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فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
پاسداشت مقام پدرو تجلیل و تکریم از سالمندان

به سالمنداناداي احترامبرقراري ارتباط و تعامل و افزایش آگاهی دانشجویان در رابطه با تکریم سالمندان و 

:خالصه طرح
، انکـار   و جامعه  خانوادهزیرا تاثیر و نقش سالمندان در       سالمندي به عنوان یک مسأله مهم مطرح است       بین المللی،    امروزه در تمام جوامع   

تقویـت کـرده و      راخـانواده اعضايبیناحساسیست، حضور یک سالمند فعال، متکی به خود و شاد در خانواده روابط عاطفی و                ا ناپذیر
همواره به عنوان یک پناهگاه امن روانی عاطفی براي جوانترها مطرح است و باعث ارتقاء سطح سالمت روان، افـزایش اعتمـاد بـه نفـس و        

خـانواده  در یـک .احساس امید و انگیزه در بین سایر اعضاي خانواده شده و روابط بین فردي و اجتماعی را گسترده تر و موثرتر می کنـد        
.متعارف و متعادل، سالمندان نقش سرپرست یا راهنما را ایفا می کنند که کارشان، هدایت و ارشاد و تنظیم سیاست کلی خـانواده اسـت                        

هر نـژاد و   گروه و هرسالمندي سرنوشتی است که تمامی افراد بشر از       به عالوه   . دفرزندان از آنها پیروي کرده و شیوه زندگی را می آموزن          
.میراث اجتماعی هستندوارزیاب فرهنگحافظ سنتهاي اصیل وسالمندان پاسدار ارزش ها و.نگی آن را تجربه می کندفره

ایـشان سـر  خطـایی از مراقب باشند لغزش وانس با نسل جدید می کوشند مفهوم زندگی را براي آن ها روشن کنند و         معاشرت و آنان با 
جسمی و ناراحتی هاي روحـی حاصـل از کهولـت سـن و جـدایی هـاي بـه وجـود آمـده، نیازمنـد                          سالمندان به دلیل مشکالت     اما  ،نزند

با این حال آنچه در توان مجموعه اي دانشجویی مانند سازمان دانشجویان می باشد، حداقل               . مراقبتهاي ویژه روحی و جسمانی می باشند      
با توجه به آنچه ذکر شد و تجربه موفق ترم گذشته و استقبال دانـشجویان در عیـادت از   . می باشدتکریم مقام آنها در مناسب هاي خاص      

از نزدیک بـا     ،با حضور در خانه سالمندان پاسارگاد     و روز پدر، بار دیگر      ) ع(ن شدیم تا به مناسبت والدت حضرت علی         آبرخانه سالمندان،   
. دیدار نماییم و به احترامشان جشن کوچکی به همین مناسبت برپا نماییماین بزرگواران که وجودشان مایه الفت جانمان است

.نفر از دانشجویان در این طرح مشارکت نمایند40تا 30پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت حمل و نقل، بین 
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