معاونت ربانهمرزيي ،ژپوهش و فناوري اطالعات
دفتر ژپوهش و آموزش

دورههايآموزشي 

الكرتونيكی 
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جدول توضيحات كلي دورهها

عنوان
دوره

عنوان كالس

تاريخ ثبت

مخاطبان

نام

پندهای بيهوده:

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها،
مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

چيستی؛ پيامدها و راهكار
مقابله

مهارتهای اخالقی

تغيير زندگی با تغيير
انگارهها

شنبه و
يكشنبه
 99/7/19و
99/7/20

برادران دروغين:

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها،
مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

يكی فضيلت و
ديگری رذيلت

راههای قرآنی خواندن

بهرهگيری از آرشيو منابع گويا و
الكترونيكی :مهارتهای پايه
مشاورة كتابدار :آشنايی با
ناشران ايرانی كودك و نوجوان
آشنايی با بازار سرمايه
(ارتقای سواد مالی:1-
سرمايهگذاری ،سطح پايه)

 هر يك از سه كارگاه دورهمهارتهاي اخالقي مجدداً براي همۀ
همكاران ،اعم از كتابداران و كارشناسان
ستادهاي استاني و مركزي نهاد ،تكرار
خواهد شد.
 در هر مرحله شركتكنندگان فقطمجاز به انتخاب يك كارگاه از مجموعۀ
مهارتهاي سهگانۀ اخالقي هستند.
 ظرفيت ثبتنام براي هر كارگاهمحدود و حداكثر به تعداد  500نفر
است.

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها،
مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

دو رفتار به هم مانسته؛

توضيحات

 بهدليل همپوشاني محتوا همكارانيكه در «پودمان ياران اخالق» حضور
داشتند ،مجاز به گذراندن اين دوره
نيستند.

دوشنبه
99/7/21

فراگيران مدرسه تابستاني
خواندن ( 94و )95

اين كارگاه آموزشي تعاملي ،از ميان
مخاطبان است.

به صورت
متمركز

همكاران نابينا وكمبينا

اين دوره تكرار نخواهد شد و براي
مخاطبان ،محدوديت تعداد ثبتنام
ندارد.

دوشنبه و
سهشنبه
 99/7/21و
99/7/22

كتابداران /مسئوالن كتابخانهها/
رؤسا و كارشناسان (ستادي و
استاني) ادارات :امور كتابخانهها،
امور فرهنگي ،تأمين منابع

اين دوره تكرار نخواهد شد و محدوديت
تعداد ثبتنام  -براي مخاطبان -ندارد.

سهشنبه
99/7/22

كليه همكاران استانهاي:
گيالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان
شمالي ،سمنان

اين كارگاه آموزشي مجدداً و در چندين
نوبت براي همكاران متقاضي ساير
استانها ،اعم از مديران كل،
كتابداران،كارشناسان ستادهاي استاني و
نهاد ،تكرار خواهد شد.
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محتوا شيوة ارائة
به صورت الكترونيكي در قالب فيلم (پاورپوينت همراه با صوت) و از طريق سامانۀ يادگيري الكترونيكي آموزش نهاد:
https://amoozesh.iranpl.ir
توجه :شركت در اين دورهها نيازمند داشتن بلندگو است.

نحوة ثبتنام
ثبتنام در دورة مورد نظر ،توسط داوطلبان از طريق «سامانۀ فراگير آموزش» و ورود به «درخواست آموزش» در پروفايل آموزشي
نحوة شركت در كالس
ورود به «سامانۀ آموزش يادگيري الكترونيكي» در تاريخهاي اعالمشده و بهرهمندي از محتواي ارائهشده در قالب فيلم (پاورپوينت
و صوت) و يا فايلهاي متني و مطالعه اطالعرسانيهاي مربوط به دوره از طريق راهنماهاي منتشرشده در هر كالس و اخبار و
اطالعيههاي سامانه يادگيري الكترونيكي
توجه :حضور در جلسات بعدی ،منوط حضور بهموقع در جلسة قبل به مطالعة كامل محتوای آن است.

