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 استاندارد آموزش شغل
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               ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 107773463353335 :شغلآموزش ي شناسايي كد مل

  خدمات آموزشيريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

آخرين مدرک  نام و نام خانوادگي رديف

 تحصیلي 

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي

 سال 33 مربی مدیریت هتلداری کارشناسی مهری هاشم زاده 5

 سال21 مربی مدیریت هتلداری فوق دیپلم  اقدس شمس 7

 سال 30 مربی مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد زهرا توکل 0

 کارشناسی مریم اصالنی برزگر 4
 مهندسی فناوری اطالعات

 و مدیریت کسب و کار
 سال 13 مربی

 سال 2 مربی روانشناسی عمومی کارشناسی ءفتانه هاشمی اشکا 1

 سال 10 مربی  مدیریت دانیکار زهره قربانپور 9

 سال10 مربی کتابداری دانیکار بانپورمرجان قر 2

 سال 10 مربی لیسانس زبان انگلیسی کارشناسی محبوبه کوهکن 8

 سال 14 دانشوهنرآموز دفتر کار مهندسی صنایع غذایی کارشناسی نسرین فرجی 6

 سال20 دانشوهنرآموز دفتر کار پژوهش هنر کارشناسی ارشد شهربانو قادری 53

 عرفان اسالمی  یسانس فوق ل سید رحمن هاشمی  51
دبیر کارگروه مدیریت خانواده دفتر تالیف 

 آموزش و پرورش وزارتکتب درسی 
 سال  04

 شیمی  لیسانس  صدیقه رضاخواه  57
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی صنایع 

 دستی و هنر
 سال   25

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگیزار گرديید اسیتاندارد     خیدمات آموزشیي    عضاي كارگروه برنامه ريزي درسیي  با حضور ا  5/0/69 طي جلسه اي كه در تاريخ 

برنامیه ريیز  امیور اقتصیادي     بررسي و تحت عنوان شغل   2-0/5/57/73با كد  مديريت و برنامه ريزي امور خانواده آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  107773463353335با كد  اجتماعي خانواده 

اي كشور بیوده و هرگونیه سیوء     دي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلیه حقوق ما

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                    99180978تلفن                                                     99180918رنگار       دو

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  شايستگيي يادنيري براي رسيدن ب   نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   يگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل د اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره  ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 وزش ب  صورت ت وريوك د در ميل آمر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  ق ررهو  رتبي عملي و اخال، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي لومات نظري و توانمندياي از ما رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  ملي ارجاع ميهاي ع رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 طي :توجهات زيست محي

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 اجتماعی خانواده –امور اقتصادی  برنامه ریز

 : شغلاستاندارد آموزش رح ش

 مدیریتکه شایستگی هایی از قبیل  خدمات آموزشیشغلی است در حوزه اجتماعی خانواده  –امور اقتصادی  برنامه ریز

های آن، شناخت خانواده و نیازهای آن، برقراری روابط سالم انسانی  در خانواده، تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه

همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز واده و جامعه، تعلیم و تربیت فرزند و جایگاه آن در خانواده، و اخالقی در خان

شخصیت  پرورشگیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به حقوق خود،  آموزشی، بهره

در ارتباط می پرستاران در خانه  وو روانشناسان مربیان مهد کودک داشته و با مشاغل خالق و کارآفرین، فرزند پروری 

 باشد.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

  (پایان دوره راهنمایی) پایان دوره متوسطه اولمیزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 074     ل دوره آموزش                    :     طو

 ساعت 564      ی زمان آموزش نظري               :    

 ساعت 503     ی زمان آموزش عملي                :    

 ساعت       -  كارورزي                       :     زمان ی 

  ساعت     -       ی زمان پروژه                            : 

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %71كتبي :  - 

 %91عملي : -

 %53اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه  3فوق دیپلم مدیریت خانواده با 

 سال سابقه 5  دیپلم با
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( : 

برقراری  ،های آن  تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه فرد را برای انجاماجتماعی خانواده  –امور اقتصادی  برنامه ریز

جایگاه و شخصیت خالق و کارآفرین پرورشتعلیم و تربیت فرزند و  ،روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه

ر اعضای خانواده نسبت به حقوق خود آماده می گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سای بهره ،آن در خانواده 

 سازد.

