معاونت ربانهمرزيي ،ژپوهش و فناوري اطالعات
دفتر ژپوهش و آموزش

دورههايآموزشي 
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عنوان
دوره

عنوان كالس

شعر و ادبيات
كودك و نوجوان امروز
مشاورۀ كتابدار
(مرحله دوم)

اسباببازي:
نقش آموزشي و
مهارتافزايي آن

تاريخ ثبت

كتابداران  /مسئوالن كتابخانه
كارشناسان استاني و ستاد مركزي در
پستهاي زير:
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني،
كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و
كارشناس مسئول تأمين منابع

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

نام

از دوشنبه
99/4/30
تا
پنجشنبه
99/5/02

پندهاي بيهوده:
چيستي؛ پيامدها و
راهكار مقابله
مهارتهای اخالقی

تغيير زندگي با تغيير
انگارهها

مخاطبان

توضيحات

كتابداران  /مسئوالن كتابخانه
كارشناسان استاني و ستاد مركزي در
پستهاي زير:
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني،
كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و
كارشناس مسئول تأمين منابع
همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد)،
استانها و شهرستانها

شنبه و يكشنبه
99/5/4
و
99/5/5

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

همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد)،
استانها و شهرستانها

 اين دوره تكرار نخواهد شد ومحدوديت تعداد ثبتنام براي مخاطبان
ندارد.
 بهدليل همپوشاني محتوا همكاراني كه دردورة «مشاوره كتابدار سال  »1397حضور
داشتند ،مجاز به گذراندن اين دوره نيستند.

 هر يك از سه كارگاه دورهمهارتهاي اخالقي مجدداً براي همۀ
همكاران اعم از كتابداران و كارشناسان
تكرار خواهد شد.
 در هر مرحله شركتكنندگان فقطمجاز به انتخاب يك كارگاه از اين
مجموعه مهارتهاي اخالقي هستند.
 ظرفيت ثبتنام براي هر كارگاهمحدود و به تعداد  500نفر است.

همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد)،
استانها و شهرستانها

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

دوشنبه و سهشنبه

رسانهای

سواد

مباني سواد رسانهاي
()1

99/5/6
و
99/5/7

كتابداران  /مسئوالن كتابخانهها

2

ظرفيت ثبتنام محدود و به تعداد 300
نفر است.
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شيوۀ ارائه محتوا
به صورت الكترونيكي در قالب فيلم و يا پاورپوينت (همراه با صوت) از طريق سامانۀ يادگيري الكترونيكي آموزش نهاد
https://amoozesh.iranpl.ir
توجه :شركت در اين دورهها نيازمند داشتن بلندگو است.

نحوۀ ثبتنام
ثبتنام در دورة مورد نظر ،توسط داوطلبان از طريق «سامانۀ فراگير آموزش» و ورود به «درخواست آموزش» در پروفايل آموزشي
نحوۀ شركت در كالس
ورود به «سامانۀ آموزش يادگيري الكترونيكي» در تاريخهاي اعالمشده و بهرهمندي از محتواي ارائهشده در قالب فيلم (پاورپوينت
و صوت).
توجه :حضور در جلسات بعدی منوط به مطالعه كامل جلسه قبل است.

نحوه محاسبه نمره نهائی
.1
.2

.3
.4
.5
.6

بهرهمندي از محتواي ارائهشده در قالب فيلم (پاورپوينت آموزشي همراه با صوت)؛
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؛
شركت در آزمون نهائي.
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دورۀ آموزش مجازی مشاورۀ كتابدار (مرحلة دوم)
عنوان
تاريخ ثبتنام

سرفصل
ساعت آموزشي
مدرس
مخاطبان
جلسة آموزشی
جلسۀ اول
جلسۀ دوم
جلسۀ سوم

شعر و ادبيات كودك و نوجوان امروز
از دوشنبه 99/4/30
تا
پنجشنبه 99/5/02
كتاب شعر خردسال؛
كتاب شعر كودكان؛
كتاب شعر نوجوانان.
 3ساعت
جناب آقاي اسداهلل شعباني
(شاعر)
كتابداران  /مسئوالن كتابخانه
كارشناسان استاني و ستاد مركزي در پستهاي زير:
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني ،كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و كارشناس مسئول تأمين منابع
تاريخ ارائه درس
99/05/11
99/05/18
99/05/25