نحوة محاسبة نمرة نهائی
.1
.2

.3
.4
.5

.6

بهرهمندي از محتواي ارائهشده در هر جلسه؛
حضور بهموقع در كالسها (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته)؛
 از آنجا كه زمان ورود به سامانه و مدت زمان مطالعه هر فراگير محاسبه و رصد ميشود ،ورود
همكاران با كاربري خود الزامي است و اين حضور و مشاركت فعال در كالس و تمرين عملي ،در
تداوم دوره براي فراگير و ارزيابي نهايي ايشان مؤثر و تعيينكننده خواهد بود.
مطالعۀ دقيق راهنماهاي منتشرشده در كالس؛
انجام و ارسال به موقع تمرينها و پروژههاي كالسي (در صورت ارائه تمرين در برنامه درسي)؛
مشاركت در پرسش و پاسخ از طريق «انجمن» (سمت چپ صفحه اول سامانه يادگيري)؛
 رصد مشاركت همكاران در بحثهاي پيراموني دوره در بخش انجمن از طريق تسهيلگران دوره
صورت ميپذيرد.
شركت در آزمون نهائي يا ارائه پروژه نهائي (با توجه به نحوه ارزيابي دوره).
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*** دوره آموزش مجازی مهارتهای اخالقی ***
پندهای بيهوده :چيستی؛ پيامدها و راهكار مقابله
شنبه و يكشنبه
 99/7/19و 99/7/20
آشنايي با پند بيهوده؛
آشنايي با عواقب مخرب پند بيهوده؛
آشنايي با شيوة پنددهي صحيح.

عنوان
تاريخ ثبتنام

هدف
ساعت آموزشی

 10ساعت

مدرس

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)

مخاطبان

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها ،مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

تعداد فراگيران

ظرفيت هر كارگاه ،حداكثر  500نفر ،بر اساس ترتيب ثبتنام متقاضيان در هر كارگاه است.




بارمبندی
جلسة آموزشی

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  4نمره
مشاركت در مباحث كالسي 14 /نمره
انجام و ارائه بهموقع تمرين عملي  70 /نمره

تاريخ ارائه

جزئيات

سرفصل
رايجترين شيوه آموزش اخالق :پند

جلسه اول

يكشنبه

99/07/27

جلسه دوم

يكشنبه

99/08/04

جلسه سوم

يكشنبه

99/08/11

پيامدهای (تكرار) پند بيهوده

جلسه چهارم

يكشنبه

99/08/18

راهكارهای جلوگيری از پند بيهوده

پروژه

يكشنبه

99/08/25

(چيستي و تاريخچه)
موانعی كه باعث بيهودهشدن پند
میشوند

انواع پند  /سنجش ميزان بهرهوري پنددهي
مانعي در شنونده  /مانعي در گوينده  /موانع محيطي /
موانع روشي  /موانع محتوايي
احساس گناه  /احساس فرومايگي  /قطع ارتباط تربيتي /
اخالقگريزي  /اخالقستيزي
بررسي موضع آمر  /بررسي موضع فرمانپذير  /الزامهاي
مواجهه مدبرانه

آخرين فرصت ارائه تمرين عملی.
اين دوره آزمون چهارگزينهای ندارد
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*** دورة آموزش مجازی مهارتهای اخالقی ***
عنوان

تغيير زندگی با تغيير انگارهها
شنبه و يكشنبه
 99/7/19و 99/7/20

تاريخ ثبتنام
هدف

مديريت انگارهها
فهميدن نقش انگارهها در زندگي

ساعت آموزشي

 8ساعت

مدرس

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)

مخاطبان

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها ،مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

تعداد فراگيران

ظرفيت هر كارگاه ،حداكثر  500نفر ،بر اساس ترتيب ثبتنام متقاضيان در هر كارگاه است.




