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 بخش تحقیقات:

 .تولید شناسنامه طرح مدیریت خشم بزرگساالن 

 ی مدیریت خشم بزرگساالن.تولید محتوای دوره 

 .تولید شناسنامه طرح مدیریت خشم زندانیان 

 کارگاه حصه. برگزاری دوره کنترل خشم در 

 .تولید شناسنامه مهارت خودآگاهی مختص فرزندان زندانیان 

 .تولید محتوای مهارت خودآگاهی مختص فرزندان زندانیان 

 .تولید محتوای آموزشی مهارت قاطعیت 

 .تولید شناسنامه طرح عدالت جنسیتی در اشتغال 

 .تولید شناسنامه طرح مشاغل خانگی 

  اعتیاد به اینترنت.تولید شناسنامه طرح برپایی کمپ 

 .تولید محتوای طرح ارتباط موثر 

 .)تولیدمحتوای طرح ارتباط موثر ) جهت اجرا در زندان 

 . )تولید محتوای طرح مهارت های بین فردی) جهت اجرا در زندان 

 .)تولید محتوای طرح مهارت تصمیم گیری ) جهت اجرا در زندان 

 هبود عملکرد.تولید محتوای طرح ارتباط موثر در ارتباط با ب 

 .تولید محتوای طرح آموزش فرهنگ کار و کار گروهی به کودکان 

 .تولید پکیج پیشگیری از اعتیاد ویژه پیش دبستانی 

 .تولید پکیج پیشگیری از اعتیاد ویژه والدین 

 .تولید پکیج آموزش مهارتهای همدلی ویژه والدین و کودکان 

 دبستانی. تولید پکیج آموزش مهارتهای خودآگاهی به کودکان 

 .تولید پکیج آموزش مهارتهای ارتباطی به کودکان دبستانی 

 .تولید پکیج آموزش مهارتهای کنترل خشم به کودکان دبستانی 

 .تولید محتوای مهارتهای پیش از اشتغال 

 .تولید محتوای پرورش استعداد کودکان پیش از دبستان 

  منطقه.برگزاری جشن حصه و انجام نیازسنجی آموزشی از این 
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 بخش آموزش شهری:

 :برگزاری کارگاه فرزند پروری در شهر مبارکه 

تعداد شرکت  نام دوره

 کنندگان
 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات

 056 5.1 9 06 فرزند پروری

 

 :برگزاری سمینار فرزند پروری در شهر مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 566 2 5 16 پیشگیری از اعتیاد

 

 :برگزاری سمینار فرزند پروری در محله رهنان اصفهان 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 06 2 5 26 پیشگیری از اعتیاد

 

 تیاد محله دارک اصفهان:برگزاری کارگاه پیشگیری از اع 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات شرکت کنندگانادتعد نام دوره

 4.5 1.5 3 26 از اعتیادپیشگیری

 

 .نفر ساعت آموزش شهری 315.1جمع کل:
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 بخش آموزش روستایی:

 

 :روستای دهسرخ مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 052 5.1 51 20 زبان انگلیسی

 

 :روستای اراضی مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 000.1 5.1 51 59 زبان انگلیسی

 

 :روستای کوشکیچه مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

  521.1 5.1 51 1 زبان انگلیسی

 06 5.51 0 52 های زندگیمهارت

 501.1 جمع کل:

 

  دستگرد مبارکه:روستای 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 0.1.1 5.1 51 21 زبان انگلیسی

 121 2.1 25 56 کامپیوتر

های مهارت

 زندگی

50 0 5.51 96 

 1252.5 جمع کل:

 

 

 



5 

 

  مبارکه:روستای جوهرستان 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 105 5.1 51 22 زبان انگلیسی

 

 :روستای فخرآباد مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 229.1 5.1 51 9 زبان انگلیسی

 21 5.51 0 1 های زندگیمهارت

 210.1 جمع کل:

 

 :روستای زودان مبارکه 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 101 5.1 51 6. زبان انگلیسی

 06. 5 52 6. مفاهیم قرآنی

 566 5.51 0 26 های زندگیمهارت

 5221 جمع کل:

 

 

 :روستای دارگان فالورجان 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات کنندگانتعداد شرکت  نام دوره

 .551 5.1 51 00 زبان انگلیسی
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 :سهروفیروزان فالورجان 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 105 5.1 51 22 زبان انگلیسی

 16 5.51 0 56 های زندگیمهارت

 055 جمع کل:

 

  فالورجان:کرافشان 

 نفر ساعت آموزشی تعداد ساعات تعداد جلسات تعداد شرکت کنندگان نام دوره

 101 5.1 51 6. زبان انگلیسی

 16 5.51 0 56 های زندگیمهارت

 051 جمع کل:

 

 نفر ساعت آموزش روستایی. 65170جمع کل:

 

 با تمامی روستاهای ذکر شده. آموزشی امضای تفاهم نامه همکاری 

 پرسنل: بخش آموزش

  برگزاری جلسات جهت ارتباط با سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان و معرفی خیریه نذراشتغال امام

