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تقدیر استاندار یزد از مستندسازی فعالیتهای بهزیستی استان یزد
اســتاندار یــزد از مستندســازی فعالیتهــای بهزیســتی اســتان یــزد در قالــب تدویــن و انتشــار کتــاب
«روایــت بهتــر زیســتن» تقدیــر و تشــکر نمــود.
گفتنــی اســت « :روایــت بهترزیســتن» کاری از روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان یــزد اســت کــه بــه
ارائــه گــزارش مســتندی از فعالیتهــا و اقدامــات بهزیســتی در دولــت تدبیــر امیــد از شــهریور  92تــا
پایــان ســال  95پرداختــه اســت.
در ایــن نامــه کــه از ســوی مدیــرکل حــوزه اســتاندار ارســال شــده آمــده اســت « :بدینوســیله مراتــب
تقدیــر و تشــکر جنــاب اقــای مهنــدس میرمحمــدی اســتاندار محتــرم از مستندســازی فعالیتهــای آن
اداره کل کــه بــا عنــوان « روایــت بهترزیســتن» تدویــن و منتشــر گردیــده اســت؛ اعــام مــی دارد».

کتاب «تمرین هایی برای آموزش های گروهی» رونمایی شد
کتاب «تمرین هایی برای آموزش های گروهی» به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در یزد رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان یــزد ،نویســندگان ایــن کتــاب دکتــر محمدعلــی صادقــی پــور ،حســینعلی دهقانیــزاده و فاطمــه محمــدی گــردآوری و منتشــر شــده
است.
هــدف اصلــی ایــن کتــاب ارائــه تمریــن هایــی بــرای آمــوزش و تاثیرگــذاری بیشــتر بــر یادگیــری مفاهیــم مهــارت هــای زندگــی و موضوعــات مرتبــط بــا آن در گــروه و اجــرای
آن در کارگاههــای آموزشــی اســت.
ایــن کتــاب حــاوی  150تمریــن اســت و مخاطبیــن آن از افــراد کارشــناس و امــوزش دیــده ای هســتند کــه بــرای دســتیابی بــه نتایــج خــاص و معیــن بــا طــرح ســنجیه و حســاب
شــده فعالیــت هــا را انجــام مــی دهنــد.
گفتنی است؛ مطالعه این کتاب به عنوان منبعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کلیه مربیان و تسهیلگران حوزه مشاوره روانشناسی توصیه می شود.
مراســم رونمایــی کتــاب «تمریــن هایــی بــرای آمــوزش هــای گروهــی» بــا حضــور مدیــرکل و معاونیــن بهزیســتی ،جمعــی از نویســندگان یــزد و بــا همــکاری موسســه چهاربــاغ
هنــر در کافــه کتــاب ملــک یــزد برگــزار گردیــد.
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