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

 

Economic and Society Planner of Family 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 مربي مهد كودک -

 مدير مهد كودک-

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : د شغلي از جهت آسیبجايگاه استاندار ٭

 طبق سند و مرجع ......................................            الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................            سخت و زيان آور   ج : جزو مشاغل

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد شغل 

  شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 27 41 40 بکارگیری مفاهیم خانواده و نیازهای آن 1

 22 43 13 در خانواده مدیریت 2

 22 22 14 های آن تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه 3

 04 9 12 برقراری روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و جامعه 4

 30 21 04 تعلیم و تربیت فرزند بکارگیری اصول  5

 49 7 42 شیهمکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزآموزش نحوه  6

گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به حقوق  بهره 7
 خود

44 8 49 

 47 9 8 شخصیت خالق و کارآفرین پرورش 8

 14 24 44 برای برنامه ریز امور خانواده راهبری طرح کسب و کار  9

 074 503 564 جمع ساعات
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 وزش استاندارد آم

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بکارگیری مفهوم خانواده و نیازهای آن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 13 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 مفهوم خانواده و انواع آن -
 انوادهساختار خ -
 نیازهای جسمی و روانی خانواده -

 های ایرانی مفهوم فرهنگها و آداب و سنن رایج در خانواده
نیازهای اقتصادی و اجتماعی خاانواده )بازنشساتگیب بیماهب     -

 افتادگی( ب معلومینب از کارتحصیل 
 نحوه نیازسنجی در خانواده-
ماهانه و  )روزانهب هفتگیب  بندی نیازهای خانواده مفهوم اولویت-

 سالیانه( 
 مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده-
 مفهوم ارتباطات در خانواده-

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 چک لیست ارزشیابی
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت :

تهیه گزارش تحقیقی درباره آداب و سنن رایج در یکی  -

 )به صورت بومی( از مناطق کشور

بار اساا    تهیه یک نمونه فهرست از نیازهای خاانواده   -

 آموزش درمان و تغذیه( ،پوشاک،)مسکن بندی آنها الویت

 

   

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

  رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرف مواد و انرژیصرفه جویی در م-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :
 خانواده در مدیریت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

36 16 52 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش
 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 تعریف مدیریت در خانواده-
 وظایف مدیر در خانواده مفهوم-
 خصوصیات مدیر خانواده-
 خانوادهریزی در مدیریت  مفهوم برنامه -
 امور منزلمدیریت نحوه  -
 نحوه هدایت و رهبری امور منزل -
 نحوه کنترل و نظارت بر امور منزل -
 گیری در مدیریت خانواده فرآیند تصمیم-
نحوه مدیریت خانواده در شرایط خاص )مرگ و میر، -

 (بیماری، طالق، اعتیاد، بزهکاری 
یژه به وریزی امور منزل برای مادران  نحوه برنامه-

 شاغلین
 بندی فعالیتهای خانواده مفهوم زمان-
 مفهوم ارزشیابی امور منزل-
 خانواده بین اعضاینحوه تقسیم کار-
 ارتباط جمعی برداری رسانه های نحوه بهره-
 نحوه مدیریت بحث و تبادل نظر در امور خانواده-

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 چک لیست ارزشیابی
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای
 فیلم های آموزشی

   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

 مهارت:
ریزی بلندمدت و  ریزی یک نمونه از برنامه طرح -

 مدت در خانواده کوتاه
ش در خصوص یک برنامه هفتگی، یک گزار ارائه -

 افراد خانوادهامور منزل برای در ماهانه جهت مدیریت 
فعالیتهای مهم مدیر  ازتهیه یک نمونه طرح اولیه  -

 خانواده در جهت هدایت امور خانه و رهبری آن
براسا   تهیه دو نمونه لیست ارزشیابی امور منزل -