بارمبندي
جلسة آموزشی

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  5نمره
مشاركت در مباحث كالسي 15 /نمره
انجام و ارائه بهموقع تمرين عملي  70 /نمره

تاريخ ارائه

سرفصل

جلسه اول

يكشنبه

99/07/27

چيستی انگاره

جلسه دوم

يكشنبه

99/08/04

بازانگاری در دوگام

جلسه سوم

يكشنبه

99/08/11

پروژه

يكشنبه

99/08/18

جزئيات

گام اول :بررسي و شناسايي انگارهها
گام دوم :ايجاد انگارههاي مفيد
چراغ قوه (ديدن انگاره موجود)  /ذرهبين (بررسي انگاره موجود)  /ترازو
(سنجش انگاره موجود)  /آبشخور (علتيابي انگاره موجود)  /سد زدن
(پيشگيري)  /درمان (اصالح انگارههاي ناروا)  /آفريدن (ايجاد انگاره مفيد)

هفت فرمان مديريت
انگارهها

آخرين فرصت ارائه تمرين عملی.
اين دوره آزمون چهارگزينهای ندارد
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*** دوره آموزش مجازی مهارتهای اخالقی ***
عنوان

برادران دروغين :دو رفتار به هم مانسته؛ يكی فضيلت و ديگری رذيلت
شنبه و يكشنبه
 99/7/19و 99/7/20
آشنايي با چيستي برادران دروغين؛
كسب مهارت تشخيص برادران دروغين.
 8ساعت

تاريخ ثبت نام
هدف
ساعت آموزشي
مدرس

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)

مخاطبان

رؤسا و همكاران اداره شهرستانها ،مسؤالن كتابخانه و كتابدارها

تعداد فراگيران

ظرفيت هر كارگاه ،حداكثر  500نفر ،بر اساس ترتيب ثبتنام متقاضيان در هر كارگاه است.

بارمبندي





جلسه آموزشی

تاريخ ارائه

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  5نمره
مشاركت در مباحث كالسي 15 /نمره
انجام و ارائه بهموقع تمرين عملي 70 /نمره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

يكشنبه
يكشنبه
يكشنبه

99/07/27
99/08/04
99/08/11

پروژه

يكشنبه

99/08/18

سرفصل
چيستي برادران دروغين (فضيلت و رذيلت)
آسيب بازشناسي برادران دروغين
افزايش مهارتهاي رفتاري از طريق شناسايي تعدادي از برادران دروغين
آخرين فرصت ارائه تمرين عملی.
اين دوره آزمون چهارگزينهای ندارد
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*** معرفی دوره آموزش راههای قرآنی خواندن ***
راههای قرآنی خواندن

عنوان

دوشنبه
99/7/21
 آموزش راههاي خواندن بر اساس آموزههاي قرآن و حديث؛ افزايش انس با قرآن و حديث. 12ساعت
آقای رضا كريمی
دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي و معاون مديركل كتابخانههاي عمومي استان كرمانشاه

تاريخ ثبت نام
هدف
ساعت آموزشی
مدرسان
مخاطبان

بارمبندی

فراگيران مدرسه تابستاني خواندن ( 94و )95





حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  5نمره
مشاركت در مباحث كالسي  10 /نمره
آزمون پايان دوره 40 /نمره
انجام و ارائه بهموقع تمرين عملي  25 /نمره
سرفصل

توضيحات

تاريخ ارائه

جلسه آموزشی
جلسه اول

دوشنبه

99/07/28

مقدمه و کلیات
ترتیل
(همراه با راهنماي تمرين عملي)

