


:(مد ظله العالی)امام خامنه ای 

اهقاا   الف ااف اى  ب چنااد لااال فرااد د،مف هااد  داا  امااام  ب اناهنااه

الاا م   لاااخ ا ناافا ه  اق الااا فرنااد الااو  لاا   اا،  هرااف   ااه 

ه  الا  ل  مرناى ال م  و ال. طفب ا، فلم امام نابى شده ابشدهمنا

.صال   لعن  لاخ ا اهسانالف ف وافعًا د  . اسناب مس حکم  اب 



ف مع،دی نامعه دعاالن ت،انیت د   الف 

:فعالیتشروع❖
محورتربیتهایمجموعهکارگروهعنوانبا1390سال➢

:فعالیتموضوع❖
هعرصهایتشکلوفعاالنسازیشبکهوسازیتوانمندشناسایی،:اولاولویت➢

نوجوانوکودکرسمیغیرتربیت

تربیتیهایمجموعهوفعاالنسایربهخدمتارائه:دوماولویت➢



تفاهمند لاقیآمفقشپژوهش

مهم ،لا افدامات نامعه دعاالن ت،انیت د   الف ف 



  ب من ش، شده/ دعالنو های پژوهیش 



  ب من ش، شده/ دعالنو های پژوهیش 



تفاهمند لاقیآمفقشپژوهش

مهم ،لا افدامات نامعه دعاالن ت،انیت د   الف ف 



آموزش مجازی

دوره های بلند مدت عهد و رهنما

دعالنو های آمفقیش

طراحی بر اساس نیازسنجی

تولید طرح درس 

دوره های آموزشی کشوری،استانی و منطقه ای



تفاهمند لاقیآمفقشپژوهش

مهم ،لا افدامات نامعه دعاالن ت،انیت د   الف ف 



ارسال بسته های 
توانمند سازی

طراحی سیر
توانمند سازی ناظر به نیاز

برگزاری نشستهای مدیران، 
رویدادهای آموزشی 

...مربیان و کادردر و

ارتباط مستمر با رابط استان، پشتیبان 
عملیات و کارشناسان استانی

ولژگی های دعالنو های تفاهمند لاقی تشکد های ت،انو محفب



سازیراهاندازی،توانمندسازی،پشتیبانیوشبکه
هستههایتربیتیمحلهمحور



پش نراهی و شنالالی
شرکه لاقی



ع فه مند اه دعالن های ت،انیت
و مرا ث علمی الا ع،صه

1

2

3

4

ا،خفب اب اق  بو نه نها ی و اهق یب5

د  ابای تج،اه  اب  اهش آمفقی لا مس ع
 ب الا قمننه و عدم مشغله د،اوان

قیا،خفب اب اق گ،وه  ابآمد لا تفاهمند  ب قمننه گ،وه لا

عدم وااس گی اه لال، ط، های 
نابی  ب ع،صه ت،انو

ولژگی های 
مخاطرنا

شنالالی مخاطرنا اه  م   لقه های مناهی



پش نراهی و شنالالی
شرکه لاقی



تربیتــیرویدادآموزشی

آشنالی اب اب ان دعالنو ت،انو محفب مطلف 1

نمع،دی لر  های اهجام دعالنو های ت،انو محفب ولژه  ف ک و هفنفا2
کارشناس محور✓

کتاب محور✓

عملیات محور✓

مهارت محور✓



تربیتــیرویدادآموزشی

آشنالی اب اب ان دعالنو ت،انو محفب مطلف 1

مع،دی خدمات د   الف ف  3

نمع،دی لر  های اهجام دعالنو های ت،انو محفب ولژه  ف ک و هفنفا2



پش نراهی و شنالالی
شرکه لاقی



شنفه ط،ا ی و ان،ای عملنات

درخواستسبکفعالیت
پسازرویدادطلیعه

آموزشگامبهگامشیوهانجام
فعالیت

طراحیفرایندعملیات،باتوجهبه
توانمندیونیازهرفردیاگروه

همراهیرابطاستان،پشتیبان
ستانیعملیاتوشبکهکارشناسانا



پش نراهی و شنالالی
شرکه لاقی



قیپش نراهی و شرکه لا

تخصصیوعمومیرویدادهایوآموزشیهایدورهبرگزاری➢

هاهستهالگونماییومعرفیبرایتبلیغیوترویجیفعالیت هایانجام➢

میدانیمشکالتومسائلحلبرایهاهستهبهمشاورهارائه➢

هاهستهازپشتیبانیوحمایتبرایافرادوموسساتوهاسازمانبارایزنی➢

کشوردرموجودهایظرفیتدربارههاهستهبهرسانیاطالع➢



پش نراهی و شنالالی
شرکه لاقی



تفاهمند لاقیآمفقشپژوهش

مهم ،لا افدامات نامعه دعاالن ت،انیت د   الف ف 