 اهمیت موضوعات
ینی زمان آن برای ب تهیه جدول فعالیتها و پیش -

 خانواده
در بین  تهیه گزارش در خصوص نحوه تقسیم کار -

سازی  خانواده فرد و ارایه پیشنهاد در زمینه بهینه اعضای
 آن
تهیه گزارش در زمینه بهینه سازی مدیرت امور  -

 خانواده 
آموزشی در ،و اراده گزارش از فعالیتهای وزرشی تهیه -

 خانواده 
 نظر در امور خانواده  مدیریت بحث و تبادل-

 

   

   

   

   

   



 8 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :
 در خانواده مدیریت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش
 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات
 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

  رعایت الگوی مصارف آب آب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند-
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 آموزش  استاندارد        
 ی تحلیل آموزش  برگه -       

 عنوان : 

 های آن تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

33 25 55 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 دی در خانوادهبن بودجه و بودجه تعریف-
 بندی در خانواده انواع بودجه-
 تامین بودجه در خانواده و منابع تامین مالی-
 بندی و اختصاص بودجه به نیازهای خانواده مفهوم اولویت-
 بندی در خانواده روشهای بودجه-
 ارتباط منابع انسانی و مالی-
 بندی در محدودیتهای مالی نحوه بودجه-

دخال و خارج در   یار ضاروری (  غ ،انطبااق )ضاروری  مفهوم -

 خانواده
 ها انواع هزینه-
 جویی و روشهای آن در خانواده صرفه-
 انداز و جایگاه آن در اقتصاد خانواده مفهوم پس-
 انداز در خانواده روشهای رسمی و غیررسمی پس-
 های خانواده مفهوم مدیریت هزینه-
 انداز حساب پس نباز کرد نحوه-
 -بدهی هاا  -داراییها -حسابها)مفهوم اصطالحات حسابداری-

 -اثار رویادادهای ماالی روی حساابها     -حساب های سارمایه 
 (ماهیت حسابها 

از لحااان نااوع فعالیاات )خاادماتیب بازرگااانیب  انااواع موسسااه-
 تولیدی(

 از لحان هدف) انتفاعیب غیر انتفاعی( انواع موسسه -
از لحااان نااوع مالکیاات) تعاااونیب عمااومیب  انااواع موسسااه -

 خصوصی(
 از لحان تعداد مالکیت) انفرادیب سهامی( انواع موسسه -
 مفهوم دوره مالی-
 ما ي مفهوم فعالیت-
 نيوه تشكيل شررتهاي تااوني خانوادني-
 ورزشي ،نيوه مديري  بودج  در هاا يتهاي نونانون )آموزشي-

 و اشتغال، ازدواج ،مرگ و مير، هدايا(

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 یت بردوا

 چک لیست ارزشیابی
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 11 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 های آن زینهتنظیم بودجه در خانواده و مدیریت ه 
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش
 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات
 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت :

   

تهیه جدول مایحتاج و اقالم مورد نیااز و مبلاآ آن و بارآورد    -

 یکماهب یکسال ،یک هفته قیمت در طول 

 اولویتهای اختصاص بودجه خانواده به نیازها در خانوادهتعیین -

ماهاناهب   ،هفتگای  محاسبه دخل و خرج در خانواده به صورت-

 سالیانه
امکانات مالی خانواده و  درآمد و بندی هزینه متناسب با بودجه-

 محاسبه جایگزینهای مادی و انسانی مناسب
 باز کردن انواع حسابهای پس انداز.جاری.کوتاه مدت-
 بانکی به صورت اینترنتی انجام امور-
 کار با امور  اولیه بانکی-
 پر کردن فیش های بانکی-
 نقد کردن چک -
 ایجاد شرکتهای تعاونی خانوادگی -
مدیریت بودجه در فعالیتهای گوناگون به طور نمونه در یاک  -

 فعالیت آموزشی

   

   

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

  رعایت الگوی مصارف آب آب( و ،گاز ،)برق  ویی در مصرف مواد و انرژیصرفه ج-

 صرفه جویی در بودجه 

 دقت در کار و کنترل کیفیت -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان : 

برقراری روابط سالم انسانی و اخالقی در خانواده و 

 جامعه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

32 9 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 امعهروشهای صحیح برقراری ارتباط در خانواده و ج -

