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 شناسی و روان دانشکده علوم تربیتی مجری طرح:

 

 سریال استوری خواب و رویا عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس          علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            

 

   اهداف طرح :

 .شناختیبررسی خواب و رویا از منظر فیزیولوژیکی و روان -

 اتکا بر نیروی داخلی هر دانشکده. تولید محتوای مجازی با -

 ای فضای مجازی در جهت تالش برای تولید محتوای متنوع با صرف کمترین هزینه.استفاده بهتر از تمامی بستر ه -

 

 خالصه طرح :

بندیم و در ظاهر امر، از هر آنچا که که چشمان خود را میبریم. ساعاتی میبه طور متوسط یک سوم عمر خود را در خواب به سر  عمل آمدهطبق تبلیغات به

اما قرار دارد رامش و استراحت آهمواره این تصور اشتباه در میان عامه مردم وجود دارد که مغز در هنگام خواب در حالت  گذرد غافل هستیم.در اطرافمان می

 هنگامی که بیدار و هشیار هستیم!درست مانند  ؛استنکته ناگفته در این میان این است که مغز در هنگام خواب دیدن، در اوج فعالیت خود 

 .اندیشیدیمها نمیکردیم و به محتوای نهفته در آنگذر می آفریند، رویاهایی که شاید تاکنون به راحتی از آنهاستان رویاهایمان را میدر همین حین مغز ما دا

 اند هم، ضرورت پرداختن به اینهایی که حول همین موضوع نگاشته شدهوجو در کتابرجوع عامه مردم به سایت های اینترنتی تعبیر خواب و یا جست

به اختصار نکاتی را در فضای اینستاگرام  (استوریداستان )سلسله درنیز با توجه به اهمیت این مسئله، در صدد بر آمدیم  کند و ماچندان میموضوع را دو

 .بیان کنیمدرباره رویا، کابوس و تعبیر خواب 

روزمره، با توجه به رشد فزاینده تولید محتوا در فضای مجازی و به خصوص الیو نشست های طوالنی مدت در بستر برنامه در زندگی  از اهمیت موضوعجدای 

تر بکاهد. هرچند تولید محتوا به این شای برنامه های طوالنیتواند از یکنواختی و عدم رغبت دانشجویان به تمااینستاگرام، تولید محتواهای کوتاه و علمی می

به دلیل نزدیک شدن به ایام امتحانات، بهتر است از برنامه های فرهنگی و کند اما به همان اندازه برنامه های دیگر صرف وقت زیادی را طلب می سبک،

 ری شود.کوتاه مدت بهره جست تا خللی به برنامه های تحصیلی دانشجویان وارد نگردد و از تعطیلی برنامه های فرهنگی و تکمیلی نیز جلوگیآموزشی 
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