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 مه تعالیبس

 تخصصی تربیت مربی های آموزشی عمومی ودوره

 "ه محور با رویکرد اسالمی دتربیت و سالمت جنسی خانوا" 

 1398سال  –مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور   معاونت فرهنگی تبلیغی

  با مشارکت موسسه رصد، مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی سجا

 هاینابهنجاری، مساله ها و هاآسیبمواجهه با  وبه شبهات توانمندی طالب در پاسخگویی  ارتقاء سطحبه منظور 

موسسه علمیه خواهران با مشارکت  هایحوزهمعاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت  ،جنسی موجود در جامعه

حضوری تربیت اقدام به طراحی دوره آموزشی حضوری و نیمه، العات و سیاست گذاری اجتماعی سجامطرصد، 

 و سالمت جنسی خانواده محور با رویکرد اسالمی نموده است.

مشارکت عالقمندان را جهت شرکت  یزمینهذیل و با اطالع رسانی به موقع،  یبخشنامهمستدعی است با توجه به  

مذکور فراهم فرمایید؛ الزم به ذکر است پوستر دوره جهت استفاده در مدارس علمیه واطالع رسانی از  یدورهدر 

 .باشدمیپیوست موجود  به فضای مجازی طریق

 در دورهشرایط شرکت 

ترجیحاً دارای )غیر حوزوی اساتید و ( 2سطح )شاغل به تحصیل در سال آخر ووباالتر  2سطح  طالب، کادر ،اساتید

 در این دوره شرکت کنند. توانندمی (سال سابقه فعالیت مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی در حوزه خانواده 3حداقل 

سیستان و  قم، هایاستاندر در حال حاضر امکان برگزاری دوره فقط  ،با توجه به بهره مندی از اساتید موسسه

در  هااستانو در مابقی  باشدمی کرمانفارس،خوزستان وتهران، اصفهان، همدان،  بلوچستان، آذربایجان شرقی،

؛ لذا این استان ها نیز می شوداضافه می اساتید بر مبالغ دورهو اسکان ایاب و ذهاب  یهزینهصورت برگزاری دوره 

، یان تمهیداتی از سوی مرکز مدیریتتوانند جهت ثبت نام مراجعه نمایند تا در صورت باال بودن تعداد متقاض

 ونت های استانی و موسسه جهت برگزاری کالس ها اندیشیده شود.معا

 دوره مختصات 

مطابق زمانبندی جدول ذیل در  که باشد،حضوری میحضوری و نیمه هایبخشدارای  یآموزش یهادوره 

 تواندمی( برگزار خواهد شد و هر فراگیر سوی مجریان مربوطه )موسسه و مراکز استانی های زمانی تعیین شده ازبازه

 آندر تواندمینفر در هر کالس(  20صورت به حد نصب رسیدن )در  های مذکور را انتخاب وهر یک از دوره

شرکت نماید.دوره 
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 میزان ساعت عنوان دوره شماره دوره
مبلغ سرانه هر 

 ریال() یرفراگ
 نوع گواهینامه

 1دوره حضوری 1
24 

 8برنامه  3)

 ساعته(
950،000 

 عمومیگواهی دوره آموزش 

تربیت و سالمت جنسی خانواده 

 محور با رویکرد اسالمی

 2دوره حضوری 2
36 

  8برنامه  4)

 ساعته(12تا 
1،350،000 

4 
ساعت  24) 1 یحضوردوره نیمه 

 ساعت بسته آموزشی( 40حضوری و 

64 
)در قالب 

 8های برنامه

 ساعته( 12تا 

2،250،000 

5 
ساعت  36) 2 یحضوردوره نیمه 

 ساعت بسته آموزشی( 40حضوری و 

76 
)در قالب 

 8های برنامه

 ساعته( 12تا 

2،700،000 

6 
ساعت  76) 3 یحضوردوره نیمه 

 ساعت بسته آموزشی( 56حضوری و 

132 
)در قالب 

 8های برنامه

 ساعته( 12تا 

6،000،000 

تخصصی گواهی دوره آموزشی 

تربیت و سالمت  تربیت مدرس

جنسی خانواده محور با رویکرد 

 اسالمی

 

 مزایای دوره

 اعطای گواهی پایان دوره 

 مرتبط با موضوعهای آموزشی اولویت پذیرش در سایر دوره 

 های بعدیدوره از بین برگزیدگان کالس جهت برگزاری اولویت بکارگیری در تدریس 

 نحوه ثبت نام 

امکان پذیرمی  15/12/1398 تا 25/11/98 ازتاریخمهلت ثبت نام همزمان با ایام والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 

های علمیه تبلیغی مرکز مدیریت حوزه-به سایت معاونت فرهنگی توانندمینام باشد و متقاضیان جهت ثبت

