
سواد مالی برای خانواده
)تدبیر دارایی در زندگی(

کارگاه آموزشی



ناگفته پیداست مهمترین مسئله خانواده  ها در این سال  ها و روزها، کلنجار رفتن با مسائل مالی در 
درآمد، هزینه و حفظ ارزش پول و مراقبت از دارایی هاست. مدیریت مالی شخصی یا اقتصاد خانواده 
چیزی نیست که در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شده باشد. خانواده ها برای شناخت و حل 
مسائل مالی به دانش درست و نگرش های زیبا و مهارت های خوبی نیازمندند تا علی رغم حجم زیاد 

مشکالت و مسائل، بتوانند گلیم خود را از دریای متالطم رویدادهای کالن اقتصادی بیرون کشند.

از آنجا که ضعف در امور مالی، اثر خود را در سایر ابعاد زندگی مانند روابط، معنویت، تندرستی، 
گاهی نشان می دهد، پرداختن به این ُبعد از زندگی، کیفیت زندگی خانواده ها را به سطح  رشد و آ
قابل قبولی ارتقا می دهد. وقتی در خانواده تصمیم های درست مالی شکل می گیرد و اجرا می شود، 
با کودکان  این کافی نیست؛ الزم است  اما  یاد می گیرند؛  را  نیز مدیریت مالی  گاه فرزندان  ناخودآ

درباره پول گفتگو کرد تا در آینده فردی مستقل و توانمند در امور مالی باشند. 

سواد مالی به افراد می آموزد چطور دخل و خرجشان را مدیریت کنند، چطور پس انداز و سرمایه گذاری 
کنند، چطور به کار خود معنا دهند و از تحمیل زیان و خسارت به دارایی پیشگیری یا آن را جبران 
کنند. تدبیر معیشت، بخش جدایی ناپذیر زندگی است. امری که اگر به درستی انجام شود، آرامش و 

آسایش در زندگی، امنیت و آزادی مالی را برای خانواده ها به ارمغان می آورد.

سرفصلها:
1-خرجوپسانداز)مصرفدارایی(

* برای برون رفت از چرخه روزمره »دویدن و نرسیدن« گام اول چیست؟
* کدام خرج ها نه تنها کمکی به کیفیت زندگی مان نمی کند بلکه پولمان را به باد می دهد؟

* چگونه پول هایمان را به مهمترین اولویت های زندگی مان اختصاص دهیم؟
* چه شاخص هایی در تصمیم گیری مالی به ما کمک می کنند تا تصمیم بهتری بگیریم؟



2-سرمایهگذاری)افزایشدارایی(

* تا کی باید برای پول کار کنیم؟ پس کی پول برایمان کار خواهد کرد؟
* کجا پولمان را به کار اندازیم و با چه شاخص هایی آن را ارزیابی کنیم؟

3-اعتباروبدهی)راهیبرایناداری(

* وقت گرفتن یا دادن قرض به چه چیزهایی باید بیاندیشیم؟
* بدهی خوب چیست؟ بدهی بد چیست؟

4-مدیریتریسکوبیمه)مواظبتازدارایی(

* وقتی پولمان در خطر است باز هم سرمایه گذاری کنیم؟
* چه راه هایی وجود دارد تا از دارایی و سرمایه مان مواظبت کنیم؟

5-روابطمالیهمسران)شریکدارایی(

* چگونه یک رابطه مالی سالم با همسرم داشته باشم؟ 
* چه نوع اطالعات مالی باید میان همسران ردوبدل شود؟

* در خانواده چه کسی بهتر است تصمیم های مالی را بگیرد؟
6-آموزشسوادمالیبهفرزندان)انتقالدارایی(

* از چه زمانی می توانیم درباره پول با فرزندانمان صحبت کنیم؟
* چه چیزهایی درباره پول باید به او آموزش دهیم؟



ایندورهآموزشیبهصورتمجازی )آنالین(برگزارمیشود.
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