معاونت ربانهمرزيي ،ژپوهش و فناوري اطالعات
دفتر ژپوهش و آموزش

دورۀ آموزش الكرتونيكی مهارتهای اخالقی
ويژۀ كتابداران و مسؤالن كتاخبانهها

ارديبهشتماه 1399

معرفي مجموعه دورههاي مهارتهاي اخالقي

عناوين كارگاه

مدرس
شيوۀ ارائه

مخاطب
تعداد
فراگيران

نحوه ثبتنام

زمان ثبتنام
نحوه شركت

 .1پندهاي بيهوده :چيستي؛ پيامدها و راهكار مقابله
 .2تغيير زندگي با تغيير انگارهها
 .3برادران دروغين؛ دو رفتار به هم مانسته ،يكي فضيلت و ديگري رذيلت
خانم دكتر زينب برخورداري (دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)

به صورت الكترونيكي در قالب فيلم (پاورپوينت و صوت) از طريق سامانه
آموزش نهاد https://amoozesh.iranpl.ir
كتابداران و مسؤالن كتابخانههاي شهري و روستايي (نهادي و انجمني)
 بدليل همپوشاني محتوا همكاراني كه در «پودمان ياران اخالق» حضور داشتند،
مجاز به گذراندن اين دوره نيستند.

ظرفيت هر كارگاه ،حداكثر  500نفر ،بر اساس ترتيب ثبتنام متقاضيان
در هر كارگاه است.
 .1انتخاب يكي از سه دوره مذكور با توجه به سرفصلها و زمانبندي جدول
ذيل (در صورت عالقهمندي)
 .2ثبتنام در دوره منتخب ،توسط داوطلبان از طريق «سامانه فراگير
آموزش» و ورود به «درخواست آموزش» در پروفايل آموزشي
از سهشنبه  99/2/2تا شنبه 99/2/6
ورود به «سامانه آموزش يادگيري الكترونيكي» در تاريخهاي اعالم شده
و بهرهمندي از محتواي ارائهشده در قالب فيلم (پاورپوينت و صوت)

 براي مهارتآموزي بهينه ،هر عنوان دوره همراه با تمرينِ الزامی است.
 زمان ورود به سامانه و مدت زمان مطالعه هر فراگير قابل محاسبه و رصد است؛ بنابراين ورود همكاران با
كاربري خود ضرورت دارد.
 هر سه كارگاه اين دوره در ماههاي آينده تكرار خواهد شد و همكارانی كه موفق به ثبتنام نشدند
میتوانند اقدام يا در عنوانهاي ديگر نيز شركت كنند.

دوره آموزش مجازي مهارتهاي اخالقي

پندهاي بيهوده :چيستي؛ پيامدها و راهكار مقابله
آشنايي با پند بيهوده؛
آشنايي با عواقب مخرب پند بيهوده؛
آشنايي با شيوۀ پنددهي صحيح.

هدف
ساعت

 10ساعت

آموزشي
جلسه

روز

تاريخ ارائه

سرفصل

جزئيات

جلسه اول

يكشنبه

99/2/7

رايجترين شيوه آموزش اخالق :پند
(چيستي و تاريخچه)

جلسه دوم

يكشنبه

99/2/14

جلسه سوم

يكشنبه

99/2/21

پيامدهاي (تكرار) پند بيهوده

جلسه چهارم

يكشنبه

99/2/28

راهكارهاي جلوگيري از پند بيهوده

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

آموزشي

موانعي كه باعث بيهودهشدن پند
ميشوند

دورۀ آموزش مجازي مهارتهاي اخالقي

تغيير زندگي با تغيير انگارهها
هدف

مديريت انگارهها
فهميدن نقش انگارهها در زندگي

ساعت آموزشي

 8ساعت

جلسه آموزشي

روز

تاريخ ارائه

سرفصل

جلسه اول

دوشنبه

99/2/8

چيستي انگاره

جلسه دوم

دوشنبه

99/2/15

بازانگاري در دوگام

جلسه سوم

دوشنبه

99/2/22

هفت فرمان مديريت انگارهها

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)

دوره آموزش مجازي مهارتهاي اخالقي

برادران دروغين؛ دو رفتار به هم مانسته ،يكي فضيلت و ديگري رذيلت

آشنايي با چيستي برادران دروغين؛
كسب مهارت تشخيص برادران دروغين.

هدف

ساعت

 8ساعت

آموزشي
جلسه

روز

تاريخ ارائه

سرفصل

جزئيات

جلسه اول

سهشنبه

99/2/9

چيستي برادران دروغين

فضيلت
رذيلت

جلسه دوم

سهشنبه

99/2/16

آسيب بازشناسي برادران دروغين

جلسه سوم

سهشنبه

99/2/23

آموزشي

افزايش مهارتهاي رفتاري از طريق
شناسايي تعدادي از برادران دروغين