شنبه
شنبه
شنبه
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دورۀ آموزش مجازی مشاورۀ كتابدار (مرحله دوم)
عنوان

اسباببازی؛ نقش آموزشی و مهارتافزايی آن
از دوشنبه 99/4/30
تا
پنجشنبه 99/5/02
اسباببازي و كودك؛
اسباب بازي و فرهنگ؛
اسباببازي و آموزش؛
 3ساعت

تاريخ ثبتنام

سرفصل

ساعت آموزشي
مدرس

مخاطبان

جناب آقای محمدحسين فرجو

(كارشناسمسئول برنامهريزي هنر در وزارت آموزش و پرورش و دبير سابق شوراي نظارت بر اسباب بازي كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان)
كتابداران  /مسئوالن كتابخانه
كارشناسان استاني و ستاد مركزي در پستهاي زير:
رئيس اداره امور كتابخانهها و كتابخواني ،كارشناس امور فرهنگي ،كارشناس و كارشناس مسئول تأمين منابع
(به استثنای افراد شركتكرده در دورۀ مشاوره كتابدار سال )1397

جلسة آموزشی
جلسۀ اول
جلسۀ دوم
جلسۀ سوم

تاريخ ارائه
99/05/13
99/05/20
99/05/27

دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
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دوره آموزش مجازی مهارتهای اخالقی
عنوان

پندهای بيهوده :چيستی؛ پيامدها و راهكار مقابله
شنبه و يكشنبه
 99/5/4و 99/5/5
آشنايي با پند بيهوده؛
آشنايي با عواقب مخرب پند بيهوده؛
آشنايي با شيوة پنددهي صحيح.
 10ساعت

تاريخ ثبتنام
هدف
ساعت آموزشي

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)
همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد) ،استانها و شهرستانها

مدرس
مخاطبان

بهدليل همپوشانی محتوا همكارانی كه در «پودمان ياران اخالق» حضور داشتند ،مجاز به گذراندن اين دوره نيستند.

تعداد فراگيران
جلسة آموزشی

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

جزئيات

سرفصل
رايجترين شيوه آموزش اخالق :پند

جلسه اول

يكشنبه

99/05/12

جلسه دوم

يكشنبه

99/05/19

جلسه سوم

يكشنبه

99/05/26

پيامدهای (تكرار) پند بيهوده

جلسه چهارم

يكشنبه

99/06/02

راهكارهای جلوگيری از پند بيهوده

(چيستي و تاريخچه)
موانعی كه باعث بيهودهشدن پند
میشوند
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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
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دورۀ آموزش مجازی مهارتهای اخالقی
عنوان

تغيير زندگی با تغيير انگارهها

شنبه و يكشنبه
 99/5/4و 99/5/5
مديريت انگارهها
فهميدن نقش انگارهها در زندگي
 8ساعت

تاريخ ثبتنام
هدف
ساعت آموزشي

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)
همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد) ،استانها و شهرستانها

مدرس
مخاطبان

بهدليل همپوشانی محتوا همكارانی كه در «پودمان ياران اخالق» حضور داشتند ،مجاز به گذراندن اين دوره نيستند.

تعداد فراگيران
جلسة آموزشی

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

سرفصل

جلسه اول

يكشنبه

99/05/12

چيستی انگاره

جلسه دوم

يكشنبه

99/05/19

بازانگاری در دوگام

جلسه سوم

يكشنبه

99/05/26

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
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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
 99/5/4و 99/5/5
آشنايي با چيستي برادران دروغين؛
كسب مهارت تشخيص برادران دروغين.
 8ساعت

تاريخ ثبت نام
هدف
ساعت آموزشي

خانم دكتر زينب برخورداری
(دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران و مجري طرح تدوين سند اخالق حرفهاي نهاد)
همكاران شاغل در ستاد مركزي (نهاد) ،استانها و شهرستانها

مدرس
مخاطبان

بهدليل همپوشانی محتوا همكارانی 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.

