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  »با موضوع آموزش خانواده عمومي فرهنگي و فهرست عناوين دوره هاي آموزشي«

  

  

  عنوان دوره  رديف
ميزان ساعت 

  آموزش
  نوع آموزش

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي  ساعت 6  خانواده متعالي در اسالم  1

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي   ساعت 8  آسيب شناسي خانواده  2

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي   ساعت 4  در حفظ حريم خانواده نقش حجاب  3

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي   ساعت 6  تربيت فرزند  4

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي   ساعت 4  حقوق خانواده  5

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي   ساعت 4  اقتصاد خانواده  6

  )آموزش خانواده، مطلع مهر(فرهنگي و اجتماعي  ساعت 12  روانشناسي خانواده  7

  )آموزش خانواده، مطلع مهر(فرهنگي و اجتماعي  ساعت 8  روابط سالم زناشويي  8

  )آموزش خانواده، مطلع مهر(فرهنگي و اجتماعي  ساعت 4  اسالمي آشنايي با احكام  9

  
مي گردند و 8/7/1386مورخ  90367/1803اين دوره ها جايگزين دوره هاي آموزش خانواده موضوع بخشنامه شماره *

رياست جمهوري » مركز امور زنان و خانواده« الزم را با  هاي اجرايي قبل از اجراي آنها، هماهنگي دستگاه ،ضروري است

 . به عمل آورند

  



٢ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  »طرح درس دوره هاي آموزشي«
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    »رح درس دوره هاي آموزشيط«

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  خانواده متعالي در اسالم  :آموزشي عنوان دوره

   استقرار اصول و ارزشهاي الهي و اسالمي در خانوادهفرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور  آگاهي ارتقاء سطح :دوره هدف كلي

  گاههاي دولتي ستد كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي   :نوع آموزش   ساعت 6   :مدت زمان آموزش

  :دورهي آموزش سرفصل ها 

 تعريف خانواده -1

 كاركردهاي خانواده از ديدگاه اسالم -2

 ضرورت تحكيم و تعالي نهاد خانواده -3

 ويژگي هاي روابط سالم و سازنده همسران -4

 ايجاد روابط سالم در خانوادهعوامل مؤثر در  -5

 آثار روابط سالم همسران -6

 احكام خانواده -7

  

   حضوري :شيوه اجراي آموزش

 ���� مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� كار عملي

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شدتوسط   :و محتواي آموزشي منبع

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

    آموزشي تعيين صالحيت شده

 و تعيين مركز امور زنان رياست جمهوريبا همكاري  مركز آموزش مديريت دولتي صالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط  :مدرسين دوره

  .داراي گواهي تعيين صالحيت باشندافرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه 

  

  



� 
 

    »طرح درس دوره هاي آموزشي «

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  آسيب شناسي خانواده  :آموزشي عنوان دوره

   مقابله با جنگ نرمنسبت به اهميت  وسعه آگاهي هاي خانواده تاجتماعي ، و  سطح آگاهي خانواده در زمينه فرهنگي ، ارتقاء :دوره  هدف كلي

  دستگاههاي دولتي  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي :نوع آموزش   ساعت 8   :مدت زمان آموزش 

  :آموزش دورهسرفصل هاي 

 تحوالت خانواده در دهه اخير  -1

 نظام خانوادگي سنتي -2

 ارزش هاي خانواده -3

 نوجوانان وجوانان تهاجم فرهنگي ، -4

 شيوه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي -5

 و جريان ضد خانواده  سكوالرنظام  -6

 فرهنگي در نوجوانان وجوانان  رشد ارزش هاي اخالقي و -7

 پيامد هاي ناشي از آن و بحران فروپاشي خانواده در غرب -8

 خشونت در خانواده -9

  

  

  

  ����حضوري غير ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� كار عملي ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شدتوسط  :و محتواي آموزشي منابع

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

صالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيين  :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشندو 

  

  



