
 کارگاههای آموزشی برای مديران و مربيان مراکز سپهر -1

 تاریخ برگزاری کار گاه  مدت زمان برگزاری  نام کار گاه برگزار شده  ردیف 

  دی ماه ساعت  2  آموزش مهارت های زندگی بیان حل مسئله  1

 تیرماه  ساعت  1  آموزش مهارتی ارتباط موثر  2

  شهریورماه  ساعت 3 آسیب های اجتماعی  3

 مهرماه   آموزش انحرافات جنسی  4

 دی و اسفندماه 8 شناخت ویژگی های دوره نوجوانی و جوانی  5

 آذرماه  ساعت  3  بازی درمانی 6

 

 کارگاههای آموزشی برای فرزندان سپهر -2

 تاریخ برگزاری کار گاه  مدت زمان برگزاری  نام کار گاه برگزار شده  ردیف 

 اردیبهشت  ساعت  2  آموزش مهارت های قدرت تصمیم گیری  1

 ماه  تیر ساعت  1  راه های صرفه جویی 2

 ماهیانه  ساعت  1هرماه  برگزاری جلسات و کارگاه های دینی و مذهبی  3

 آبان ماه  2  هوش هیجانی  4

 بهمن و اسفندماه  دقیقه  45هر نفر  تصیلی به صورت انفرادی  و هدایت  مشاوره 5

 دی ماه  دقیقه121 آموزش انحرافات جنسی 6

 شهریورماه  ساعت  2 آموزش بیان و حل مسئله  7

 مهرماه و آبان ماه  ساعت 3  آموزش مسئولیت پذیری  8

کارگاه اموزشی با موضوع تقویت بعد معنوی ومذهبی  9

 وراههای دعوت به نماز
 بهمن ماه  1331

 

 برای مصدومين ضايعه نخاعی کارگاههای آموزشی -3

 تاریخ برگزاری کار گاه  مدت زمان برگزاری  نام کار گاه برگزار شده  ردیف 

 دی ماه  ساعت 1331 راه های ایجاد انگیزه  1

  دقیقه  45 راه های مقابله با افسردگی  

 تیرماه  ساعت 1  مشاوره ازدواج به صورت انفرادی 2

 

 



 

 زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرستکارگاههای آموزشی برای  -4

 

 تاریخ برگزاری کار گاه  مدت زمان برگزاری  نام کار گاه برگزار شده  ردیف 

 دی ماه  ساعت 1331  راه های ایجاد انگیزه  1

  دقیقه 45 راه های مقابله با افسردگی  2

 تیرماه  ساعت 1  مشاوره ازدواج به صورت انفرادی  3

 

 

 

 کارگاه های آموزشی برای مراقبين سالمندان 

 

 تاریخ برگزاری کار گاه  مدت زمان برگزاری  نام کار گاه برگزار شده  ردیف 

 دی ماه  ساعت 1331  نحوه ارتباط صحیح با سالمند   1

 اردیبهشت  دقیقه 45 نحوه برخورد با افراد آلزایمر  2

 شهریورماه   بیماری های عفونی دوران سالمندی  3

 تیرماه  ساعت 1  مراقبت های دوران سالمندی   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اردو های برگزار شده

 شبه خانواده

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 زمستان بهمن ماه  جوپار 1

 پاییز  دریجان 2

 پاییز  آدوری 3

 بهار  توکل آباد 4

 پاییز آبان ماه  راین 5

 به صورت دوره ای  ارگ جدید  6

 " بهمن ماه "زمستان  ماهان 7

 به صورت دوره ای  مرغک 8

 تابستان  شمال 9

 تابستان  مشهد 11

 ذهنی

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 پاییز دریجان 1

 به صورت دوره ای  ارگ جدید 2

 تابستان  آدوری  3

 بهار دریجان 4

 تابستان  مشهد 5

 کم شنوا

 زمان برگزاری اردومحل  ردیف

 تابستان  مشهد مقدس 1

 پاییز  دهبکری  2

 کارکنان کارگاه های شرکت تعاونی

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 تابستان ،پاییز  مشهد مقدس 1

 زمستان  "دو دوره  "جوپار 2

 پاییز ، بهار  "دو دوره  "دهبکری 3



 