تعداد فراگيران
جلسه
آموزشی
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

تاريخ ارائه
يكشنبه
يكشنبه
يكشنبه

99/05/12
99/05/16
99/05/26

سرفصل
چيستي برادران دروغين (فضيلت و رذيلت)
آسيب بازشناسي برادران دروغين
افزايش مهارتهاي رفتاري از طريق شناسايي تعدادي از برادران دروغين
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معرفی دوره آموزش مجازی سواد رسانهای
عنوان
تاريخ ثبت نام
هدف
ساعت آموزشی
مدرسان

**

مخاطبان

تعداد فراگيران
تاريخ شروع كالس

سواد رسانهای ( :)1مبانی
 99/5/6و 99/5/7
آشنايي با مباحث پايه و مباني اطالعات رسانهاي
 32ساعت (همكاراني كه قبال دوره مشابه گذراندهاند در صورت تمايل به ثبتنام بايد در دوره  20ساعته شركت كنند)
سركار خانم وحيده شاهحسينی
كارشناسارشد ارتباطات ،دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه عالمه
سركار خانم فاطمه نوریراد
دانشجوي دكتري ارتباطات دانشگاه عالمه



كتابداران
مسئوالن كتابخانهها
ظرفيت دوره محدود و حداكثر  300نفر ،به ترتيب ثبتنام متقاضيان.



از چهارشنبه  99/05/15به مدت  20هفته (هر چهارشنبه يك جلسه).

** قابل توجه مخاطبان متقاضي كه قبالً دورههاي مشابه سواد رسانهاي گذراندهاند:
-

براي همكاراني كه دورة آموزشي «ارتقای سواد رسانهای خانوادهها (مجازيار)» را گذراندهاند ،بهموجب اشتراك عنوان دوره و
لحاظ شدن امتياز آموزشي آن در پروندة ايشان ،امكان شركت در اين دوره و درج مجدد ساعت آموزشي فراهم نخواهد بود.
براي همكاراني كه پيشتر دورههاي مشابهي با عناوين «مبانی ،مفاهيم و روشهای سواد رسانهای» و «استفاده اخالقی از
محتوای رسانهای» را با درج امتياز متناظر ساعات متفاوت گذراندهاند و اينك نيز تمايل به شركت در اين دوره و گذراندن آن دارند،
شركت در اين دوره مجاز است اما گواهينامۀ آموزشي ايشان با محاسبۀ تفاوت ساعت آموزشي دوره گذراندهشده از سقف آموزشيِ
تعيينشده ( )32صادر خواهد شد .اين گروه از همكاران ،به ازاي سابقۀ پيشين از انجام تمرينهاي كالسي معاف خواهند بود .همكاران
در صورت صورت تمايل به ثبتنام بايد در دوره  20ساعته شركت كنند.

9

دورههايآموزشيالكرتونيكی

تابستان 1399

سرفصلها سواد رسانهای
-

رسانه چيست؟
چرا مهم است در عصر حاضر رسانهها را بشناسيم؟
رسانهها با مغز ما چه ميكنند؟
بازنمايي رسانهاي چيست و فهم آن چه اهميتي دارد؟
چگونه در عصر پراكندگي متمركز فكر كنيم؟
چگونه از وابستگي خود به رسانههاي مجازي بكاهيم؟
محتواي رسانهاي (تبليغات)
محتواي رسانهاي (سرگرمي)
محتواي رسانهاي (شبكههاي اجتماعي)
سلبريتيها
مادران و پدران اينستاگرامي
اطالعاتي كه در فضاي مجازي از خود به جاي ميگذاريم ،چه چيزهايي درباره ما ميگويند؟
وبسايتها قادر به جمعآوري چه اطالعاتي هستند؟
چطور فيكنيوزها را بشناسيم؟
حريم خصوصي
مالكيت معنوي
محتواي رسانهاي (فيلم)
كودك و نوجوان مخاطب خاص رسانه
چگونه با كودكان فيلم ببينيم و درباره آن صحبت كنيم؟
چگونه با نوجوانان فيلم ببينيم و درباره آن صحبت كنيم؟
صنايع رسانهاي ،اقتصاد رسانهها ،مالكيت رسانهها
آيا دنياي آينده از آن ماست يا از آن رباتها؟
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