی خاصی نگارد
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ایر ه  قصگ شرکت در کتس آنتین به کمک موبایل یا تبلت داریگ، بهترین کار آن است که به استور یوشی خود )یویل پلی در 

نر  افزار را به رایگان دانلود و نص   Adobe Connect مراجعه کنیگ و با جستجو  اس ها  انگرویگ  یا اپ استور در آیفون(  یوشی

 .کنیگ
 

 : دریافت آدرس ورود به سایت و نام کاربردی و رمز عبور3مرحله 

بایگ وارد حال که پیش نیازها  الز  برا  ورود به کتس را در اختیار داریگ بایگ وارد محیط کتس مجاز  شویگ. برا  این منظور شما 

 سامانه آموزش مجاز  آنتین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران شویگ.

ها  تبلیغاتی سی  کارتشان بسته باشگ  شود، افراد  که پیامک ها  آموزشی پیامک می) نا  کاربر  و رمز عبور برا  فراییران دوره

 موف  به دریافت پیامک نخواهنگ شگ!(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 اینترنتی تارنمای مجتمع آموزشی و پژوهشی تهراننشانی 
  www.Therc.ir 

 :طی کنیگمراحل زیر را پس از دریافت اطتعات 

 کنیگ. کیکل گینا  کرد که ثبت  ا دکمه ورود به جلسه، دوره  بر رو” نیآنت  سامانه آموزش مجاز”بخش  از

 

 .کنیگکلیک  Enter Roomرو  و حال نا  کاربر  و کلمه عبور  خود را وارد کرده 

افزار  که حتما از طری  رایانه شخصی و با استفاده از نر  شود میتر، توصیه مجگد تی و تصویر  بهتر و پویا)برا  برقرار  ارتبام صو

Adobe connect بوسیله مروریرها  اینترنتی نیز فراه  شگه اما بگلیل پیچیگیی ، ارتبام از طری  اتصال مستقی  وارد کتس شویگ

 .شود( و اتصال از این طری  پیشنهاد می Adobe Connectها  مورد نیاز برا  این روش، همان نص  نر  افزار  نص  افزونه

http://www.therc.ir/
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 خواهیگ وارد کتس شویگ: از چه طریقی می کنیگوارد کردن نا  کاربر  و رمز عبور بایگ انتخاب  از پس

 

Open in Application  ) پیشنهاد(  : 
رو  سیست  شما نص  باشگ ، به صورت خودکار باز خواهگ شگ و شما وارد  Adobe connectافزار  ، ایر نر هبا انتخاب این یزین

 .کتس خواهیگ شگ
 

Open in Browser : 
 Adobe Flash Playerها   مروریر به کتس هگایت خواهیگ شگ اما وجود افزونهبا انتخاب این یزینه، شما از طری  همان صفحه 

 .متناس  با مروریر اینترنتی مورد استفاده شما الزامی است Adobe Connect Add-in و
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ری  صوت ، ایر قصگ داریگ داخل کتس از طوجود نخواهگ داشتفراییران  برا امالان ارسال صگا و تصویر  ،طری  این ورود از ضمناً

 تبام باشیگ حتما از روش اول استفاده کرده و وارد کتس شویگ.با استاد و فراییران دیگر در ار

 باشگ. مواجه خواهیگ شگ که همان محیط کتس آموزشی شما می زیرنهایتا شما با تصویر  مشابه تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

، لیست نفرات حاضر در محتوا  اشتراک یااشته شگه توسط استادیو  متنی، مشاهگه  و در این محیط شما تصویر استاد، محل یفت

 .، نظرسنجی، تخته آموزشی و ... را مشاهگ خواهیگ کردجلسه

ایگ و مشاللی برا  برقرار  ارتبام وجود نخواهگ داشت، ضمنا همیشه  با مشاهگه این صفحه و جزئیات آن ، شما عمت وارد کتس شگه

 واهگ داشت تا پاسخگو  سواالت فنی شما باشگ.پشتیبان فنی داخل جلسات حضور خ
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 فصل دوم:  

 

 

 

 هاعناوین و سرفصل دوره
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 ها: لیست دوره -2-1
ها  کارشناسی صورت یرفتهه توسهط دفتهر زنهان و خهانواده وزارت نیهرو،       ابتغی و مطالعات و بررسیها  بر مبنا  سیاست

 باشگ: می (ساعت 05در مجموع )دوره  8که شامل  انتخاب شگه است 9911ها در سال عناوین زیر برا  اجرا  آموزش

 