یک فایل متنی  +یک فایل
صوتی تکمیلی ترتیل

جلسه دوم

دوشنبه

99/08/05

رسوخ

جلسه سوم

دوشنبه

99/08/12

استحكام و استكفاء
خودباشي در فهم

جلسه چهارم

دوشنبه

99/08/19

اتباع احسن

جلسه پنجم

دوشنبه

99/08/26

انتظار
تدبر
تصديق

آزمون
پروژه

دوشنبه
دوشنبه

99/09/03
99/09/10

آزمون چهارگزينهای از تمام جلسات
آخرين فرصت ارائه تمرين عملی

7

یک فایل متنی  +یک فایل
صوتی تکمیلی با عنوان محکم و
متشابه
یک فایل متنی  +یک فایل
صوتی تکمیلی با عنوان سیر
مطالعاتی
یک فایل متنی  +یک فایل
صوتی تکمیلی اتباع احسن
فایل متنی
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*** دوره آموزش مجازی ويژه نابينايان ***
عنوان

بهرهگيری از آرشيو منابع گويا و الكترونيكی :مهارتهای پايه

تاريخ ثبتنام
ساعت آموزشي

ثبتنام به صورت متمرکز انجام شده است
 12ساعت
مدرسان :آقاي رسول رضايي ،آقاي امید فالحتي

مدرس

ويراستار  :پريسا محمدي
ناظران :دکتر روحاله ساعي ،همايون شاه مرادي
همكاران نابينا و كمبينا

مخاطبان




بارمبندي
جلسة آموزشی

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  2.5نمره
كيفيت پروژه پايان ترم و ارايه به موقع آن 30 /نمره
نمره آزمون پايان دوره 50 /نمره
محتوای فايلهای صوتی

تاريخ ارائه

جلسه اول

دوشنبه

99/07/21

جلسه دوم

دوشنبه

99/07/28

جلسه سوم

دوشنبه

99/08/05

جلسه چهارم

دوشنبه

99/08/12

جلسه پنجم

دوشنبه

99/08/19

جلسه ششم

دوشنبه

99/08/26

جلسه هفتم

دوشنبه

99/09/03

جلسه هشتم
آزمون
تمرين پاياني

دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه

99/09/10
99/09/17
99/09/24

 5فايل صوتی شامل :شناسنامه /مقدمه /فهرست /بازيابي اطالعات از آرشيو كتابخانهها /كار با
Every Thing
 3فايل صوتی شامل :رايت از طريق ويندوز /نصب  /Neroرايت با نرمافزار Nero
 3فايل صوتی شامل :نرمافزار فشردهسازي (نصب ( Extract /(WinRARفايلها/
استخراج فايلهاي فشرده به پوشه
 2فايل صوتی شامل :تعريف شبكه /نكاتي در خصوص شبكه
 14فايل صوتی شامل :معرفي پست الكترونيكي /ورود به پست الكترونيكي /مشاهده پست
الكترونيكي /آشنايي با بخشهاي مختلف پست الكترونيكي /مشاهده ايميلها /ارسال ايميل/
پاسخ به ايميل /ذخيره ايميل در پيشنويس ( /)Draftحذف ايميل /ارسال ايميل /حذف ايميل
از  /Sendجستجو در ايميل( Spam /هرزنامه) /بازيافت ()Trash
 10فايل صوتی شامل( Internet Download Manage :معرفي ،نصب ،نحوه دانلود
و كپيكردن ،تنظيمات) /Start Download and Stop Download /مشاهده
فايلهاي موجود در هرImport/ Export/...
 4فايل صوتی شامل :معرفي و نصب  /Drop Boxدريافت لينك از /Drop Box
اشتراكگذاري پوشه در  /Drop Boxتنظيمات Drop Box
 5فايل صوتی شامل :نصب نرم افزار /تنظيمات /فرايندSmall PDF /Trainbit /
آزمون شامل سوالهای چهارگزينهای
آخرين مهلت ارسال تمرين پايانی
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*** دورة آموزش مشاوره كتابدار (مرحله سوم) ***
عنوان

