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 بسمه تعالی

 

 "گام نخست"دستور العمل دوره مجازی مهارت افزایی سبک زندگی خانوادگی

سبک زندگی اسالمی، مرکز محور در  ی علمیه خواهرانهاحوزهدر راستای توانمند سازی و ارتقاء سطح علمی و مهارتی طالب 

تبلیغی مرکز مدیریت -گیری از اساتید مجرب در این حوزه و با مشارکت معاونت فرهنگی تحقیقات زن و خانواده با بهره

لذا نماید. یمبرگزار  را "گام نخست"خانوادگیسبک زندگی مهارت افزایی  مجازی دوره ی علمیه خواهران،هاحوزه

 گردد.یمبخشنامه دوره جهت استحضار عالقمندان، به شرح ذیل اعالم 

 شرایط شرکت کنندگان

 5 و 4های ی طالب پایهو همچنین کلیه های علمیه خواهرانطالب ممتاز، پژوهشگر وکادر و اساتید حوزه مخاطبین دوره:. 1

 ها شرکت نمایند.توانند در این دوره)ورودی سیکل(، می 7 و 6 هایدیپلم( و پایه )ورودی

برخی از  توانند سه ترم متوالی یامتقاضیان میشود و مجازی برگزار می به صورت دوره در سه ترم و مدت زمان دوره:. 2

 باشد.می 1399تا پایان مهرماه  1398زمان برگزاری دوره از اوایل اسفندماه ها را جهت شرکت انتخاب کنند؛ ترم

توانند جهت ثبت نام و دریافت اطالعات تکمیلی به سایت معاونت فرهنگی شرکت کنندگان محترم می ثبت نام: نحوه. 3

 مراجعه نمایند. farhangi.whc.irتبلیغی به آدرس 

در صورت ثبت نام )برای طالب خواهر( است که با تخفیف ویژه  ریال 000/000/3هزینه ثبت نام دوره مبلغ  هزینه ثبت نام: 

 000/600 و در صورت درخواست یک یا دو ترم برای هر ترم مبلغشود ریال از افراد دریافت می 000/500/1برای هر سه ترم مبلغ 

 .ریال دریافت خواهدگردید

 

 

 

 

 000/000/1هزینه بسته آموزشی مبلغ  تقاضیان دوره تدارک دیده شده است؛بسته آموزشی تکمیلی دوره جهت استفاده م توجه:

ریال در دسترس شرکت کنندگان قرار خواهد  000/500مبلغ  های صورت گرفته با تخفیف ویژه و باریال است که با هماهنگی

بسته آموزشی حدود یک ماه بعد از شروع دوره )در قالب فلش( برای درخواست کنندگان ارسال ) .گرفت

 خواهد شد.(

 )ریال( هزینه دوره میزان تخفیف ثبت نام نحوه

 600.000 %40 1ترم

 600.000 %40 2ترم

 600.000 %40 3ترم

 1.100.000 %45 2و1ترم

 1.100.000 %45 3و1ترم

 1.100.000 %45 3و2ترم

 1.500.000 %50 )کل دوره( 3,2,1ترم  

http://www.farhangi.whc.ir/
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 ریال به صورت حضوری و مبلغ 000/100هزینه گواهینامه پایان دوره مبلغ  اعطاء گواهینامه به شرکت کنندگان: -4 

 خواهد بود. ریال جهت دریافت گواهینامه به صورت ارسال پستی 000/200

 

 

 امتیاز از مجموع  200دانش پژوهانی که بتوانند حداقل ی دوره از طرف مرکز تحقیقات زن و خانواده به توجه: گواهینامه

 تقدیم خواهد شد.و دوره را با موفقیت سپری نمایند،  و جامع را کسب های درسیامتیاز آزمون 300

ترجیحاً ) یاجتماعشرکت کنندگان پس از طی مراحل ثبت نام، عضوگروه وکانال دوره در شبکه  ها:نحوه دریافت فایل. 5

 ها ایجاد خواهد گردید.برای آن هایلفای آموزش مجازی جهت دریافت سامانهایتا و یا سروش( خواهند شد و دسترسی ورود به 

 سامانه آموزش مجازی قابل دریافت  صفحه خانگی افراد درهمزمان با شروع دوره از طریق های )فیلم، صوت و متن( فایل

 می باشد.

 بندی بر روی پورتال مرکز و سامانه آموزش مجازی بارگذاری به منظور یکسان سازی مطالعه در طول دوره، برنامه زمان

 نبندی مشخص شده فایل ها را دریافت و مطالعه نمایند.خواهد شد تا دانش پژوهان بر اساس زما

آزمون هر درس، پس از پایان مطالعه و طبق برنامه زمانبندی، به صورت مجازی و از طریق پاسخگویی اعضاء  نحوه آزمون:. 6

 د.باشسؤال تستی می 10هر درس مشتمل بر یک آزمون با . به سؤاالت در سامانه آموزش مجازی برگزار خواهد شد

 گردد.برگزار میتستی  به صورتنیز آزمون جامعی از کلیه محتوای ارائه شده از طریق سامانه آموزش مجازی  در پایان هر ترم 

؛ الزم به ذکر انجام دهندشرکت کنندگان جهت کسب امتیازات بیشتر می توانند فعالیت هایی را  امتیازات : نحوه دریافت .7

این فعالیت ها به شرح ذیل می  ی ارسال آن متعاقباً و در طول دوره اعالم خواهد شد،و نحوهمیزان اختصاص امتیازات است که 

 باشد:

  ؛دوره( طول )معرفی شده در کتبخالصه  

  (.در طول دوره در رابطه با موضوعات پیشنهادی)نگارش مقاله 

رسان ایتا یا سروش به آدرس توانند سؤاالت احتمالی خود را از طریق پیامکنندگان میشرکت. نحوه ارتباط: 8

Amozeshwrc@  و یا از طریق ایمیل اداره آموزش به آدرسmajazi@wrc.ir های ارسال نمایند و یا با شماره

 های احتمالی خود را مطرح نمایند.پرسش 02532144616 -18 های مستقیمشمارهو  4618و  4616داخلی  02532603357

 مبلغ) ریال( وزشیهزینه بسته آم

 500.000 یک ترم

 500.000 دو ترم

 500.000 سه ترم )کل دوره(

 مبلغ ) ریال( گواهینامه دورههزینه 

 100.000 دریافت حضوری

 200.000 ارسال پستی

mailto:majazi@wrc.ir
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 باشد که این موارد عبارتند از:دوره از مزایای ذیل برخوردار می مزایای دوره: .9

 ای شرکت کنندگان کمتر از سه بر)ی کامل و اعطاءگواهینامه متناسباعطاءگواهی پایان دوره برای شرکت کنندگان دوره

 ؛ترم(

 های آموزشی مرکز تحقیقات زن و خانواده؛رش در سایر دورهاولویت پذی 

 .ارائه محصوالت مرکز تحقیقات زن و خانواده با تخفیف ویژه 

 ها میر علی ملک و اخوان با شماره تماستوانند با سرکار خانمهای استانی جهت سؤاالت کلی می. همکاران مدیریت10

 در مورد جزییات ورود به سامانه، ثبت نام و... با سرکار خانم سیاحت به شمارههمکاران استانی و مدارس و 025 32144347

 ارتباط برقرار کنند. 02532144618

تر طالب در زمینه مهارت افزایی امید است که با همکاری معاونان محترم استانی و مدارس در جهت آگاهی بخشی هر چه بیش

 امی مؤثر برداریم.گ سبک زندگی خانواده 

 

 

 