  خاتون طرحزمانبندی 

 کد دوره نام دوره ردیف
ساعت 

 دوره

 تاریخ برگزاری

 دوره

ساعت برگزاری 

 کالس

 14:91الی  TGCM -1111 4 10/18/1911 11:11 اقتصاد خانواده 1

 TGCM-1111 8 آسیب شناسی خانواده 2
12/18/1911 

11/18/1911 
 14:91الی  11:11

 14:91الی  TGCM-1111 4 21/18/1911 11:11 حقوق خانواده 9

 TGCM-1112 8 روابط سالم زوجین 4
19/11/1911 

11/11/1911 
 14:91الی  11:11

 TGCM-1118 1 تربیت فرزند 0
11/11/1911 

24/11/1911 
 19:11الی  11:11

1 

شبکه اجتماعی، سواد 

رسانه ای و مسئولیت 

 پذیری اجتماعی

TGCM-1188 8 
11/11/1911 

18/11/1911 
 14:91الی  11:11

 TGCM-1120 1 کار آفرینی 1
10/11/1911 

22/11/1911 
 19:11الی  11:11

8 
بیماریهای نوپدید و 

 راههای پیشگیری
TGCM-1111 1 

21/11/1911 

11/11/1911 
 19:11الی  11:11

 

 

 ها ارائه شگه است.در ادامه این قسمت، جزئیات مربوم به هر یک از این سرفصل

 ها: عناوین و سرفصل دوره  -2-2

 اقتصاد خانواده -2-2-1

  :کدTGCM-1100 

  آموزش خانواده( -اجتماعینوع: عمومی )فرهنگی و 

 :اهداف آموزش 

ها  خانوار و تاثیر آن بر  توسعه آیاهی اعضا  خانواده در خصوص ایجاد الگو  صحی  اقتصاد  و تنظی  درآمگها و هزینه

 اقتصاد کشور.

 :محتوای آموزشی 

 تولیگ در خانواده 
 مصرت در خانواده  
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 تغایه سال  و حتل   
 مسالن   
 )با نگاه ویژه به مگیریت مصرت آب و برق( جویی در مصرت صرفه  
 ریز  درآمگ خانواده چگونگی برنامه  
 انواع سرمایه  
 مصارت شرعی و پرداخت مالیات )مالیات، خمس، انفال و غیره(  

 شناسی خانواده آسیب -2-2-2

  : کدTGCM-1016 

 آموزش خانواده( -نوع: نوع: عمومی )فرهنگی و اجتماعی 

 :اهداف آموزش 

 سطح آگاهي خانواده در زمينه فرهنگي، اجتماعي و توسعه آگاهيهاي خانواده نسبت به اهميت مقابله با جنگ نرم.ارتقاء 

 :محتوای آموزشی 

 تحوالت خانواده در دهه اخیر  

 نظا  خانوادیی سنتی  

 ارزشها  خانواده  

 تهاج  فرهنگی، نوجوانان و جوانان  

 ها  مقابله با تهاج  فرهنگی شیوه  

 سالوالر و جریان ضگ خانوادهنظا    

 رشگ ارزشها  اختقی و فرهنگی در نوجوانان و جوانان  

 بحران فروپاشی خانواده در غرب و پیامگها  ناشی از آن  

 خشونت در خانواده  

 

 حقوق خانواده  -2-2-3

  :کدTGCM-1011 

 آموزش خانواده( -نوع: عمومی )فرهنگی و اجتماعی 

 :اهداف دانشی آموزش 

 ها  فرد  و اجتماعی منگ حقوق و مسئولیتها  اعضا  خانواده در عرصه نظا تبیین 

 :محتوای آموزشی 

 نالاح و احالا  آن 
 حقوق و تالالی  شوهر بر زن 
 حقوق و تالالی  زن بر شوهر  
 قوانین مربوم به انحتل نالاح  
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 روابط سالم زوجین -2-2-4

  :کدTGCM-1102 

  خانواده ـ مطلع مهر()فرهنگی و اجتماعی ـ آموزش نوع: عمومی 

 :اهداف دانشی آموزش 

 .ییر  و استوارساز  نظا  خانواده ها  جوان به منظور شالل ارتقا  سط  آیاهی زوج

 :محتوای آموزشی 

 ترین علل تعارضات در روابط زوجین از منظر پزشالی شایع 
 بررسی اختتالت جسمی و روحی زوجین از منظر پزشالی 
 در فروپاشی خانواده غیراختقینقش ماهواره، اینترنت و فیلمها   
 

 تربیت فرزند -2-2-5

  :کدTGCM-1015 

 آموزش خانواده( -نوع: عمومی )فرهنگی و اجتماعی 

 :اهداف آموزش 

ها  اصیل استمی در خانواده برا  تربیت نسل سال ، با ایمان، مسئول و موثر در رشگ خود،  یسترش و تعمی  ارزش

 خانواده و جامعه.

