
 کارگاههای آموزشی برای مديران و مربيان مراکز سپهر -1

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

 خردادماه، مهرماه ، بهمن ماه  ساعت  6 کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در سه دوره  1

 تیرماه  ساعت  1 مراقبت های دوران بلوغ  2

 آذرماه  ساعت 2 دوره نوجوانیبلوغ در  3

 بهمن ماه  ساعت  12  "دو دوره  "کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی  4

 

 کارگاههای آموزشی برای فرزندان سپهر -2

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

کارگاه آموزشی با موضوع خود شناسی و خود  1

 باوری 

 تیرماه  ساعت  2

 دی ماه  ساعت  4 راه های کنترل خشم  2

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

 آبان ماه   جرم وجازات در قانون اساسی ایران  4

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

 دی ماه   معضالت اجتماعی و راه های مقابله با آن  6

 شهریورماه  ساعت  2 "دو جلسه  "خود آگهی و خویشتن داری  7

دو  "برنامه ریزی ، هدف گذاری و آینده نگری  8

  "دوره 

 مهرماه و آبان ماه  ساعت 3

 بهمن ماه  1331 راه های ایجاد انگیزه  9

 

 ضايعه نخاعیکارگاههای آموزشی برای مصدومين  -3

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

 دی ماه  ساعت 1331 کارگاه آموزشی خود مراقبتی  1

 تیرماه  ساعت 1 کارگاه آموزشی در خصوص بیماری های  عفونی  2

 

 

 



 کارگاههای آموزشی برای زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست -4

 

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

 دی ماه  ساعت 1331 موزشی خود مراقبتی آکار 1

کارگاه آموزشی در خصوص بیماری های  عفونی  2

 و زنان 

 تیرماه  ساعت 1

 مادران کم شنوا کارگاههای آموزشی برای  -5

 

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

 آبان ماه  ساعت 1331 فرزند پروری   1

آموزش نحوه برخورد با کودکان آسیب دیده  2

 و دارای فلج 

 شهریور  ساعت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اردو های برگزار شده

 شبه خانواده

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 زمستان بهمن ماه  ماهان 1

 پاییز  دهبکری 2

 پاییز  دریجان 3

 بهار  آدوری 4

 پاییز آبان ماه  راین 5

 " دی ماه"زمستان  توکل آباد 6

 " بهمن ماه "زمستان  میج بندر 7

 به صورت دوره ای  ارگ جدید 8

 تابستان  شمال 9

 تابستان  مشهد 11

 ذهنی

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 پاییز آدوری 1

 به صورت دوره ای  ارگ جدید 2

 تابستان  دهبکری 3

 بهار دریجان 4

 تابستان  مشهد 5

 کم شنوا

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 تابستان  مشهد مقدس 1

 پاییز  "دو دوره  "راین  2

 کارکنان کارگاه های شرکت تعاونی

 زمان برگزاری محل اردو ردیف

 تابستان ،پاییز  مشهد مقدس 1

 زمستان  جوپار 2

 پاییز ، بهار  "دو دوره  "راین  3



 


