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عىًان بروامٍ
شىاسایی خیریٍ َا ي
سمه َای
برگساری کالس َای
آمًزش
پخش تستٍ َای
آمًسشی

4

برگساری بروامٍ مىاسبتی

5

تزگشاری تزوامٍ مىاسثتی

شرح بروامٍ

شىاسایی خیریٍ َا ي سمه َای مرتبط با آسیب َای اجتماعی

پیشگیری از اعتیاد ( افسایش داوش شُريوذان در خصًص آسیب َا)

پًستز  ،تزيشًر ،کتاتچٍ ي ...

برگساری ومایشگاٌ کارگاٌ ي کالس آمًزشی در حًزٌ اعتیاد در َفتٍ مبارزٌ با مًاد مخذر

تزگشاری ومایشگاٌ دستايرد َای تُشیستی ي اقذامات مذیزیت شُزی در حًسٌ مذدجًیان تُشیستی تٍ
خصًص معلًلیه

تزگشاری کالس
1

آمًسشی خالقیت ي

تزگشاری کالس آمًسشی خالقیت ي وًآيری

وًآيری
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تزگشاری کارگاٌ فىًن
مذاکزٌ ي تاساریاتی

تزگشاری کارگاٌ فىًن مذاکزٌ ي تاساریاتی

کارگاٌ آمًسشی
3

آشىایی تا شزح شغل ي

کارگاٌ آمًسشی آشىایی تا شزح شغل ي مشاغل مًرد ویاس جامعٍ

مشاغل مًرد ویاس جامعٍ
4

کارگاٌ راٌ اوذاسی
کسة ي کار

کارگاٌ راٌ اوذاسی کسة ي کار

شىاسایی سمه َای
5

مزتثط تا حًسٌ

شىاسایی سمه َای مزتثط تا حًسٌ کارآفزیىی در محلٍ

کارآفزیىی در محلٍ
تزگشاری تاسارچٍ
6

کارآفزیىی تا استفادٌ اس
ظزفیت َای محلی +
خیزیٍ َا+تعايوی َا

تزگشاری تاسارچٍ کارآفزیىی تا استفادٌ اس ظزفیت َای محلی  +خیزیٍ َا+تعايوی َا

شىاسایی ي معزفی
7

تشکل َای مزدمی

شىاسایی ي معزفی تشکل َای مزدمی جُت ثثت تعايوی َا

جُت ثثت تعايوی َا
2
3
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تزگشاری جلسات
مشايرٌ کارآفزیىی
ديرٌ َای آمًسشی
مُارت اوخاب شغل
ديرٌ آمًسشی آشىایی
تا مثاوی کارآفزیىی
تزگشاری تًر
گزدشگزی
شىاسایی سمه َای
حًسٌ گزدشگزی

تزگشاری جلسات مشايرٌ کارآفزیىی
ديرٌ َای آمًسشی مُارت اوخاب شغل

ديرٌ آمًسشی آشىایی تا مثاوی کارآفزیىی

تزگشاری تًر گزدشگزی در سطح محالت
شىاسایی سمه اَای حًسٌ گزدشگزی

شکل گیزی کاوًن َای عضً گیزی ي شزيع تٍ کار فعالیت کاوًن َای (گزدشگزی ،اسدياج ،خیزیه ،رٌ جًیان ،امیذَای سوذگی )

