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ي خودآگاهي، برقراري ارتباط موثر،

 مساله

براي گروه سني(دانژه موتابي، انتشارات

براي گروه( بهداشت، دفتر امور زنان

كودكان مراجعه كننده به مدارس،

 كننده به مراكز بهداشتي درماني جهت

و  .... بسيج

نفر20-15با حضور_ساعت12_

از7 ساعت به آموزش با استفاده
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 آموزش مهارت هاي زندگي

و زنان  سال جامعه تحت پوشش45-18 مردان

 سال جامعه تحت پوشش12تا10كودكان

آموزش مهارت هاي

جرات ورزي، حل مسا
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و موتابي آموزش مهارت هاي زندگي، دكتر فتي

)بزرگسال

آموزش مهارت هاي زندگي، دكتر بينا، چاپ وزارت به

) سني كودك

و استفاده از اولياي دانش آموزاندانش آموزان

، و درمان خانم هاي مراجعه كنندمراكز بهداشتي

و پايگاه هاي بس مشاوره ازدواج، اطالع رساني عمومي

ساعت3جلسه اي هر جلسه4برگزاري يك كارگاه

 شركت كننده

و5اختصاص و تعاريف ساعت به ارائه مفاهيم

 تگنيك هاي عملي

 فرزندپروريآموزش مهارت هاي
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 ��و� ه�ف سال جامعه تحت پوشش1–9كودكان والدين

يا آموزش اصول مديريت رفتار كودكان براي والدينفرزندپروري

و ارتباط مثبت با كودكان  علل بروز مشكالت رفتاري كودكان

 تقويت رفتار هاي مطلوب كودكان

و قانون گذاري  دستور دادن

 مديريت رفتارهاي نامناسب

 آمادگي براي مديريت موقعيت هاي دشوار، برنامه ريزي براي آينده
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و12-2آموزش مهارت هاي فرزندپروري براي كودكان سال، انجمن روانپزشكي كودك

 نوجوان
��ز��� ����� 

مراجعه كننده به مراكز بهداشتي مادراناستفاده از اولياي دانش آموزان مدارس،

و و پايگاه هاي بسيج ، اطالع رساني عمومي  ....درماني
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و هر جلسه6برگزاري يك كارگاه نفر20-15با حضور_ساعت9_ ساعت 1.5جلسه اي

 شركت كننده

بر اساس قوانين برگزاري جلسه براي والدين مندرج در كتاب آموزش مهارت هاي

 سال12تا2فرزندپروري براي كودكان
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و ارزشيابي برنامه كه در پنل مديريت درج گرديده است  نحوه محاسبه شاخص هاي پايش

در منظور از تعداد افراد آموزش ديده در مهارت هاي زندگي شامل تعداد افرادي است كه 3جلسه3حداقل

.دنباش حضور داشتهآموزش مهارت هاي اشاره شده در جدوله ساعت

در منظور از تعداد افراد آموزش ديده در مهارت هاي فرزندپروري شامل تعداد افرادي است كه 4حداقل

. حضور داشته باشندآموزش مهارت هاي اشاره شده در جدول فوق االشارههساعت 1.5جلسه

، از مركز آموزش مهارت هاي فرزند پروريدر جامعه تحت پوشش برنامه به منظور محاسبه تعداد والدين

.مديريت شبكه استعالم گردد

افرادي است كه بعنوان مربي يا مربي مربيان دوره هاي آموزش مهارت هاي زندگي يا تعداد مربيان شامل

و يا دانشگاه علوم پزشكي پزشكي  سالمت رواني، گروه_فرزندپروري را كه از سوي وزارت متبوع

و اعتياد  و موفق به دريافت گواهي نامه شده باشند_اجتماعي . برگزار گرديده طي نموده

و فرزند پروري افرادي است كه به عنوان گروه تعداد جمعيت تحت پوشش در برنامه مهارت هاي زندگي

و نحوه محاسبه تعداد افراد و،هدف در جداول فوق االشاره ذكر گرديده است آمار مندرج در سرشمارينفوس

و مسكنسرشمارياستاني- جمعيتي به پيوست فايل آمار. مي باشد90مسكن سال  ارسال90سال نفوس

. مي گردد 

سه_در مراكزي كه دو يا چند دانشگاه علوم پزشكي در يك استان وجود دارد مانند استان تهران كه داراي

در بصورت استانيو اطالعات جمعيتي آنها_و شهيد بهشتي مي باشد دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران

. تعداد جمعيت تحت پوشش،از مركز مديريت شبكه دانشگاه اخذ گردد. گرديده استنفايل پيوست درج

انعكاس جمعيت استخراج براي آن دسته از دانشگاه هايي كه در فايل پيوست اسامي آنها درج نشده است

. الزامي مي باشد كارشناس مسئول برنامه، به ريت شبكهمركز مديشده از 

96خود را در نيمه دوم فروردين سال95م شده در سال گزارش پوشش آموزش هاي انجاكليه دانشگاه ها

و اعتياد منعكس نمايند و مخرج به دفتر سالمت رواني، اجتماعي .و بصورت كامل با اعداد صورت


