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 تعالیبسمه

 "خانواده با رویکرد اسالمیتربیت مربی و مشاوره  " دوره دستورالعمل
 ساعته( )ویژه تهران و قم( 160) 

 1398سال  –  معاونت فرهنگی تبلیغی

نیازهای جوامع محسوب اهم شکیل وتحکیم آن از ت جهت یزمینه سازاجتماعی است که  نهاد ترینمهمنهاد خانواده 

 یحوزهطالب و اساتید فرهیخته و فعال در  فکری و روانی هایساختفراهم نمودن زیر  در همین راستا ؛شودمی

از و خدمت رسان به اقشار مختلف جامعه،  اجتماعی گذارتاثیرعوامل به عنوان یکی از  ،مباحث زنان و خانواده

 .گرددمیمحسوب  علمیه خواهران هایحوزه هایفعالیت ترینضروری

، و نیاز به خدمت رسانی در جامعه از طریق فرهیختگان حوزوی در این زمینه باتوجه به ضرورت این مسئلهلذا 

تربیت مربی و مشاور  "حضوری دورهدفتر تبلیغات اسالمی  با مشارکت ،در نظر دارد تبلیغی–معاونت فرهنگی 

قم  هایاستاندر  مسائل زن و خانواده، حوزهو فعال در  و طالب فرهیخته برای اساتید را "خانواده با رویکرد اسالمی

 .نمایدبرگزار  تهران و

 کنندگانشرکتشرایط 

  فقه خانواده هایرشتهدر  4به تحصیل سطح شاغل افراد 

  هایرشتهدر  3و یا اشتغال به تحصیل در سطح  3اتمام سطح : 

 شاوره خانوادهم.1

 مطالعات زنان .2

 و تربیت اسالمیاخالق  .3

  ل به تحصیل در این سطح به شرط داشتن مدارک یا اشتغا 2داشتن حداقل مدرک حوزوی سطح

 :مانند (هاگرایشدر کلیه )ذیل  هایرشتهدر دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دانشگاهی کارشناسی و 

 روانشناسی .1

 مشاوره .2

 علوم تربیتی .3

 اندیشه اسالمی .4

 مطالعات زنان .5

 حقوق .6

 و خانواده انزن مباحث فعال فرهنگی در حوزه 

  فردی و گروهی هایمشاورهتوانمند در امر 

  مرتبط هایفعالیتو  هادورهاختصاص فرصت الزم جهت شرکت در 
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   مشاوره و روانشناسی به زنان و خانواده و یا و مباحث  هادورهمرتبط با گذراندن  هایگواهینامهداشتن

 .ساعت 100مدت حداقل 

 مزایای دوره

   شرکت کنندگانعلمی و مهارتی سطح ارتقاء 

  کارگاه( 6بصورت مجزا برای ) مربوطهاز مراکز گواهینامه معتبراعطاء 

  و مورد نیاز مراکز معتبر معرفی افراد توانمند و برگزیدگان کالس به. 

 دردوره ی تربیت مربیقابل برگزاری  هایدورهعنوان 

 میزان ساعات کالسی عنوان کارگاه ردیف

 ساعت cbt 45اصول و فنون مشاوره  1

 ساعت 25 جنسی هایمهارت 2

 ساعت 15 آموزش و مشاوره پیش از ازدواج 3

 ساعت 30 زندگی و زناشویی هایمهارت 4

 ساعت 30 دوران کودکی و نوجوانی هایچالشخانواده و  5

 ساعت 15 آسیب شناسی خانواده 6

 ساعت 160 دوره 6 جمع

 

 اجرایی دستورالعمل

 آدرسسایت معاونت فرهنگی تبلیغی به در  15/12/1398 الی 25/11/1398 تاریخمهلت ثبت نام از  -1

farhangi.whc.ir واهد بودامکان پذیر خ. 