 مراجعه نمایند. /http://farhangi.whc.ir آدرسخواهران به 

 برگزاری دوره ینحوه
  و در  باشدنفر می 25حداقل  ،(جداول مندرج در یبر طبق هزینه)حد نصاب برگزاری هر دوره آموزشی

 هزینه ها افزایش خواهد یافت. ،صورت کمتر بودن تعداد افراد کالس
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 ،گردد.ارائه میریال  100،000مبلغ  با دریافت گواهینامه پایان دوره پس از قبولی در آزمون نهایی 

 آموزشی غیر حضوری در طول کالس به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد و مبلغی اضافه بر مبالغ  هایفایل

 .شودنمیفوق برای آن دریافت 

  زمانبندی شده به صورت یک  یبرنامهآزمون هر درس پس از برگزاری کالس و مطالعه بسته آموزشی طبق

یت مربی تخصصی، عالوه بر آزمون تستی، همچنین در دوره ترب گردد.سوالی برگزار می 10آزمون تستی 

 گیرد.ارزیابی حضوری نیز صورت می

  جرا های استانی قابل ابرحسب برنامه ریزی  1399ماه شهریورتا  1398برگزاری دوره ها از اسفندماه سال زمان

 خواهد بود.

 های استانی شرح وظایف معاونت
 مطلوب دوره  یاجرا یالزم برا یبانیو پشت ییاجرا یروین نییتع (1

 یآموزش یهادوره به مراکز، اشخاص مرتبط و گروه یو اطالع رسان غاتیتبل (2

و اجرا با توجه به  یاطالع رسان غات،یدر تبل ینیود یفرهنگ یهاو جنبه یااخالق حرفه تیمتعهد به رعا (3

 موضوع تیحساس

  موسسه یشده از سو یبه حساب متمرکز معرفو واریز  هیشهر افتیمخاطبان و در رشیثبت نام و پذ (4

 برنامه یمنتخب و  اجرا نیو مدرس دیبا اسات نهایی یدعوت و هماهنگ (5

 موسسهمرکز مدیریت و های آموزشی به ای دورهگزارشات مالی و برنامهو ارسال  لیتکم (6

 موسسه یابالغ یهاو شاخص ارهایدوره بر اساس مع یانیپا یابیو ارز رانیآزمون فراگ اب،یحضور و غ یاجرا (7

 یدوره در طول اجرا نیا یحاصل از دانش فن ای یمشابه دوره آموزش نیبا عناو یهادوره یو اجرا یعدم طراح (8

 تفاهم

 از موسسه طیدوره به شرکت کنندگان حائز شرا انیپا نامهیگواه یصدور و اعطا یریگیپ (9

استانی بوده  هایمعاونت یعهدهپذیرایی ومابقی موارد مرتبط بر  ، تکنولوژی آموزشی،، اسکانجزییات مکان (10

بعدی به یکدیگر معرفی  هایریزیو رابطین در این مورد پس از ثبت نام اولیه، از طرف ستاد جهت برنامه 

 خواهند شد.

 شرح وظایف موسسه سجا
 یآموزش یهادوره یموضوعات، سرفصلها و محتوا نیو تدو یطراح (1

 یآموزش یهامجرب و مرتبط با گروه دیاسات نیو تام نشیگز (2

 مطابق دستور العمل یآموزش یهاگروه رشیپذ یارهایها و معشاخص نیو تدو هیته (3

 یمرکز مجر یبا همفکر یآموزش یهادوره یغاتیتبل پوستر نیو تدو یطراح (4

 ثبت نام و نظرسنجی یفرم ها نیو تدو هیته (5

 در سطح استان یآموزش یهابرنامه یو نظارت مستمر بر روند اجرا تیهدا (6

 های آموزشیبه تفکیک سطح دورهدوره  انیپا نامهیصدور گواه (7
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 یاز مرکز مجر یآموزش یهاو مستندات دوره یانیو پا یااخذ گزارشات مرحله (8

 در هنگام ثبت نام رانیفراگ هیشهر زیحساب متمرکز جهت وار یمعرف (9

معاونت های استانی ارسال به ها موسسه در استان نی رابطیبه ذکر است که پس از ثبت نام اولیه شمارهالزم 

ی پاسخگویی در ساعات اداری آماده 111داخلی 051-37276826شمارهمسئولین موسسه سجا نیز با ؛ گرددمی

 خواهند بود. و مدارس به سواالت احتمالی همکاران استانی

 هاخانمتوانند با سرکار میخود  احتمالی هایپرسشاستانی جهت هماهنگی و  هایمدیریتمحترم مکاران ه

 برقرار نمایند. ارتباط 025-32144347امور زنان و خانواده به شماره  یادارهمیرعلی ملک و اخوان در 


