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   آموزش و مشاوره  

در يك تجربه جملگي اما  ،روستاهاي سالم با يكديگر متفاوت اند
رتباطي براي هم يادگيري و استفاده از مهارت هاي ا: دشريك ان

و  اراده، همتمسلما . مسايل نةحل نوآورا انديشي و همكاري در
فرآيند گذار از آسيب پذيري به  از ملزومات اساسيِپشتكار 

به تنهايي  ي فردياما اين ويژگي ها. خودكفايي و خوداتكايي است
براي حل  سهيلگريت«چون  ييفراگيري مهارت ها. كافي نيست
گفتگوي روشن «و  »با اجماع تصميم گيري گروهي«، »مسايل محلي
 تشويقِ براياز جمله فنونِ ارتباطي و فكري الزم  »و محترمانه

. است مشتركبراي حل مسايل همفكري و همكاري مؤثر بين اهالي 
درگير در طرح هايِ اين مهارت ها كمك مي كند كه تمامي افراد 

 ،دودستگي و كدورت و تنش با كمترينو ، د و همدليبا اتحامحلي 
زير بر اساس تجارب آموزشي كارگاه هاي . نديشند و عمل كننديب

 قرن بيست و يكم سالم تسهيلگران محلي در ايران و در روستاهايِ
در اين كارگاه ها، مقادير قابل توجهي . تدوين شده استجهان 

و رهبران توسعه محلي به مديران  كوتاهياطالعات در مدت نسبتا 
دستيابي به اقتصاد مقاومتي در  تسهيلِ ضمنِمنتقل مي شود كه 

. را محقق مي سازد» سپردن كار مردم به دست مردم«شعار  ،روستاها  
      

در اين راهنما » ةجامع«در بخش به اختصار معرفي اين كارگاه ها 
در  ،محتواي آموزشي هر يك مورد در توضيحات مفصل تر. باال آمد

براي مطالعه بيشتر » در خدمت اصالح الگوي مصرف« وب سايت

. نفر است 20202020-35353535 در هر كارگاه تعداد شركت كنندگان .فراهم است

كليه فعاالن توسعه روستايي از جمله براي ر اين كارگاه ها د شركت
عالقمند به  دهياران، اعضاي شوراهاي روستايي، دانش آموختگانِ

. قويا توصيه مي شودمروجان كشاورزي  و اشتغالزايي در روستا
                            :استفراهم  زير به دو صورتامكان ثبت نام 

            

در صورتي كه كليه . ايميل با سايتبا تلفني يا  مستقيما با تماسِ) 1111
به فاصله يك هفته، مربي، فراگيران از يك منطقه جغرافيايي باشند، 

داوطلبين برگزار  در مركز استان يا شهرستانِرا  يدرخواست كارگاه

كارگاه تسهيلگري براي كارآفريني و  هنرجويانِ

خود در اين  بةحل مسايل محلي در مورد تجر

 كارگاه چه مي گويند؟

______________________ 

يكي از بهترين و مفيد ترين كارگاه ها و كالس هاي  ■

.        شي بود كه تا كنون در آن شركت نموده امآموز  

شركت در اين كارگاه را به ديگران توصيه مي كنم  ■

چون پس از خروج از دوره معني مديريت را درك 

. خواهند كرد  

برگزاري چنين كارگاه هايي موجب باال بردن سطح  ■

.   آگاهي دهياران و نحوه عملكرد ايشان در روستاست  

قابل توجهي دست پيدا كرديم و  به اطالعات ■

. دهياران و استاد آموختيم] ديگر[تجربيات گرانقدري از   

مداوم برگزار به طور اميدوارم كه اين كارگاه ها  ■

                                                          . گردد

فنون تسهيلگري عالوه بر كمك به دهياري به زندگي  ■

.                           كمك مي كندشخص انسان نيز   

بسيار خوب و سودمند بود و اين كارگاه به صورت  ■

.                      دو سويه بود و متكلم وحده نداشتيم  

مديريت مشاركتي، كسب شناخت كامل از روستا،  ■

ارزش دانش بومي و نوآوري در حل مسايل جالب 

                             .         ترين نكات كارگاه بود

                        .ياد گرفتم كه واقعا كار نشد ندارد ■
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      . مي گردد برگزاراستان مركزي  ،شهرستان محالتدر  ،به محض تكميلِ ظرفيتدر غير اينصورت، كارگاه . كندمي 
 

