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 ستاد هزکشی مجری طرح:

 

 داًین ّا ًوی آًچِ اس خَراکی عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  ػلن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  تزًاهِ فَق      گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            سدایی یتهحزٍه             ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 دیگز شٌاختی ٍ خَرد ٍ خَراک تز یک افشایش آگاّی در سهیٌِ تاثیز دٍسَیِ ػَاهل رٍاى  -
 اختالالت خلقی    ّای غذایی هفیذ ٍ ًقش تغذیِ در درهاى یا تشذیذ  آشٌایی داًشجَیاى تا سثک  -

 تز سالهت رٍاى هَثزتاکیذ تز ػَاهل فیشیَلَصیک  -
 

 : خالصه طرح

شٌاسی  رٍاىػلن شٌاختی،  ّای رٍاى ّا تِ درهاى استقثال هزدم اس ػلَم هزتَط تِ حَسُ سالهت رٍاى ٍ رٍی آٍردى آىتا تَجِ تِ  ،ٍسُاهز

   است. پیذا کزدُ تِ هثاتِ ػلوی کارتزدی، در هیاى هزدم جایگاُ هْن ٍ پزرًگی

ًقش تغذیِ در درهاى یا تشذیذ اختالالت خلقی ٍ تاثیز دٍسَیِ ػَاهل شَد،  تیي تَسط ػاهِ هزدم ًادیذُ اًگاشتِ هی اها آًچِ در ایي

اس اًذاسُ تز ػَاهل شٌاختی ٍ هحیطی در ًْایت هٌجز تِ استٌادّای   . تاکیذ تیشدیگز است شٌاختی ٍ خَرد ٍ خَراک تز یک رٍاى

اًذاسُ تز سالهت  ست کِ ػَاهل فیشیَلَصیک ٍ ػَاهل شٌاختی تِ یک ایي در حالی اشَد،  درست ٍ ػذم تَجِ تِ ػَاهل فیشیَلَصیک هیًا

  .رٍاى اثز گذار ّستٌذ

طزاب، اختالالت ّای رٍحی اس جولِ افسزدگی، اض تیواریدر تزٍس ٍ یا تشذیذ ّا ٍ هَاد هؼذًی  ٍیتاهیيتزخی کوثَد تِ طَر هثال، 

کٌٌذُ ًیاس تذى تِ توام  ة کِ تاهیيدارد. تٌاتزایي داشتي یک رصین غذایی هٌاسًقش شٌاختی ٍ هشکالت رفتاری  تاختالال شخصیت،

 شَد. ّا هی اس اتتالی تِ آى گیزی پیشٍ  ّای رٍاًی تْثَد تیواریتسزیغ رًٍذ  هَجة ،هَاد هغذی تاشذ

تِ ّوت ساسهاى داًشجَیاى  دیگز، تِ هٌظَر تاکیذ تز ارتثاط تٌگاتٌگ ػَاهل جسوی ٍ رٍاًی تز یک ًین(،دا ّا ًوی تزًاهِ )آًچِ اس خَراکی

 پخش خَاّذ شذ. ایٌستاگزاهی ، تِ صَرت الی03/06/1400َجْادداًشگاّی خزاساى رضَی در تاریخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03/06/1400 زمان اجرا :
 

ًشجَیاى صفحِ ایٌستاگزاهی ساسهاى دا   مکان اجرا :

 جْادداًشگاّی خزاساى رضَی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 35 شماره :

 02/06/1400 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


