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 سازهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی خراساى رضَی دفتر داًطىذُ علَم ریاضی مجری طرح:

  

 

 ای تر تحلیل رفتار هتماتل  همذهِ عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  علن ٍ اًذیطِ        یخَاً وتابوتاب ٍ             لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ترًاهِ فَق      گردضگری علوی فرٌّگی            زدایی یتهحرٍه             ٌّر ٍ ادب                            
 

    اهداف طرح :

 ّا فردی آى تاویذ تر رضذ تعذ اجتواعی داًطجَیاى ٍ تْثَد رٍاتظ تیي -

  ّای فردی ٍ ًمص آى در ارتثاعات اجتواعی ٍ ٍیژگی یل رفتار هتماتلًظریِ تحل تاآضٌایی  -
 

  : خالصه طرح

تراساس داًستي آًچِ در هغس،  یفرد یيت ّایتر رفتار یِدر تغي جاهعِ ٍ تا تى یدرهاى گرٍّ یترا یتِ عٌَاى رٍض ،رفتار هتماتل یلتحل

 ّای ٍیلذر پٌفیلذ است.  شّای فرٍیذ ٍ تال دار ًظریِ وِ ٍامدّذ، تَسظ اریه ترى هغرح ضذ. رٍضی  درٍى ٍ فىر اًساى رخ هی

هیاى ای  فاصلِضٌاختی، ًتایج ًاهعلَم ٍ...  ّای رٍاى درهاى  عالتی هراجعاى، هخارج زیاد یِ زهاًی ضىل گرفت وِ تِ دلیل تیایي ًظر

 گراى ضىل گرفتِ تَد. هراجعاى، رٍاًىاٍاى ٍ هعالجِ

ّای  ریجاً در زهیٌٍِ تذ ت ضٌاسی لرار گرف لثَل جاهعِ رٍاىحاػ وارترد آى در حل هطىالت احساسی ٍ رفتاری، هَرد ل ًظریِ تحلیل رفتار هتماتل تِ

 .ٍ گسترش پیذا ورد ّای جذیذی ارائِ ًوَد َزش، ًظریٍِ آه تَسعِ سازهاًی ضٌاسی، ، هذیریت، جاهعِاًیدره گرٍُ واٍی، هطاٍرُ، رٍاى
تَاًذ   یداًص ه یيٍ داًص ًسثت تِ ا یآگاّ ،رٍ یيًَعاى است. از ا تر تا ّن تر ٍ ارتثاط سالن آرام یاز هلسٍهات داضتي زًذگ یىیایي ًظریِ 

دًیای تیرٍى،  ازهی تَاى تِ درن صحیحی  ،عثك ایي ًظریِ تا ایجاد آگاّی ًسثی ًسثت تِ درٍى خَد وٌٌذُ تاضذ. ٍ ووه یذهف یارتس

 تستر فضای هجازی اجرا خَاّذ ضذ. چٌذ اسالیذ در اضتِ تاضین. ایي  عرح در لالة پست دررفتارّا ٍ افىار خَد د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحِ ایٌستاگراهی سازهاى داًطجَیاى    مکان اجرا : 1000هاُ  ضْریَر  11 زمان اجرا :

 جْادداًطگاّی خراساى رضَی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 13         شماره :

 00/00/1000 تاریخ :

 ًذارد پیوست :
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