آشنايی با ناشران ايرانی كودك و نوجوان

تاريخ ثبتنام

دوشنبه و سهشنبه
 99/7/21و 99/7/22

هدف

آشنايي با بازار نشر داخل كشور

ساعت آموزشي

 3ساعت

مدرس

سركار خانم مهديه نظری
(شاعر و نويسنده ،دانشآموخته رشتههاي فلسفه و ادبيات)

مخاطبان

كتابداران /مسئوالن كتابخانهها/
رؤسا و كارشناسان (ستادي و استاني) ادارات  :امور كتابخانهها ،امور فرهنگي و تأمين منابع/

تعداد فراگيران

اين دوره تكرار نخواهد شد و محدوديت تعداد ثبت نام براي مخاطبان ندارد.



بارمبندي
جلسة آموزشی

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  15نمره
نمره آزمون پايان دوره 55 /نمره

تاريخ ارائه

توضيحات

سر فصل

جدي گرفتن كار براي بچهها/ذكر ماجراي یونسکو براي
شهید مطهري /تالشهاي جبار باغچهبان ،آذر یزدي،
عباس یمینی شریف ،محمود كیانوش ،صمد بهرنگی،
نادر ابراهیمی ،محمود حکیمی /كانون پرورش فکري،

تاريخچه مختصري از نشرکتابهاي کودك و
نوجوان
شوراي كتاب كودك ،انتشارات امیركبیر /انتشار

كتابهاي كمیک و مصور /شکلگیري مطبوعات كودك
و نوجوان و تاثیرآن /اهداي جوایز و تاثیر آن /گسترش
كتابخانهها /اولین نقدها

جلسه اول

سهشنبه

99/07/29

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان /شوراي كتاب
كودك و فرهنگنامه /انتشارات امیركبیر :كتابهاي
جیبی و كتابهاي طالیی /انتشارات مدرسه و انتشارات
تربیت /افق ،قدیانی ،پیدایش ،ایرانبان ،فاطمی،

ناشران و کتابهايشان

شباویز /محراب قلم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی /ناشران
نوظهوركهوپا ،پرتقال ،زعفران /ناشرانی كه بخش كودك
و نوجوان برایشان جنبی است :چشمه ،مركز ،هرمس،
علمی و فرهنگی ،ققنوس ،قطره و  /...ناشر-مولفان/
ناشران شهرستانها
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دایرهالعارفها و فرهنگنامهها /علوم مختلف /محیط

چشمانداز موضوعي

زیست /تفکر و فلسفه /دین و مذهب /هنر /ورزش و
بازي /شعر/داستان و ژانرهاي آن
شکل ظاهري :تصویرگري ،جلدسازي ،كیفیت چاپ،

جلسه دوم

سهشنبه

99/08/06

جلسه سوم

سهشنبه

99/08/13

آزمون

سهشنبه

99/08/20

صحافی ،كاغذ /نشر و ویرایش /ترجمه /قانون كپی

امتیازها و نواقص

رایت /تولید كتابهاي مجموعهاي /قیمتها :تبدیل
كتاب به كاالي لوكس ،حمایتهاي اقتصادي دولت،
بودجههاي شخصی و  /...توجه به فضاي مجازي و
كتابهاي الکترونیکی /توجه به عرصههاي بینالمللی
جدا كردن گروهها به صورت خردسال ،كودك ،نوجوان/

گروههاي سني

گروهبنديكانون :الف ،ب ،ج ،د /نیاز به گروهبنديهاي
كامال جدید
رشد جهانی /كتابهاي دیجیتال ،كتابهاي صوتی،

آينده نشر

كتابهاي وي.آر /كتابهاي سه بعدي
آزمون چهارگزینهاي از محتواي تمام جلسات آموزشی
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*** معرفی دوره سواد مالی ***
عنوان
تاريخ ثبتنام
هدف

