
 کارگاههای آموزشی برای مديران و مربيان مراکز سپهر -1

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

  اردیبهشت ماه،تیرماه  ساعت  2  کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی  1

 تیرماه  ساعت  4  کارگاه آموزشی کنترل خشم  2

 مردادماه  ساعت6 کارگاه آموزشی هنر شناخت مردم  3

  مردادماه  ساعت 2 کارگاه آموزشی کنترل استرس  4

 دی ماه  2 دوره های آموزشی آتش نشانی  5

 اسفندماه 3 کارگاه آموزشی نویسندگی 6

 اسفندماه 4 کارگاه تربیت دینی و رفتاری فرزندان 7

 اسفندماه  4 کارگاه مهارت های خود شناسی  8

 اسفندماه 3 کارگاه آموزشی اصالت فردی  9

 خردادماه ساعت  3 کارگاه آموزشی با موضوع آیین نگارش و نوشتار 11

 کارگاههای آموزشی برای فرزندان سپهر -2

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

اعتماد بنفس و عزت کارگاه آموزشی با موضوع  1

 نفس 

 تیرماه  ساعت  2

  خردادماه ساعت  4 راه های کنترل خشم  2

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

  تیرماه   پرسش و پاسخ های دینی  4

  تیرماه  ساعت1 صیلی حت و هدایت  مشاوره 5

 خردادماه ساعت2  بلوغ جنسی  6

 تیرماه ساعت 1 مهارت های زندگی  

 مردادماه  ساعت 2 کارگاه آموزشی تحلیل خبر 7

عفونت و بیماری های شایع در دخترانه و مراقبت  8

 های دوران قائدگی 

  مردادماه  ساعت  2

 مهرماه  ساعت 2 کارگاه آموزشی بهداشت فردی  9

 آبان ماه  ساعت  1 مهارت فن بیان  11

خصوص آشنا کردن فرزندان با آسیب های آموزش در  11

 اجتماعی:تکدی گری،کودکان کار
 دی ماه  ساعت  1

 بهمن ماه ساعت  2 مهارتهای زندگی)مدیریت استرس و هیجانات( 12

  مردادماه ساعت 2  هنر شناخت مردم  13



 صندوق اعتبارات خرد بانوان روستا کارگاههای آموزشی برای  -3

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

 آذرماه  ساعت 1:31 مشاوره ازدواجکارگاه آموزشی  1

کارگاه آموزشی افزایش اعتماد به نفس و عزت  2

 نفس

  تیرماه ساعت 1

 

 مراقبين سالمندان کارگاههای آموزشی برای  -4

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

 خردادماه ساعت 1:31  بهداشت و تغذیه  کارگاه آموزشی  1

کارگاه آموزشی مراقبت های دوران سالمندی و  2

 بیماری های عفونی 

 فروردین  ساعت  1

   بیماری های دوران سالمندی  3

   پیشگیری از معلولیت های دوره ی سالمندی  4

 تیرماه  ساعت 1 کارگاه آموزشی با موضوع امداد های اولیه  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