ز نفر ا 20202020براي درخواست اجرايِ كارگاه مورد نظر خود، ليستي از اسامي حداقل . ذيربط دولتيِ اداراتاز طريق ) 2222
روستاهاي منطقه خود گردآوري كنيد و همراه با يك نسخه از  ي اسالميِهافعاالن توسعه مثل دهياران و اعضاي شورا

، مثل ادارة ترويج جهاد كشاورزي و دفتر امور روستايي ذيربطادارات اين راهنما به » آموزش و مشاوره«بخش 
مزيت اين روش، ضمن پرداخت هزينه ها از محل . مراجعه و اين آموزش ها را درخواست نماييد )استانداري ها

و ديگر فعاالن  براي مديران دولتي مصوبِ آموزشيِ اعتبارات آموزشي اين ادارات، هماهنگي بيشتر با فعاليت هايِ
                                                                                                                   . توسعه روستايي است

 

پس از شركت در كارگاه ها، هنرجويان مي توانند از خدمات پشتيبانيِ وب سايت «در خدمت اصالح الگوي مصرف»  
                                        .                                              نمايندبراي تسهيلگران محلي به رايگان استفاده 

     

 نام كارگاه مدت اطالعات بيشتر
www.eabbassi.ir/localdevelopmenteducationworkshopentrep.htm  20202020 ساعت  

)روز و نيم دو(  

 تسهيلگري براي كارآفريني و حل مسايل  ●
 محلي

www.eabbassi.ir/consenfacilintroduction.htm  6666 ساعت كارگاه آشنايي با تصميم گيري گروهي با  ● 
اع و فنون گردانندگي جلساتاجم  

www.eabbassi.ir/humancommclrrspctfulintro.htm  3333 ساعت گفتگوي روشن و محترمانه ●   

»در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني   
www.eabbassi.ir     email: esfandiarabbassi@gmail.com   086 4325 5251 

www.eabbassi.ir/guide_rural_intro.htm  آدرس اينترنتي اين راهنما:  

 
اسفنديار عباسي متولد 1340134013401340 در تهران، دانش آموخته رشته «تحليلِ سيستمي» است. وي دو دهه اخير 
را به مطالعه و طراحي سيستم هاي مناسب براي توسعه محلي در شهر و روستا با تاكيد بر 

بخشي از پيشينة تجربي وي شامل . مالحظات زيست محيطي و فرهنگ بومي گذرانده است
ايستگاه تحقيقاتي دانش «تاسيس همكاري با مركز تحقيقات روستاييِ وزارت جهاد سازندگي در 

با مشاورة اين موسسه و همكاري همه جانبه . در روستاي خورهه محالت است) 1377137713771377-1380138013801380(» بومي

. اهالي روستا، دانش بومي منطقه پژوهيده و در راستاي حل مسايل روستا مورد استفاده قرار گرفت
هم اكنون فعاليت هاي . چاپ رسيدنتيجه اين تحقيق ميداني در نشريات علمي داخلي و خارجي به 

 در «حرفه اي او شامل اطالع رساني به برنامه ريزان، سياستگذاران و عامه مردم از طريق وب سايت
، ارائه كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي ارتباطي به ويژه فنون »خدمت اصالح الگوي مصرف

و ارائه خدمات مشاوره به  تسهيلگري براي كارآفريني و حل مسايل محلي، پژوهش دانش بومي،

                                     .فعاالنِ توسعة روستايي است

                                                


