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 ستاد هزکشی هجزی طزح:

 

 ( تا هحَریت آسیة ّای رٍاًی ٍ خَدشٌاسیPsycho live)" سایکَ الیَ " سلسلِ جلسات رٍاًشٌاسی ػٌَاى طزح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي      سزفصل فؼالیت: 

  فَق تزًاهِ      گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

  اّذاف طزح :

 افشایش تَاًایی ّای فزدی تزای تزرسی ٍ حل هسائل رٍسهزُ -

 ر جْاى رٍسضزرٍرت پزداختي تِ آسیة ّای رٍاًی د -

 خَدشٌاسی ٍ راُ ّای رسیذى تِ آى  -
 

 خالصِ طزح :

جاهذ کِ افزاتِ پذیذ آ، ٌذ، کِ  تِ سوت هاشیٌی ٍ صٌؼتی شذى حزکت هی کُتحَالت تی حذ ٍ حصز  جَاهغ اهزٍس د هذى شکاف ّایی هی ًا

َاع اختالل ّا در سًذگی اشخاص  ٍای رٍاًی ، فشار ّ. چٌیي هسائلی تاػث تزٍس استزسّستٌذ تا هحذٍدیت رٍ تِ رٍى  تزای حل کزدى آ ًا

 . گزدد هی

ویت ٍ ضزٍرت ایي در  کِ تز  ،ٍ تحزاى ّا. تا تِ اشخاص تزای حل کزدى ایي هسائل ساس هی شَدشٌاسی تِ ٍضَح اح ػلن رٍاىشزایطی ّا

ٌوایی کٌذ،  ّای سًذگی آًاى تاثیز گذاشتِ استتوام جٌثِ   . کوک ٍ رّا

ساسهاى ، ًوایٌذ تزیي ػٌاصز اجتواع کِ تیشتزیي تاثیزات را اس هحیط خَد دریافت هی ِ ًیاس داًشجَیاى تِ ػٌَاى فؼالتاتَجِ ت در ّویي خصَص

شگاّی  شجَیاى جْاد دًا ختي تِ هسائل پزداتا هحَریت تِ صَرت سلسلِ جلسات ّفتگی ، در صذد تزگشاری تزًاهِ ای خزاساى رضَیدًا

شٌاس ، شٌاختی_رٍاًی  هی تاشذ. کارشٌاس هجزی ٍ تا حضَر رًٍا

در ) ّفتِ ای یک تزًاهِ (  بیست جلسهدر صَرت الیَ ایٌستاگزاهی  ، تِرػایت ًکات تْذاشتیتَجِ  تا psycho live ) سایکَالیَ )  تزًاهِ

شگاُ ا حضَر دکتز  احساى هتیي فزت رٍسّای چْارشٌثِ ّزّفتِ تِ صَرت هٌظن  شجَی دکتز گز درهاى ، رٍاى)هذرس دًا ی تخصصی ٍ دًا

شگاُ فزدٍسی( رٍاى شجَی کارشٌاسی ارشذ رٍاىٍ اجزای خاًن   شٌاسی دًا  . شَد تزگشار هی شٌاسی( غشالِ ػٌایتی راد )دًا

 99/  5/  22  جلسِ دٍم 99/  5/  15 جلسِ اٍل

  99/  6/  5   جلسِ چْارم  99/  5/  29  جلسِ سَم

  99/  6/  19   جلسِ ششن 99/  6/  12 جلسِ پٌحن

 99/  7/  2 جلسِ ّشتن 99/  6/  26  جلسِ ّفتن

 99/  7/  16  جلسِ دّن 99/  7/  9 جلسِ ًْن

  99/  7/  30 جلسِ دٍاسدّن 99/  7/  23 جلسِ یاسدّن

 99/  8/  14 جلسِ چْاردّن 99/  8/  7 جلسِ سیشدّن

 99/  8/  28 جلسِ شاًشدّن 99/  8/  21 جلسِ پاًشدّن

   99/   9/  10 جلسِ ّجذّن 99/  9/  3 جلسِ ّفذّن

  99/  9/  24  جلسِ تیستن 99/  9/  17 جلسِ ًَسدّن

 

 

 سالي شَرا ساسهاى هزکشی هکاى اجزا :   24/09/1399لغایت  15/05/1399 سهاى اجزا :

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 3 شوارُ :
 05/05/99 تاریخ :

 ًذارد پیَست :

 