ارتقای هوش و سواد مالی با سرمايهگذاری

سهشنبه
99/7/22
آشنايي اوليه با جايگاه سرمايه در سواد و هوش مالي ،مفاهيم سرمايهگذاري ،انواع اوراق بهادار ،بازارهاي مالي ،واسطههاي مالي،
مفاهيم اوليه بازدهي و ريسك ،شيوة معاملهگري در بازار سرمايه ،نحوة تشكيل سبد سرمايهگذاري (به اختصار) ،صورتهاي مالي
اساسي شركتها ،تابلوخواني در بازار سرمايه و انواع روشهاي تحليل اوراق بهادار (به اختصار)

ساعت آموزشي

 28ساعت

مدرس

خانم دكتر معصومه خرمندار
(دكتري تخصصي مديريت مالي)

مخاطبان

كليه همكاران استانهاي:
گيالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان شمالي ،سمنان
اين كارگاه آموزشي مجدداً و در چندين نوبت براي همكاران متقاضي ساير استانها ،اعم از مديران كل ،كتابداران،كارشناسان
ستادهاي استاني و نهاد ،تكرار خواهد شد.

توضيحات

بارمبندي

جلسة آموزشی






تاريخ ارائه

حضور بهموقع در جلسات (از زمان شروع كالس تا كالس بعدي به مدت يكهفته) /هر جلسه  1نمره
مشاركت در بحثهاي پيراموني دوره 10 /نمره
تمرينهاي كالسي 20 /نمره
نمره آزمون ميان دوره 25 /نمره
نمره آزمون پايان دوره 30 /نمره
سر فصل

جلسه اول

شنبه

99/7/26

انواع سواد (سواد مالي و  - )...هوش مالي  -سرمايهگذاري (تعريف ،اهميت و انواع آن)

جلسه دوم

شنبه

99/8/3

بازارهاي مالي و طبقهبندي آنها (از منظر سررسيد ،دارايي ،زمان عرضه و )....

جلسه سوم

شنبه

99/8/10

انواع داراييها  -اوراق بهادار (تعريف ،انواع و )....

جلسه چهارم

شنبه

99/8/17

واسطههاي مالي (تعريف ،انواع)... ،

جلسه پنجم

شنبه

99/8/24

شاخص بازار (تعريف ،انواع ،نحوه محاسبه و - )...معرفي شاخصهاي مهم جهان و ايران

جلسه ششم

شنبه

99/9/1

آشنايي با صورتهاي مالي اساسي

جلسه هفتم

شنبه

99/9/8

آشنايي با نسبتهاي مالي

جلسه هشتم

شنبه

99/9/15

عناصر اصلي سرمايهگذاري ـ بازده (تعريف ،انواع ،نحوه محاسبه و )...
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آزمون ميان دوره

شنبه

99/9/22

آزمون با پرسشهاي چهارگزينهاي از محتواي آموزشي نيمه اول دوره

جلسه نهم

شنبه

99/9/29

ريسك (تعريف ،انواع ،نحوه محاسبه و  - )...انواع سرمايهگذار بر اساس ريسك

جلسه دهم

شنبه

99/10/6

نحوه تشكيل سبد سرمايهگذاري

جلسه يازدهم

شنبه

 99/10/13ارزيابي سبد سرمايهگذاري

جلسه دوازدهم

شنبه

 99/10/20مفاهيم اوليه جهت معاملهگري در بازار سرمايه (انواع سفارش ،حجم مبنا ،انواع افزايش سرمايه و )...

جلسه سيزدهم

شنبه

 99/10/27تابلوخواني در بازار سرمايه

جلسه چهاردهم

شنبه

99/11/4

جلسه پانزدهم

شنبه

 99/11/11آشنايي با روشهاي تحليل بنيادي و تكنيكي (به اختصار)

آزمون پاياني

شنبه

 99/11/18آزمون با پرسشهاي چهارگزينهاي از محتواي آموزشي نيمه دوم دوره

طريقه ثبت سفارش و انجام معامله برخط در بازار سرمايه
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