مسئولیتهای اعضای خانواده جهت تامین محیط ساالم   -

 خانوادگی

 مالکها و معیارهای گزینش همسر -

 عوامل موثر در انسجام خانواده -

 نحوه جلب مشارکت اعضای خانواده در امور منزل -

دستورات اخالقی در اسالم جهت تاامین رواباط ساالم     -

 غیرهخانوادگی مانند احترام گذاشتن و 

 مقابله با مشکالت اخالقی در خانواده مفهوم

 الگوها و سیره ائمه اطهار در زندگی خانوادگی -

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 چک لیست ارزشیابی
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

   

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت :

تهیه گزارش از یک مشکل خانوادگی، تجزیه و تحلیال   -

 حل بر اسا  معیارهای اخالقی آن و ارایه راه

 

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 دمدیریت پسمان-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 تعلیم و تربیت فرزند بکارگیری اصول 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

41 23 34 

 ايمني  ،رش نگ مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 تعریف تعلیم و تربیت در خانواده -
 اهمیت تعلیم و تربیت در خانواده -
 عوامل موثر در تربیت خانواده  -
 مراحل رشد اخالقی کودک -
 روشهای صحیح برقراری ارتباط با فرزندان-
 تعلیم و تربیت فرزندان در خانوادهروشهای -

 آموزی به کودکان مفهوم زبان
 کودکانجایگاه بازی در پرورش ذهن و جسم  -
باازی و   بازیهای ویژه کودکان )بدون استفاده از اساباب  -

  با استفاده از آن(
 گویی برای کودکان مفهوم قصه-
 نقش قصه در تعلیم و تربیت کودکان -

 فراغت برای کودکان ریزی اوقات برنامهمفهوم 
تاثیر برناماه هاای اوقاات فراغات در تعلایم و تربیات        -

 فرزندان
 نحوه هدایت امور تحصیلی و اشتغال فرزندان -
مفهااوم همکاااری خااانواده بااا مدرسااه و سااایر مراکااز   -

 آموزشی
 های صحیح برقراری عدالت جنسیتی در فرزندان شیوه -
دذهن، های تعلیم و تربیات کودکاان خااص )کنا     شیوه -

 غیرهتیزهوش، معلول جسمی و 
هاای تقویات یاادگیری و خالقیات در      عوامل و شایوه  -

 کودکان
 نحوه ساخت عروسکهای پارچه ای و پازل-
 مراحل رشد کودک-
 فرآیند حل مسئله بحیطه های ارتباطات-
 تنبیه و تشویقمدیریت مفهوم  -
 

 الگو 
 بازیهای هوشی
 بازیهای فکری

 بازیهای سرگرمی
 ر با متعلقاتکامپیوت

DVD Player 
 تلویزیون
 وایت برد

 قیچی مخصوص کاغذ
 قیچی مخصوص پارچه

 نخ و سوزن
 مداد رنگی
 ماژیک
 گواش

 شابلون یا مدل نقاشی
 چک لیست ارزشیابی

 آموزشی اخالق خانواده کتاب
 کتاب قصه

 کتاب قانون مدنی
CD آموزشی 
 کاردستیی رنگی  مقوا

 چسب مخصوص نواری
 چسب مایع
 پارچه
 امواک

 چشم عروسک
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بکارگیری اصول تعلیم و تربیت فرزند

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

بازی برای کودک مانند عروسک  ساخت چند نوع اسباب -

 ای، یک نمونه پازل  پارچه

چند نمونه فعالیت و بازی برای پرورش حوا   اجرای -

 ودکاندر ک

آموزی برای کودکان دو  اجرای چند نمونه فعالیت زبان -

 تا پنج ساله

 چند نمونه قصه برای کودکان در سنین مختلف اجرای -

 تدوین یک برنامه اوقات فراغت برای فرزند در منزل -
پاداش )فراهم ساختن تجربه های مثبت یادگیری برای کودک-

 (دادن به کودک
در جخهت تعلیم و  انواع تنبیه هابداش هاابکارگیری انواع پ-

 تربیت
بکارگیری مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان -

 همدلیبدلبستگیبشامل نگرش

  

