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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطکذُ علَم تشبیتی ٍ سٍاًطٌبسی
عنوان طرح:

ًوبیص دسهبًی )(Mind full Art

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتببخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًبهِ 

اهداف طرح :
هعشفی ضبخِ تبصُ ٍ کوتش ضٌبختِ ضذُ سبیکَدسام (ًوبیص دسهبًی)
هعشفی پیًَذ ٌّش ٍ سٍاًطٌبسی ٍ تبثیش ایي پیًَذ بش کطف جٌبِ ّبی عبطفی ،ضٌبختی ٍ بشٍص ّیجبًبت ًْفتِ ٍ ًْبیتب دسهبى گشٍّی
خالصه طرح :
اهشٍصُ داهٌِ «ٌّش» آًچٌبى گستشش یبفتِ است کِ عالٍُ بش پیًَذ هستقین بب صًدذگی سٍصهدشُ اًسدبىّدب ٍ ّوچٌدیي هلبهعدِ ٍ آهدَصش
تخصصی تحت عٌَاى یک علن تخصصی ،دس سبیش علَم ًیض ٍسٍد پیذا کشدُ ٍ صهیٌِ ّبی تبصُ هلبهعبتی سا فشاّن هیًوبیذ.
ٌّشدسهبًی ( )Art therapyتَسط فیلیپ ٍیلیبهض ایي چٌیي تعشیف ضذُ است « :اًجبم فعبهیت ّبی خالق بب استفبدُ اص هَاد ٍ سٍضدْبی
ٌّشی ،دیذاسی ٍ ضٌیذاسی» .سبیکَدسام ٍ یب ًوبیص دسهبًی ،ضبخِای اص ٌّشدسهبًی است کدِ جٌبدِّدبی دساهبتیدک ٍ صیبدبیی ضدٌبختی
ًوبیص سا بب دسهبى گشٍّی دس کٌبس ّن قشاس هیدّذ ٍ هٌجش بِ بشٍص ّیجبًبت ًْفتِ ،سضذ ضخصیت ٍ پیذا کدشدى َّیدت فدشدی ،افدضایص
خالقیت ٍ ابتکبس ٍ ًْبیتب دستیببی بِ آساهص هیضَد .هبیٌذفَهٌس ( )Mindfulnessیب رّيآگبّی ًیض بدِ اصدلالیی دس سٍاًطٌبسدی
اطالق هیضَد ٍ بِ هعٌبی یضَس دس هحظِ ٍ تَجِ کشدى عوذی ٍ توشکضی پزیشا هی ببضذ.
دس ایي طشح سعی داسین بِ هٌظَس آضٌبیی بب سبیکَدسام ٍ تئبتشدسهبًی ٍ تبثیشات آى بش سدالهتسٍاى ،هدذیشیت ّیجبًدبت ٍ رّدي آگدبّی
ًطستی تحت عٌَاى «هبیٌذفَل آست» ( )Mind full Artبب یضدَس سید عرفان شیدرگی (کبسضدٌب
ًَیسٌذُ ٍ ببصیگش تئبتش) ٍ مصطف دریادار (دکتشای سٍاًطٌبسی عوَهی ٍ هذس

زمان اجرا :
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ًودبیص ،کدبسگشداى ،طدشاح،

دٍسُ ّبی سبیکَهَضي ٍ هبیٌذفَل آست) بشگضاس کٌین.

مکان اجرا :

آهفی تئبتش داًطکذُ علَم تشبیتی ٍ سٍاًطٌبسی