 حسین)ع( 

 ایجاد توافق دو جانبه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی به دو روش رایگان و هزینه ای 

  فراهم کردن امکانات و وسایل آموزشی 

 ای مورد تقاضا به تفکیک هر واحد در خیریه انجام نیازسنجی جهت تعیین دوره ه 

  ارسال لیست نیازسنجی به اداره آموزش در صنایع سازمان فنی و حرفه ای کل استان اصفهان و

 مشخص کردن اساتید مربوطه 

 برگزاری این دوره ها. به منظورمه ریزی برنا 
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 آموزش زندان:

 :آموزش زندان مرکزی

تعدادشرکت  تعدادساعات تعدادجلسات نفرساعت آموزشی

 کنندگان

 نام کالس

5احکام اصول سطح  06 170 170 2312000  

 اندیشه های اخالقی 06 170 170 2312000

 اصول اعتقادات 11 170 170 2167500

 صحیفه سجادیه 01 170 170 2456500

 گناه شناسی 96 170 170 2601000

 نهج البالغه 06 170 170 2312000

 آثارشهیدمطهری 16 170 170 2023000

 تجویدوقرائت قرآن 96 170 170 2601000

 جمع کل: 18785000

 

 :فعالیتهای انجام شده در زندان مرکزی 

  برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر 

  برگزاری نماز عید فطر 

 برگزاری مراسم احیاء شب های قدر 

 )برگزاری مراسمات مذهبی )اعیادوشهادت ائمه 
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 : اسدآباد اردوگاهآموزش 

تعدادشرکت  تعدادساعات تعدادجلسات نفرساعت آموزشی

 کنندگان

 نام کالس

5احکام اصول سطح  11 12 12 988800  

 اندیشه های اخالقی 01 12 12 997370

 اصول اعتقادات 16 12 12 918800

 صحیفه سجادیه 01 12 12 997370

 گناه شناسی 556 170 226 5555000

 نهج البالغه 16 12 12 918800

 آثارشهیدمطهری 06 12 12 555680

 تجویدوقرائت قرآن 526 12 12 788080

پیشگیری و درمان  516 10 10 358700

 اعتیاد

 جمع کل: 7831720

 :فعالیتهای انجام شده در اردوگاه اسدآباد 

  برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر 

  برگزاری نماز عید فطر 

  قدربرگزاری مراسم احیاء شب های 

 )برگزاری مراسمات مذهبی )اعیادوشهادت ائمه 

 راه اندازی بندهای سالمت 
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 :آموزش زندان نسوان 

تعدادشرکت  تعدادساعات تعدادجلسات نفرساعت آموزشی

 کنندگان

 نام کالس

5احکام اصول سطح  06 00 00 38570  

 اندیشه های اخالقی 01 00 00 509780

 اصول اعتقادات 16 00 00 551800

 صحیفه سجادیه 06 00 00 38570

 گناه شناسی 06 00 00 598850

 نهج البالغه 06 00 00 38570

 تجویدوقرائت قرآن 06 00 00 598850

 جمع کل: 665850
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 نظام: آموزش زندان

تعدادشرکت  تعدادساعات تعدادجلسات نفرساعت آموزشی

 کنندگان

 نام کالس

5اصول سطح احکام  16 20 20 88800  

 اندیشه های اخالقی 16 20 20 88800

 اصول اعتقادات 16 20 20 88800

 صحیفه سجادیه 06 20 20 89050

 گناه شناسی 06 20 20 95170

 نهج البالغه 06 20 20 89050

 تجویدوقرائت قرآن 01 20 20 96550

پیشگیری ودرمان  1. 20 20 80570

 اعتیاد

 جمع کل: 224640

 انجام شده در زندان نظام: فعالیتهای 

  برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر 

  برگزاری نماز عید فطر 

 برگزاری مراسم احیاء شب های قدر 

 )برگزاری مراسمات مذهبی )اعیادوشهادت ائمه 
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 کانون اصالح و تربیت:

 نام کالس تعدادشرکت کنندگان تعدادساعات تعدادجلسات نفرساعت آموزشی

5احکام اصول سطح  96 20 20 15850  

 اندیشه های اخالقی 566 20 20 16700

 اصول اعتقادات 01 20 20 58370

 صحیفه سجادیه 01 20 20 58370

 گناه شناسی 96 20 20 15850

 نهج البالغه 16 20 20 50980

 آثارشهیدمطهری 06 20 20 57080

 تجویدوقرائت قرآن 566 20 20 16700

 جمع کل: 403200

 

 نفر ساعت آموزش روستایی. 88.057.500کل:جمع 

  نون اصالح وتربیت:اکفعالیتهای انجام شده در 

  برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر 

  برگزاری نماز عید فطر 

 برگزاری مراسم احیاء شب های قدر 

 )برگزاری مراسمات مذهبی )اعیادوشهادت ائمه 