� 
 

   »طرح درس دوره هاي آموزشي «

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  نقش حجاب در حفظ حريم خانواده  :آموزشي عنوان دوره

   كاركنانتحكيم ارزش ها و تقويت بارو هاي ديني در   :دورههدف 

  دستگاههاي دولتي  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 4   :مدت زمان آموزش

  :آموزش دوره سرفصل هاي 

  مفهوم حجاب، عفاف و پوشش اسالمي، فلسفه و فوايد حجاب -1

 )مباني ديني پوشش اسالمي( حجاب از نگاه آيات قرآن كريم و روايات  -2

  پيوند حجاب و مسائل اعتقادي -3

 و مقام معظم رهبري نسبت به حجاب) ره(ديدگاه امام خميني -4

 ديدگاه شهيد مطهري نسبت به حجاب  -5

 تهديد هاي موجود در حوزه عفاف و حجاب -6

 ابعاد و اقسام حجاب و پوشش اسالمي -7

 فرهنگ حجاب و عفاف در نظام اداري -8

  خود سازي زن  حجاب و حجاب واخالق ، -9

 حجاب و ات ،حجاب وارتباط جامعه ،بهداشت رواني حجاب و  حجاب وكاركرد اجتماعي ، فرهنگ ، حجاب و(حجاب از زاويه هاي گوناگون  -10

  )محدوديت هاي اجتماعي 

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شد  :محتواي آموزشيو منابع 

سسات ؤمركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م ، ها دستگاه واحد آموزش :دوره انمجري

    آموزشي تعيين صالحيت شده

 و اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيين صالحيت حرفه اي مدرسين :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند
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  » طرح درس دوره هاي آموزشي «

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش   تربيت فرزند :آموزشي عنوان دوره

گسترش و تعميق ارزش هاي اصيل اسالمي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و   :دورههدف 

   جامعه

  دستگاههاي دولتي  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 6   :مدت زمان آموزش

  :آموزش دوره سرفصل هاي 

  جايگاه فرزند و مسئوليت والدين -1

 چگونگي رابطه پدر و مادر با فرزندان -2

  ادب آموزي و تربيت فرزندان -3

 پرورش ايمان در فرزندانتربيت ديني و  -4

 فرزندان و جامعه  -5

 واليت پذيري در خانواده -6

 دوران بلوغ و جواني -7

 رسانه و كودكان -8

 فرزندپروريفرزندآوري و  -9

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .رياست جمهوري معرفي خواهد شدتوسط مركز امور زنان و خانواده    :و محتواي آموزشيمنابع

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيينصالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با  :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند
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  » طرح درس دوره هاي آموزشي «

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش   حقوق خانواده :آموزشي عنوان دوره

  ليت هاي اعضاي خانواده در عرصه هاي فردي و اجتماعيوتبيين نظام مند حقوق و مسئو  :دورههدف 

  دستگاههاي دولتي  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت4   :مدت زمان آموزش

  :دوره آموزش سرفصل هاي

  نكاح و احكام آن -1

 حقوق و تكاليف شوهر بر زن -2

  بر شوهرحقوق و تكاليف زن  -3

 قوانين مربوط به انحالل نكاح -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شد   :و محتواي آموزشيمنابع 

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيينصالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره  :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند
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  » طرح درس دوره هاي آموزشي «

  

  )آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  حدمو  اقتصاد خانواده :آموزشي عنوان دوره

توسعه آگاهي اعضاي خانواده در خصوص ايجاد الگوي صحيح اقتصادي و تنظيم درآمدها و هزينه هاي خانوار و تأثير آن بر اقتصاد   :دورههدف 

  كشور

  دستگاههاي دولتي  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 4   :مدت زمان آموزش

  :دوره سرفصل هاي آموزش

  توليد در خانواده -1

 مصرف در خانواده -2

  سالم و حالل  تغذيه -3

 مسكن -4

 صرفه جويي در مصرف  -5

 چگونگي برنامه ريزي درآمد خانواده -6

 انواع سرمايه -7

 )ماليات، خمس، انفال و غيره(شرعي و پرداخت مالياتمصارف  -8

  