   

   

   

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رعایت الگاوی مصارف آب  آب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

  کار و کنترل کیفیت کاردقت در 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

خانواده با مدرسه و سایر  آموزش نحوه همکاری

 مراکز آموزشی

 زمان آموزش

 
 جمع عملی ینظر

12 7 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

مراکااز آموزشاای کشااور و مساائولیتهای آنهااا    انااواع  -

)مهدکودکها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، مراکز آموزش 

 (غیررسمی، انجمن اولیاء و مربیان 

 نقش والدین در کنترل برنامه تحصیلی فرزندان -

 اهمیت هماهنگی خانه و مدرسه در تربیت فرزندان -

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 چک لیست ارزشیابی
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

   

   

   

 مهارت :

گزارش در خصوص یک نمونه همکااری خاانواده    تهیه -

 با مدرسه یا سایر مراکز آموزشی

 

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر  بهره

 اعضای خانواده نسبت به حقوق خود

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 0 19 

 ايمني  ، نگرش مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 تعریف حقوق و انواع آن -

 مفهوم حقوق خانواده -

 های گوناگون حقوق رشته -

 مقررات و شرایط ازدواج  -

 حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر -

 شرایط، قوانین و احکام ازدواج و طالق -

 ق کودکان در خانوادهحقو -

 قوانین ارث در اسالم -

 قوانین مشارکت اعضای خانواده در سرمایه گذاری -

 کامپیوتر با متعلقات 
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 چک لیست ارزشیابی
 قانون مدنی آموزشی  کتاب
CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

   

   

   

   

   

 :مهارت 

 بکارگیری قوانین مدنی در موارد مورد نیاز -

نقد و  قانون در خانواده  در موضوع اعمالتهیه گزارش  -

 قانون  کتببررسی آن با استفاده از 

 

   

   

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

 ار و کنترل کیفیت کاردقت در ک-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ایمنی و بهداشت -

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شخصیت خالق و كارآفرين  پرورش

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 9 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،انش د

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 مفهوم کارآفرینی -

 ابتکاربهدف سازی  بپرسشگری  ،کنجکاویمفاهیم  -

 مفهوم عوامل شکست-
تحمل ابهام بجلب توجه بشکست  مقابله با عواملروش های -
 فرار از گذشتهب

ریسک پذیری بمسئولیت پذیری باستقالل طلبی هیم مفا-
 انعطاف پذیری ب

 برونگراییبشوخ طبعی بعزت نفس باعتماد به نفس مفاهیم -

 کامپیوتر 
 ویدئو پروژکتور

 کارآموز
 لوازم التحریر

 کاغذ
 تخته وایت برد

 الگوپرده نمایش
 بازیهای هوشی
 بازیهای فکری

 بازیهای سرگرمی
 کامپیوتر با متعلقات

DVD Player 
 تلویزیون
 وایت برد

 قیچی مخصوص کاغذ
 قیچی مخصوص پارچه

 نخ و سوزن
 مداد رنگی
 ماژیک
 گواش

 شابلون یا مدل نقاشی
 چک لیست ارزشیابی

آموزشی اخالق خانواده کتاب  
 کتاب قصه

 کتاب قانون مدنی
CD آموزشی 
 کاردستیی رنگی  مقوا

 چسب مخصوص نواری
 چسب مایع
 پارچه
 کاموا

 چشم عروسک
 HBداد م

 کن پاک
 برد تماژیک وای

   

   

   

   

 مهارت :
 ایجاد انگیزه و ترغیب کودکان به انواع فعالیت های مجاز -
 تشویق و ترغیب کودکان به همیاریبه کارگیری اصول -
موزه ها و باغ  )بازدیدکودکان بهش اعتماد به نفس افزای ایجاد-