تخصصی مورد نیاز  یدوره 6ساعت در قالب حداقل  160حدود خانواده مذکور در مباحث  هایدورهسلسله  -2

 .گزار خواهد شدبر و تهران قم هایاستاندر  که ،خواهد بود  مشاوران

، متفاوت مهارتی افراد یگرفتهمذکور برحسب دسته بندی صورت  یدورهساعات الزم به ذکر است که   -3

منوط به ) باشندرا دارا شش گانه( ) هایکارگاههر یک از برای معتبر ینامهافرادی که گواهی لذا  ،باشدمی

 شرکت در آن کارگاه را نخواهند داشت.لزومی بر آن از سوی مسئولین برگزار کننده(  تأیید

افرادی که امکان شرکت  تاکید می شود فقط لذا ،باشدمیبرخوردار  ایویژهاز اهمیت  هادورهحضور افراد در  -4

 درصد غیبت 10ه ذکر است که در طول مدت دوره، ؛ الزم بثبت نام نمایند ،ندداررا  هادورهحضوری در 

 .باشدمیکارگاه امکان پذیر شرکت کنندگان در هر
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درصد  20 وخواهد گردید  تأمیناز مراکز مربوطه  هاهزینهدرصد از  80 فوق هایدورهبه علت هزینه بر بودن  -5

برای شرکت  درصدی 80با تخفیف  (دوره 6حدود )بر عهده افراد خواهد بود که مبالغ کل  هاهزینه

قطعی نبوده و امکان  هاهزینهذکر است که این ؛ الزم به ریال خواهد بود 000/000/5حدود کنندگان 

 .دارد تغییرجزیی آن وجود

و افراد حائز آمد ثبت نام کننده مصاحبه بعمل خواهد از افراد  هادورهجهت پذیرش در الزم به ذکر است که  -6

 .باشدنمی هادورهورود قطعی به  یمنزلهلذا ثبت نام افراد به  ،ند شدشرایط شرکت در دوره اعالم خواه

رم مستدعی است معاونان محت ،مربوطه و نیاز به فعالیت از سوی افراد منتخب هایدورهبا توجه به هزینه بر بودن  -7

حضور در جهت توانمندی افراد و داشتن فرصت الزم  نسبت بهقم و تهران  هایاستان در مدارس

 را مبذول فرمایند. ایویژهدقت  هاکالس

برنامه قابل پرداخت خواهد مجریان  به( ریال 000/000/1تقسیط ماهیانه )صورت اقساطی هر دوره به  هایهزینه -8

 بود.

نیز در راستای ارتقاء سطح علمی در این دوره بالمانع  مشاوران محترم مدارسبه ذکر است حضور الزم  -9

 می باشد.

و مجریان  استانی هایمدیریت یعهدهتنظیم ساعات کالسی، پذیرایی و ... بر  جزییات مورد نیاز در جهت -10

ی )کلیهبرحسب میزان تعداد شرکت کنندگان از مناطق مختلف استان ، که باشدمیدفتر تبلیغات اسالمی 

 متعاقباً به شرکت کنندگان اعالم خواهد شد.( هاکالسجزییات و همچنین مکان برگزاری 

 زمانبندی دوره

 :باشدمیبه شرح ذیل  هاکالسجدول زمانبندی و شروع -10

 جدول زمانبندی و اجرای دوره

 زمان عنوان ردیف

 1398بهمن و اسفند ماه  ثبت نام    1

 1399فروردین  شروع دورهمصاحبه و  2

 از صبح تا عصر() هاشنبهپنج  روزهای برگزاری دوره 3

 1399تا پایان شهریور ماه  زمان اتمام دوره 4

 

 02532144347 یشمارهو خانواده با  انهمکاران اداره امور زنمیرعلی ملک و اخوان از  هاخانمسرکار -11

 احتمالی همکاران استانی خواهند بود. سؤاالتپاسخگویی به  یآماده
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زن  یحوزه ر جهت تعالی طالب و فرهیختگاندامید است که با همراهی معاونان محترم استانی و مدارس بتوانیم 

 ایشایسته هایگام ،قم و تهران هایاستاندر سطح  هاخانوادهراستای تحکیم بنیان گیری آنان در و بکار و خانواده

 برداریم.

 انشاا...