  

  

  

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :هاي آموزشروش 

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شد   :منابع و محتواي آموزشي

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م دستگاهواحد آموزش  :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و صالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيين :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند
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  » طرح درس دوره هاي آموزشي«

  

  )مطلع مهر -آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  خانوادهروانشناسي  :آموزشي عنوان دوره

  جوان به منظور شكل گيري و استوار سازي نظام خانوادهارتقاء سطح آگاهي زوجهاي   :دورههدف 

  .سال از زندگي مشترك آنها گذشته باشد 5دستگاههاي دولتي كه كمتر از  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 12   :مدت زمان آموزش

  :دوره سرفصل هاي آموزش

 ....روحي ، عاطفي و تفاوتهاي  -1

 ليت ها در خانوادهوو مسئو نقش ها -2

 مهارتهاي ارتباطي زوجين -3

 زوجينغلبه بر مشكالت و تعارضات  -4

 فرزند آوري و فرزندپروري -5

 خشونت در خانواده -6

  

  

  

  

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :هاي ارزشيابيشيوه 

    .توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شد   :و محتواي آموزشي منابع

سسات ؤم ها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و صالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيين :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند
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  » طرح درس دوره هاي آموزشي  «

  

  )مطلع مهر -آموزش خانواده (فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  وجينروابط سالم ز  :آموزشي عنوان دوره

  ارتقاء سطح آگاهي زوجهاي جوان به منظور شكل گيري و استوار سازي نظام خانواده  :دورههدف 

  .سال از زندگي مشترك آنها گذشته باشد 5 كليه كاركنان دستگاههاي دولتي كه كمتر از :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 8   :مدت زمان آموزش

  :دوره سرفصل هاي آموزش

 از منظر پزشكي زوجينشايعترين علل تعارضات در روابط  -1

 و روحي زوجين از منظر پزشكي ي سماختالالت جبررسي  -2

 در فروپاشي خانوادهنقش ماهواره، اينترنت و فيلم هاي پورنو  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير ���� بحث گروهي ���� عملي كار ����

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شدتوسط مركز    :و محتواي آموزشيمنابع 

سسات ؤها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و م واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيينصالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش  :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند

  

  



١١ 
 

  » طرح درس دوره هاي آموزشي  «

  

  ) مطلع مهر -آموزش خانواده(فرهنگي و اجتماعي :  نوع آموزش  اسالمي آشنايي با احكام :آموزشي عنوان دوره

  هاي جوان به منظور شكل گيري و استوار سازي نظام خانواده ارتقاء سطح آگاهي زوج  :دورههدف 

  .سال از زندگي مشترك آنها گذشته باشد 5دستگاههاي دولتي كه كمتر از  كليه كارمندان :مخاطبان

   ���� اختياري ���� الزامي: نوع آموزش   ساعت 4   :مدت زمان آموزش

  :دوره سرفصل هاي آموزش

 آشنايي با احكام حقوق زوج و زوجه بر يكديگر -1

 هاي جوان احكام فقهي و تكليفي در زندگي زوج -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ����غير حضوري ���� حضوري :شيوه اجراي آموزش
 كار ���� مطالعات موردي ���� كارگاه آموزشي ���� سخنراني :روش هاي آموزش

  ����ساير  ����بحث گروهي ���� عملي

  ���� مشاركت فعال در مباحث آموزشي ���� عملي ���� كتبي :شيوه هاي ارزشيابي

  .توسط مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري معرفي خواهد شد  :و محتواي آموزشيمنابع 

سسات ؤمراكز و مها ، مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين  واحد آموزش دستگاه :مجريان دوره

  آموزشي تعيين صالحيت شده  

 و صالحيت حرفه اي مدرسين اين دوره توسط مركز آموزش مديريت دولتي  با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري تعيين :مدرسين دوره

  .افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره اشتغال يابند،كه داراي گواهي تعيين صالحيت باشند

  


