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معرفی دوره:
دوره آموزشی مجازی مهارت افزایی و سبک زندگی خانوادگی 
ارائه  و  فرهنگی  فعاالن  توانمند سازی  منظور  به  نخست(  )گام 
آموزش و تبیین مفاهیم پایه، طراحی شده است. از جمله اهداف 
این دوره، ادبیات مشترک درباره سبک زندگی اسالمی و بهره 
فرهنگ  در  موثرین  و  مشارکت کنندگان  اندیشی  هم  از  گیری 

دینی است.   
مزایای دوره آموزشی گام نخست:

1. ترکیب مباحث نظری عمیق و محتوای کاربردی در زندگی روزمره.
و  سبک  مشاوره،  حوزه  در  نظر  صاحب  اساتید  از  استفاده   .2

مهارت های زندگی.
آموزش  و  خانوادگی  زندگی  سبک  با  تخصصی  مواجهه   .3

مهارت های الزم.
4. زمان بندی مطالعه براساس جلسات هر درس.

4. امکان برگزاری و پخش آنالین جلسات رفع اشکال در صورت 
درخواست مخاطبین.

5. کاربردی بودن آموزش ها.
عناوین موضوعی دوره: ترم اول 

1. سبک زندگی، حجت االسالم  دکتر مسعود  آذربایجانی )5  جلسه(
محمدرضا  والمسلمین  حجت االسالم  فرهنگی،  تحوالت   .2

زیبایی نژاد )4 جلسه(

از ازدواج )روابط دختر و پسر(، دکتر محمود  3. روابط پیش 
گلزاری )2 جلسه( 

دکتر  اول(،  )بخش  مرد  و  زن  اختالفی  روان شناسی   .4
منصوره السادات صادقی )2 جلسه(

5. رویکرد دین به جنسیت  و خانواده، دکتر فریبا عالسوند )8 جلسه( 
6. نقش سالمت عاطفی و جنسی در استحکام خانواده، دکتر 

سیدکاظم فروتن )5 جلسه(
والمسلمین  حجت االسالم  زندگی،  در  اشتباه  باورهای   .7

محمدرضا زیبایی نژاد )8 جلسه(

ترم دوم:   
1. خانواده و رسانه، دکتر سید محسن بنی هاشمی )8 جلسه( 

2. مدیریت فرهنگ در خانواده، دکتر حسن بنیانیان )3 جلسه(
3.  مشاوره پیش از ازدواج، دکتر محمود گلزاری )2 جلسه(

مهدی  دکتر  حجت االسالم  زناشویی،  زندگی  مهارت های   .4
عباسی )8 جلسه(

5. مهارت های زندگی برای همسران، دکتر فرشته موتابی )8 جلسه(
6. بایسته های فرزندپروری، حجت االسالم ابراهیم اخوی )4 جلسه(

ترم سوم
1. کودک و معنویت، حجت االسالم ابراهیم اخوی )4 جلسه(

 4( اخوی  ابراهیم  حجت االسالم  نوجوان،  روان شناسی   .2
جلسه(

3. مهارت های مشاوره و راهنمایی، حجت االسالم دکتر حسن 
انصاری )8 جلسه(

4. اصول و فنون مشاوره، دکتر مسعود جان بزرگی )8 جلسه(
5. روان شناسی  اختالفی زن و مرد )بخش دوم(، دکتر منصوره 

 السادات صادقی )4 جلسه(
محمدتقی  دکتر  حجت االسالم  سالمت،  در  باور  نقش   .6

سبحانی )3 جلسه(

تعهدات مرکز و امتیازات اعطایی
1. اعطای گواهی پایان دوره

2. ارائه مشاوره و حمایت از انجمن های علمی و فرهنگی که 
توسط فارغ التحصیالن تاسیس شود. 

4. اولویت پذیرش در سایر دوره های آموزشی مرکز.
5. ارائه محصوالت مرکز با تخفیف ویژه.

زمان برگزاری: اسفند 98 تا مهر 99
سامانه  اساس  بر  مجازی  صورت  به  برگزاری:  شیوه 
LMS و ارائه مجموعه دروس با کیفیت مطلوب در قالب 

)فیلم، صوت و متن( به صورت بسته آموزشی.

از سبک  با مفهوم اسالمي عبارت است  ابعاد پیشرفت  از  یکي 
منظر  از  اگر  ما  زیستن.  شیوه  اجتماعي،  رفتار  کردن،  زندگي 
نجاح  و  فالح  و  رستگاري  انسان  هدف  که  کنیم  نگاه  معنویت 
و  معنویت  به  اگر  بدهیم؛  اهمیت  زندگي  سبک  به  باید  است، 
زندگي  براي  باشیم،  نداشته  اعتقادي  هم  معنوي  رستگاري 
راحت، زندگي برخوردار از امنیت رواني و اخالقي، باز پرداختن 
به سبک زندگي مهم است.بخش حقیقي و اصلي تمدن سبک 
زندگي است.                                                مقام معظم رهبري
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دوره مجازي مهارت افزایی  
سبک زندگي  خانوادگی

)گـام نخست(
توانمندسازي فعاالن فرهنگي 

در موضوع سبک زندگي 

تاریخ ثبت نام: از 20 دی تا 25 بهمن ماه 98
تاریخ شروع دوره: 1 اسفند 98

طریقه ثبت نام:
 سایت مرکز تحقیقات زن و خانواده

www.wrc.ir

شناسه آموزش در شبکه های اجتماعی
@amozeshwrc

تلفن: 58ـ32603357)025(
داخلی 4618 و 4616

مستقیم: 32144618)025( و
 )025(32144616

 

تخفیفات
1. مخاطبانی که در 2 ترم همزمان ثبت نام نمایند از 

15 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
نام  ترم همزمان)کل دوره( ثبت  افرادی که در 3   .2

نمایند از 30 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
3. دانش پژوهان دوره های درسگفتار4،3،2،1 مشمول 

40 درصد تخفیف می شوند.
4. افرادی که به صورتی گروهی )حداقل20 نفر( ثبت 
نام نمایند از 40 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

و فرهنگی در  دانشگاهی  و مراکز حوزوی،  نهادها   .5
صورت مشارکت برای اجرای دوره طبق تفاهم نامه ای 

توافقی از تخفیفات ویژه برخوردار خواهند شد.

مخاطبان 
علمیه،  حوزه های  باالتر  و   2 سطح  طالب   .1
دانشجویان مقطع کارشناسی و باالتر، کارشناسان و 

عالقمندان به مباحث سبک زندگی خانوادگی
مشاوران،  کارشناسان،  فرهنگی،  مدیران   .2

پژوهشگران، مبلغان و اساتید حوزه و دانشگاه
3. مددکاران و مشاوران خانواده و دانشجویان فعال 

در عرصة زن و خانواده
4. معلمان و مشاوران نخبة آموزش و پرورش

5. معاونان و کارشناسان امور خانواده در نهادهای 
دولتی و غیردولتی

6. سرگروه ها و مربیان طرح شجرة طیبه صالحین
7. دانش پژوهان دوره های درس گفتار برگزار شده از 

سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده


