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خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
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  مديريت و برنامه ريزي امور خانواده: نام شغل
  خالصه استاندارد

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 درآمد و شرايط و برنامه ريز امور خانواده كسي است كه براساس نيازهاي شخصي خانه با توجه بهمدير 

، تعليم و تربيت و سر و يم و از عهده توازن در دخل و خرج، رهبري امور خانه را تنظاقتصادي و فرهنگي
 . سامان دادن به امور خانه برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
    پايان دوره راهنمايي: يالت ميزان تحصحداقل 
  متناسب با شغل مربوطه  :توانايي جسميحداقل 

 ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت  184       :  آموزش                   دوره طول

  ساعت  120     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   64      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -     :  كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت     -    :                    پروژهاجراي ـ زمان 

     ساعت- :         زمان سنجش مهارت            ـ

  :   روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75: لي  سنجش عم- 2
  %10:   امتياز سنجش مشاهده اي- 2- 1
 %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي- 2- 2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 

  
  
  
  

  

 



 2

  مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:  نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  مه ريزي در خانواده توانايي مديريت و برنا  1
 توانايي تنظيم بودجه در خانواده و مديريت هزينه هاي آن   2

  توانايي شناخت خانواده و نيازهاي آن   3
 توانايي برقراري روابط سالم انساني و اخالقي در خانواده و جامعه   4

 توانايي تعليم و تربيت فرزند و جايگاه آن در خانواده   5

 انواده با مدرسه و ساير مراكز آموزشي توانايي همكاري خ  6

 توانايي بهره گيري از حقوق قانوني خود و آگاه نمودن ساير اعضاي خانواده نسبت به حقوق خود   7
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   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  40  14  26  توانايي مديريت و برنامه ريزي درخانواده   1

        آشنايي با تعريف مديريت و مديريت در خانواده   1-1

        آشنايي با اجزاي مديريت خانواده و وظايف مدير در خانواده   2-1

        خانواده  آشنايي با خصوصيات مدير  3-1

        ر مديريت خانواده شناسايي اصول و نحوه برنامه ريزي د  4-1

 طرح ريزي براي يك نمونه از برنامه ريزي بلندمدت و كوتاه مدت در -  
  خانواده 

      

        آشنايي با نحوه برنامه ريزي امور منزل براي مادران شاغل  5-1
ماهانه جهت  گزارش درخصوص يك برنامه هفتگي ،  تهيه يك-  

  مديريت امور منزل براي مادران شاغل 
      

        آشنايي با اصول و نحوه سازماندهي امور منزل   6-1
        آشنايي با اصول و نحوه هدايت و رهبري امور منزل   7-1

 تهيه يك نمونه طرح اوليه مشتمل بر فعاليتهاي مهم يك مدير خانواده -  
  درجهت هدايت امور خانه و رهبري آن 

      

        نزل آشنايي با اصول و نحوه كنترل و نظارت بر امور م  8-1
        شناسايي اصول و نحوه ارزشيابي امور منزل   9-1

        نحوه تهيه دو نمونه چك ليست ارزشيابي امور منزل  
        آشنايي با فرآيند تصميم گيري در مديريت خانواده   10-1
        بندي فعاليتهاي خانواده  شناسايي اصول زمان  11-1

        براي خانواده  تهيه جدول فعاليتها و پيش بيني زمان آن -  
مرگ و مير، بيماري، (آشنايي با نحوه مديريت خانواده در شرايط خاص   12-1

  ...) طالق، اعتياد، بزهكاري و 
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   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي از وسايل ارتباط جمعي آشنايي با نحوه بهره گير  13-1

        شناسايي نحوه تقسيم كار در خانواده   14-1

 تهيه گزارش در خصوص نحوه تقسيم كار در خانواده فرد و ارايه -  
  پيشنهاد در زمينه بهينه سازي آن

      

  25  9  16  توانايي تنظيم بودجه در خانواده و مديريت هزينه هاي آن   2

        ه و بودجه بندي در خانواده آشنايي با مفهوم بودج  1-2
        آشنايي با انواع بودجه بندي در خانواده   2-2
        آشنايي با منابع مالي تامين بودجه در خانواده   3-2
        شناسايي اصول بودجه بندي در خانواده   4-2
        آشنايي با روشهاي بودجه بندي در خانواده   5-2
         و مالي آشنايي با ارتباط منابع انساني  6-2
        شناسايي اصول اولويت بندي و اختصاص بودجه به نيازهاي خانواده  2ـ7

آن و برآورد قيمت در  تهيه جدول مايحتاج و اقالم مورد نياز و مبلغ -  
  يكسال طول يكماه ، 

      

         تعيين اولويتهاي اختصاص بودجه خانواده به نيازها در خانواده-  
        جه بندي در محدوديتهاي مالي آشنايي با نحوه بود  8-2
        آشنايي با انواع هزينه ها    9-2

        شناسايي اصول تطبيق دخل و خرج در خانواده   2ـ10
        ساليانه خرج در خانواده به صورت ماهانه ،  محاسبه دخل و -  

        شناسايي اصول مديريت هزينه هاي خانواده   11-2
امكانات مالي خانواده و محاسبه  بودجه بندي هزينه متناسب با -  

  جايگزينهاي مادي و انساني مناسب 
      

        آشنايي با صرفه جويي و روشهاي آن در خانواده   12-2

  

 



 5

   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مفهوم پس انداز و جايگاه آن در اقتصاد خانواده   13-2

        آشنايي با روشهاي رسمي و غيررسمي پس انداز در خانواده   14-2

        آشنايي با اصول بازكردن حساب پس انداز   15-2

  20  8  12  توانايي شناخت خانواده و نيازهاي آن   3

        آشنايي با مفهوم خانواده و انواع آن  1-3
        آشنايي با ساختار خانواده   2-3
        شناسايي فرهنگها و آداب و سنن رايج در خانواده هاي ايراني   3-3

         تهيه گزارش تحقيق درباره آداب و سنن رايج در يكي از مناطق كشور-  
        آشنايي با نيازهاي جسمي و رواني خانواده   4-3
بازنشستگي، بيمه، (ي خانواده آشنايي با نيازهاي اقتصادي و اجتماع  5-3

  ...) تحصيل و 
      

        آشنايي با نحوه نيازسنجي در خانواده   6-3
       ...)روزانه، هفتگي، ماهانه و(بندي نيازهاي خانواده  شناسايي اصول اولويت  7-3

         تهيه يك نمونه فهرست از نيازهاي خانواده و اولويت بندي آنها -  
ط سالم انساني و اخالقي در خانواده و توانايي برقراري رواب  4

  جامعه 

20  4  24  

        آشنايي با روشهاي صحيح برقراري ارتباط در خانواده و جامعه   1-4
       آشنايي با مسئوليتهاي اعضاي خانواده جهت تامين محيط سالم خانوادگي  2-4
        آشنايي با مالكها و معيارهاي گزينش همسر  3-4
        ثر در انسجام خانواده شناسايي عوامل مو  4-4
        شناسايي نحوه جلب مشاركت اعضاي خانواده در امور منزل   5-4
شناسايي دستورات اخالقي در اسالم جهت تامين روابط سالم خانوادگي   6-4

  ...مانند احترام گذاشتن و 
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   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با الگوها و سيره ائمه اطهار در زندگي خانوادگي   7-4
        شناسايي اصول مقابله با مشكالت اخالقي در خانواده    8-4

 تهيه گزارش از يك مشكل خانوادگي، تجزيه و تحليل آن و ارايه راه -  
  حل براساس معيارهاي اخالقي 

      

  48  24  24  يي تعليم و تربيت فرزند و جايگاه آن در خانواده توانا  5

        آشنايي با تعريف تعليم و تربيت در خانواده   1-5
        آشنايي با اهميت تعليم و تربيت در خانواده   2-5
        آشنايي با نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان   3-5
        آشنايي با مراحل رشد اخالقي كودك  4-5
        آشنايي با روشهاي صحيح برقراري ارتباط با فرزندان   5-5
        آشنايي با روشهاي تعليم و تربيت فرزندان در خانواده   6-5
        آشنايي با جايگاه بازي در پرورش ذهني و جسمي فرزندان   7-5
بدون استفاده از اسباب بازي و با استفاده (شناسايي بازيهاي ويژه كودكان   8-5

  )از آن
      

        شناسايي اصول ساخت چند نوع اسباب بازي براي كودكان   9-5
 ساخت چند نوع اسباب بازي براي كودك مانند عروسك پارچه اي، -  

  ...يك نمونه پازل و 
      

        شناسايي اصول شيوه هاي پرورش حواس   10-5
         ارايه چند نمونه فعاليت و بازي براي پرورش حواس در كودكان -  

        اسايي اصول زبان آموزي به كودكانشن  11-5
         اجراي چند نمونه فعاليت زبان آموزي براي كودكان دو تا پنج ساله-  

        آشنايي با نقش قصه در تعليم و تربيت كودكان  12-5
        شناسايي اصول قصه گويي براي كودكان  13-5
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   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:نام شغل
 امه درسي اهداف و ريزبرن

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         ارايه چند نمونه قصه براي كودكان در سنين مختلف  -  
        آشنايي با تاثير برنامه هاي اوقات فراغت در تعليم و تربيت فرزندان   14-5
        شناسايي اصول برنامه ريزي اوقات فراغت براي كودكان   15-5

         اوقات فراغت براي فرزند در منزل  تدوين يك برنامه-  
        آشنايي با نحوه هدايت امور تحصيلي و اشتغال فرزندان   16-5
        آشنايي با شيوه هاي صحيح برقراري عدالت جنسيتي در فرزندان   17-5
كندذهن، تيزهوش، (آشنايي با شيوه هاي تعليم و تربيت كودكان خاص  18-5

  ...)معلول جسمي و 
      

        شنايي با عوامل و شيوه هاي تقويت يادگيري و خالقيت در كودكان آ  19-5
  12  2  10  توانايي همكاري خانواده با مدرسه و ساير مراكز آموزشي  6

مهدكودكها، آموزش و (آشنايي با مراكز آموزشي كشور و مسئوليتهاي آنها   1-6
 ...)ن و پرورش، دانشگاهها، مراكز آموزش غيررسمي، انجمن اولياء و مربيا

      

        آشنايي با نقش والدين در كنترل برنامه تحصيلي فرزندان  2-6
        آشنايي با اهميت هماهنگي خانه و مدرسه در تربيت فرزندان   3-6
        شناسايي اصول همكاري خانواده با مدرسه و ساير مراكز آموزشي  4-6

ا ساير  تهيه گزارش درخصوص يك نمونه همكاري خانواده با مدرسه ي-  
  مراكز آموزشي

      

توانايي بهره گيري از حقوق قانوني خود و آگاه نمودن ساير   7
  اعضاي خانواده نسبت به حقوق خود 

12  3  15  

        آشنايي با رشته هاي گوناگون حقوق و مفهوم حقوق خانواده   1-7
        شناسايي اصول تشخيص قوانين مدني و قوانين خانوادگي   2-7

        و نقد و بررسي آن با استفاده از كتاب قانون مدني تهيه گزارش -  

        آشنايي با مقررات و شرايط ازدواج   3-7
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   مديريت و برنامه ريزي امور خانواده:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر   4-7
        نايي با شرايط، قوانين و احكام ازدواج و طالقآش  5-7
        آشنايي با حقوق كودكان در خانواده   6-7
        آشنايي با حقوق ارث در اسالم  7-7
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  مديريت و برنامه ريزي امور خانواده :نام شغل                                       
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     الگو  1

      بازيهاي هوشي  2

      بازيهاي فكري  3

      بازيهاي سرگرمي  4

      قاتكامپيوتر با متعل  5

6  DVD Player     
     تلويزيون  7

     وايت برد  8

  قيچي  9
  مخصوص كاغذ -

    

  قيچي  10
  مخصوص پارچه -

    

      نخ و سوزن  11

      مداد رنگي  12

     ماژيك  13

      گواش  14

      شابلون يا مدل نقاشي  15

      چك ليست ارزشيابي  16

      كتاب آموزشي  اخالق خانواده  17

      كتاب قصه  18

      كتاب قانون مدني  19

20  CDآموزشي       

  مقوا  21
  كاردستي -
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  مديريت و برنامه ريزي امور خانواده :                                      نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  چسب  22
  مخصوص نواري -

    

  چسب   23
  مايع -

    

      پارچه  24

      كاموا  25

      چشم عروسك  26

  مداد   27
- HB 

    

      پاك كن  28

     ماژيك وايت برد  29

 

  

 