 محتوای آموزشی 

 جایگاه فرزنگ و مسئولیت والگین  
 چگونگی رابطه پگر و مادر با فرزنگان 
 ادب آموز  و تربیت فرزنگان 
 تربیت دینی و پرورش ایمان در فرزنگان 
 فرزنگان و جامعه 
 والیت پایر  در خانواده 
 دوران بلوغ و جوانی 
 رسانه و کودکان 
 فرزنگآور  و فرزنگپرور  

 پذیری اجتماعی ای و مسئولیت های اجتماعی، سواد رسانه شبکه  -2-2-6

  :کدTGCM-1055 

  نوع: عمومی 

 :اهداف دانشی آموزش 

 اهداف کلی دوره:

ا  و  ها  آنها و نیز اصول سواد رسانه ها و فرصت ها  اجتماعی و آسی  آشنایی کارکنان با مفهو  و کارکردها  شباله

پایر   ا  در راستا  افزایش مسئولیت ها و سواد رسانه ییر  بهینه از این شباله بهرهچگونگی تحلیل آن به منظور 

 اجتماعی.
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 :محتوای آموزشی 

 ها  اجتماعی و کارکردها و نقش آن در جامعه و سازمان شباله 
 حری  خصوصی، هویت مجاز  و امنیت در فضا  مجاز  
 ها  اجتماعی در سازمان ها و تهگیگها  یسترش شباله فرصت 
 ها  اجتماعی ها  شباله راهالارها  پیشگیر  از بروز آسی  
 ها  اجتماعی  ییر  از خگمات فناورانه شباله راهالارها  امن برا  بهره  
 ها  اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ها  افراد حقیقی و حقوقی در شباله مسائل حقوقی و قوانین ناظر بر فعالیت 
 ها یل محتوا  رسانه، اصول تولیگ و انتشار پیا  و محتوا  رسانها  و اصول تجزیه و تحل مفهو  سواد رسانه   
 ا   ها، ابعاد و اصول سواد رسانه ویژیی 
 ا  مراحل کس  سواد رسانه 
 ا  و مسئولیت اجتماعی سواد رسانه 
 پایر  اجتماعی ا  بر مسئولیت آثار و نتایج سواد رسانه 
 ها سازمانها  اجتماعی در  ارایه یک نمونه موف  از کاربرد شباله 

 

 کارآفرینی -2-2-7

  :کدTGCM-1025 

  نوع: عمومی 

 :اهداف رفتاری 

هها    شرکت کننگیان در پایان دوره با اصول و مبانی علمی کارآفرینی، راهالارها  توسعه کهارآفرینی سهازمانی و مولفهه   

 تاثیریاار بر کارآفرینی آشنا خواهنگ شگ.

 :محتوای آموزشی 

 مفاهی  و مبانی نظر  کارآفرینی 
 کارآفرینی و نقش آن در حل مسئله و ختقیت 
 کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین 
 ها  کس  و کار کارآفرینی و و برنامه 
 ها  مگیریتی و ارزش آفرینی در سازمان کارآفرینی، بهبود شیوه 
 مگیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی 
 راهالارها  توسعه کارآفرینی 
 اطتعاتکارآفرینی و فناور   
 ها  کس  و کار کوچک و متوسط کارآفرینی و توسعه بنگاه 
 ها  پیشرو  کارآفرینی ها و چالش فرصت 

 

 های پیشگیری های نوپدید و راه بیماری  -2-2-8

  : کدTGCM-1010 

  نوع: عمومی 
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  :اهداف رفتاری 

 فراییران در پایان دوره :  

 را توضی  خواهنگ داد. ها  نوپگیگ و عوامل مختل  بروز آنها انواع بیمار 

 شونگ. ها  انتقال آنها آشنا می ها  نوپگیگ و راه ها  بیمار  با انواع عتی  و نشانه

 ها  نوپگیگ توضی  خواهنگ داد. ها  پیشگیر  و نقش نهادها  مختل  اجتماعی را در بروز بیمار  ها و شیوه راه

  :محتوای آموزشی 

 ها  نوپگیگ   ایگز، هپاتیت و... در کشور جهان و دیگر بیمار تعاری  و مفاهی ، تاریخچه وضعیت بیمار 
 ها  نوپگیگ ایعاد فرهنگی، اقتصاد  و اجتماعی ایگز و دیگر بیمار  
 هپاتیت و...،HIV،HPVها  انتقال ایگز،  راه 

 ) بیمار  کرونا(91آشنایی با ویروس کوویگ  
 ها  تشخیص آن عتئ  بالینی ایگز و هپاتیت،... روش 
 تشخیص و درمان ها  راه 
 ها نقش مشاوره در کنترل بیمار  
 پیامگها و عوارض روانی بیمار  )بر فرد و خانواده( 
 ها  پیشگیر  و مبارزه با ایگز، هپاتیت،... و کنترل آن راه 
 ها در کنترل و پیشگیر  بیمار  ایگز، هپاتیت و... ها  اجتماعی و سازمان نقش افراد، خانواده، یروه 
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