 به همراه  والدین( وحشها
 کودکان ردن کنجکاویتحریک ک-
 کودکانداشتن عکس العمل مناسب در برابر کنجکاوی -
 واکنش مناسب در برابر شکست-
 رابطه شکست و اعتماد به نفس  بکارگیری-
 یادگیری فرآیند هدف گذاری-
 مشخص کردن اهداف خوب و مکتوب کردن آنها-
 اناحساس در برابر حیرت درباره ی ایده کودک ابراز بکارگیری-
 اندر آینده ی کودکعمل ابتکار  تاثیر ارگیریبک-
 های محیط برانگیزاننده ی ابتکار ویژگی بگارگیری-
 پرورش دادن مسئولیت پذیری در کودکان-
تحریک کردن انعطاف پذیری کودکان با انجام دادن بازی -

 های ریسک پذیر
تحریک حس شوخ طبعی با فراهم کردن موقعیت های -

 خاص آموزشی 
ی ابزار توجه و احترام در برابر ایده های خالقانه به کارگیر-

 کودکان
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شخصیت خالق و كارآفرين پرورش

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 عایت ایمنی و بهداشت ر-

 رعایت اصول ارگونومی -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش         

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

راهبري طرح كسب و كار براي برنامه ريزي امور 

 خانواده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 در خانواده  مفهوم کسب و کار-

 مراحل انجام یک پروژه -

 مفهئوم تعهدات و قراردادهای حقوقی-

 نحوه نگارش طرح کسب و کار-

 کامپیوتر با متعلقات   
DVD Player 

 تلویزیون
 وایت برد

 ک لیست ارزشیابیچ
آموزشی اخالق  کتاب
 خانواده

CD آموزشی 
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای
 چسب مایع
 پارچه
 کاموا

 چشم عروسک
 HBمداد 
 کن پاک

 برد تماژیک وای

 

 مهارت :

 انجام تعهدات و قراردادهای حقوقی 

 در جهت درآمدزایی و رشد اقتصاد خانواده تولید پروژه 

)ایجاد یک شرکت تعاونی سب و کار تهیه یک پالن ویژه ک

بسته بندی مواد  ،تولید صنایع دستی ،در زمینه حمل و نقل

 غذایی  در خانواده(

   

 نگرش :

 کار گروهیباخالق حرفه ایب اصول و فنون مذاکره-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 کاررعایت استانداردهای حرفه ایب دقتب سرعتب درستی انجام -

 خالقیتب کارآفرینی -

 درآمدزایی با استفاده از دانش کسب شده-

 رعایت الگوی مصرف آبآب( و ،گاز ،)برق  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 محیطی : توجهات زیست

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -
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 برگه تجهیزات-           

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد15 کیس.مانیتور.موس.کی بورد کامپیوتر با متعلقات 1

2 DVD Player  عدد15 استاندارد  

  عددLCD 15یا  CRT تلویزیون 3

  عدد  1 معمولی  وایت برد 4

 

 توجه : 

 فر در نظر گرفته شود. ن 51تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  متر  2 در رنگهای مختلف  پارچه 1

  کالف 3 در رنگهای مختلف  کاموا 2

  عدد 15 معمولی چشم عروسک 3

  عدد HB 15 مداد 4

  عدد15 معمولی کن پاک 5

  عدد15 وایت برد یک ماژ 3

  بسته 5 رنگی مداد  7

  بسته  5 رنگی ماژیک 0

  بسته 5 رنگی  گواش 9

  عدد  15 رنگی  مقوا 10

  عدد  15 مخصوص نواری چسب  11

  عدد 15 مایع چسب  12

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 51و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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 برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  رول 5 کاغذی الگو 1

  عدد5 موجود در بازار بازیهای هوشی 2

عدد5 موجود در بازار بازیهای فکری 3   

عدد5 موجود در بازار بازیهای سرگرمی 4   

  عدد 15 مخصوص کاغذ قیچی 5

   عدد 15 مخصوص پارچه قیچی 3

  عدد 15 معمولی  نخ و سوزن 7

  عدد  15 معمولی  مدل نقاشی یا شابلون  0

  عدد 15 ارزشیابی چک لیست  9

  جلد  15 اخالق خانواده کتاب آموزشی  10

  جلد  15 قصه کتاب  11

  جلد  15 قانون مدنی کتاب  12

13 CD  عدد 15 آموزشی  

 

 توجه : 

 به شود.ابزار به ازاء هر سه نفر محاس -

 


