
زنی ( وهفتههلل علیهایژه برنامه های ایام والدت حضرت زهرا)سالم اجدول و  

دانلود پیوست / ارتباط  نوع  مکان فعالیت 
 ردیف عنوان برنامه موضوع برنامه زمان فعالیت فعالیت

مجاز سراسر کشور پوستر و دستور العمل
 ی

ثبت نام در سایت 
معاونت فرهنگی 
تبلیغی ازتاریخ  : 

لغایت   25/11/1398
15/12/1398  

آشنایی  با فرآیند دوره مقدماتی: 
های قانونگذاری با تاکید بر 

 حوزه ی زن و خانواده

فراخوان سلسله دوره 
های مجازی زندگی 

(3به توان خدا )  
1 

ارتباط برخط در پایگاه 
معاونت فرهنگی تبلیغی به 

 farhangi.whc.irآدرس: 

برخط 
درسراسر 

 کشور
 برخط

یکشنبه 
27/11/1398  

12تا  10ساعت   

معرفی برنامه های اداره با موضوع : 
زن و خانواده به همراه ارائه 

 جهت راهکارهای ویژه
 تسهیالت و خدمات ازدواج طالب

نشست برخط اداره 
زنان و خانواده امور 

با معاونان محترم 
فرهنگی استان های 

 سراسر کشور

2 

 پوستر  و
ارتباط برخط در پایگاه 

معاونت فرهنگی تبلیغی به 
آدرس: 

farhangi.whc.ir 
 

حضوری در 
قم و برخط در 
 سراسر کشور

 
 
 
 
 

برخط 
 و
 

حضور
 ی
 

زمان برگزاری:  
  1398 /21/11دوشنبه 

الی  30:8ساعت 
حضور )با  30:10

 خانم دکتر خزعلی (

بررسی ابعاد مشارکت نشست اول: 
سیاسی اجتماعی  زنان، با تاکید بر 

 شخصیت حضرت زهرا)س(
مرحله دوم از 

سلسله نشست های 
آسیب شناسی 
مسائل زنان و 

 خانواده
)همراه با 

 اعطاءگواهینامه(
 

3 

زمان برگزاری: 
  1398 /28/11دوشنبه 

الی  30:8ساعت 
)باحضور  30:10

 جناب آقای قاسمی(

 نشست دوم:
علل و پیامد های بحران جمعیت 

 در ایران

 زمان برگزاری:
5/12/ 1398  

الی   30:8ساعت 
)باحضور  3:10

جناب آقای 
 قاسمی(

راهکارهای مقابله با نشست سوم: 
 بحران جمعیت در ایران

پوستر و دستور العمل، 
برای هر دوره به صورت 

 مجزا
 

های:  استان
گیالن، مازندران، 

 مرکزی، البرز،
کرمانشاه و 

 آذربایجان شرقی

حضور
 ی

 
زمان ثبت نام دوره 

ی ها)برعهده
مدیریت های 

استانی ( از تاریخ: 
25/11/1398  

لغایت  
15/12/1398  

 
 
 

زمان برگزاری : بر 
 طبق دستور العمل

 

.دوره ی واکاوی بحران 1
 ساعته( 30جمعیت در ایران)

 
 
 
 

-مرحلهبرگزاری 
ی اول از  طرح 

توانمندی 
فرهنگی تربیتی 
طالب در حوزه 

مباحث زن و 
)دوره خانواده 

های تربیت مربی 
حضوری در برخی 

 از استان ها(
 

4 
 پوستر و دستور العمل

استان های: 
قم،سیستان و 

بلوچستان،آذربایج
ان 

شرقی،همدان،تهرا
ن،اصفهان، 

فارس،خوزستان،
 کرمان

تربیت ی عمومی و دوره.2
تربیت و سالمت جنسی  "مدرس

خانواده محور با رویکرد 
 5ساعته در  132تا  24)از "اسالمی

 قالب اجرایی(

استان های: قم  پوستر و دستور العمل
 و تهران

ی تربیت مربی و مشاور دوره.3
 160) خانواده با رویکرد اسالمی

 ساعته(



دانلود پیوست / ارتباط  نوع  مکان فعالیت 
 ردیف عنوان برنامه موضوع برنامه زمان فعالیت فعالیت

 پوستر و دستور العمل
استان های قم، 

 کرمانشاه
 وایالم

آغاز ثبت نام 
ی مدیریت )برعهده

 های استانی(
ازتاریخ: 

20/11/1398  
 لغایت

25/11/1398  

ی آموزش های قبل از دوره.4
 )ویژه طالب مجرد( (PME) ازدواج

 دستور العمل

حضور فعاالن 
به تعداد 

محدود از 
سراسر کشور 

 در استان قم

حضور
 ی

زمان ثبت نام جهت 
ی حضور )برعهده

های استانی  مدیریت
( از تاریخ:  

20/11/1398  
25/11/1398لغایت    

 زمان برگزاری :
9/12/1398و 8  

گردهمایی تعدادی ازبانوان  
) از حوزوی  وفعال مهدوی

 سراسر کشور(

مشارکت و حضور 
در مجمع عمومی 

ستاد هماهنگی 
فعالیت های 

 مهدوی

5 

حضور برخط درپایگاه 
معاونت فرهنگی تبلیغی به 

 farhangi.whc.irآدرس: 

به صورت 
حضوری در 
استان قم و 

بصورت برخط 
در سراسر 

 کشور

 برخط

 
زمان برگزاری:  

30/11/1398  
 
12تا  10ساعت   

واکاوی مسائل با عنوان: 
مهدکودک های داخلی 

 وضعیت سنجی و نیازمندی ها

نشست تخصصی با 
مربیان مهدکودک 
های داخلی حوزه 

های علمیه 
خواهران 
 سراسرکشور

6 

 


