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  اهداف طرح :

 ّا زر قالة ًَضتار ترٍیج فرٌّگ اًسیطیسى ٍ اتراز اًسیطِ -

 ایجاز تستری هٌاسة جْت تقَیت هْارت ًَیسٌسگی زاًطجَیاى -

 زّای ذَ ّا ٍ ایسُ اًطجَیاى زر اتراز زیسگاُتقَیت اًگیسُ ٍ احساس اعتواز تِ ًفس ز -
 

 : خالصه طرح

طجَ یستاساساً ز جام فعال یٍرز ٍ کٌص یگر تسٍى کٌص ییزًا طگاُ هعٌا ًسارز ٍ حضَر زر کالس زرس ٍ ًا تٌْا  یزرس ّای یتزر تستر زًا

 .گیرز یزٍراىِ هغتٌن را زر تر ه یيکَچک از ا یترط

از  یریگ جْت، تْرُ یيٍ از ّو زّس یزٍراى رخ ه یيکِ زر ّو ست یٍرٍز تِ جاهعِ، اتفاق یالزم ترا ّای یوٌسّا ٍ تَاً هْارت ّا، یتقاتل کسة

و یيّا زر ا فرصت طجَ ّای ییّا ٍ گرزّوا تطکل یریگ سَ ّسف از ضکل یي. از ّوکٌس یه یساپ یتراستا ّا آى  یلکِ زر ش ییّا ٍ کٌص ییزًا

جا طجَ یٍ فرز یاعاجتو یّا هْارت یتتقَ گیرز یه مًا  است. ساز یٌسُتِ عٌَاى ًسل آ یاىزًا

طجَ ًطریات طگاُ ٍ تَسط زاًطجَ یکِ زر فضا ست ییّا اتسار یي،تر اگر ًِ ارزضوٌس یي،تر از تاارزش یکی ییزًا تِ کار  یزر قالة کار گرٍّ یاىزًا

طجَ یتستر ضَز؛ یگرفتِ ه گاُ ذَز یسز یتٍ رٍا یاىت یازگیریزر آٍرزُ ٍ تِ هرٍر تِ  یرٍ تفکرات ذَز را تِ تحر ّا یسُا یاىکِ زر گسترُ آى زًا

طجَ را تِ سوت اًس یيّو یگرز یی. از سَپرزازًس یًسثت تِ هَضَعات گًَاگَى ه  ّای یطِذَز، تَجِ تِ اًس یترا یطیسىاتسار است کِ زًا

تقاز یگراىز  .ضَز یحس ه یساز ّرچ یصت یکِ کوثَز آى زر جاهعِ اهرٍز ییّا هْارت ترز؛ یه یصپ یٍ تفکر ًا

 

طجَ یِ،اتفاق یعٍقا یِزر ًطر یسٌسگیًَ  جطٌَارُ یتا تا ترگسار ینرٍ تٌا زار یيا از اظْارات  یاىتِ سوت کٌص ًَضتي ٍ ت تر یصرا ّرچِ ت یاىزًا

 .ینهرتلف ٍ... سَق زّ یّا هسائل جاهعِ، زاًص یراهَىذَز پ ّای یسگاٍُ ز
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