
تا تَجِ تا ایٌکِ اًجوي اٍلیاء ٍ هزتیاى هذارط را یکی اس هٌحصزتِ فزدتزیي تؾکلْای عاسهاى یافتِ در حَسُ هغائل آهَسؽی ٍ 

تز ایي اعاط دفتز ؽَراّا ٍ اًجوي ّا تا تَجِ تِ اّویت هَضَع ٍ  فزاّن ًوَدى تغتز السم تزای طزح ،تزتیتی هی تَاى قلوذاد ًوَد 

لیاء ٍ هزتیاى را تا ّوکاری ؽَراّای اًجوي ٍتزگشاری جؾٌَارُ تجارب ٍ ًَآٍری ّای اًجوي ا ،ین آىدیذگاُ ّای ًَیي ٍ تعو

ٍری ّای اًجوي ّای اٍلیاء ٍ آاعتاى ّا هَرد تاکیذ قزار دادُ اعت لذا تا تَجِ تِ اّذاف سیز جؾٌَارُ تجارب ٍ ًَ لیاء ٍ هزتیاىٍا

 هزتیاى را تزگشار هی کٌذ.

 ی ٍ هؾارکت در اٍلیاء ٍ هزتیاى.تقَیت رٍحیِ ّوکار-1

 .ارتقاء عطح کوی ٍ کیفی فعالیت ّا، تزًاهِ ّا ٍ افشایؼ کارایی ٍ اثز تخؾی اًجوي ّای اٍلیاء ٍ هزتیاى -2

 ط.اعتفادُ اس تجارب ٍ ًَآٍری ّای هَفق ٍ تعوین آى تِ عایز هذار-3

 :رگزیدٌ دارد جشىًارٌ تجارب ي وًآيری های اوجمه الیاء ي مربیان مداری دي وًع ب

 تزگشیذُ هی ؽًَذ.ًَع اٍل: اًجوي ّایی ّغتٌذ کِ تز هثٌای اجزای طزح ّای خالقاًِ ٍ پزٍصُ ّای ًَآٍراًِ 

ًَع دٍم: اعضاء ٍ اٍلیایی ّغتٌذ کِ تِ دلیل ٍضعیت علوی ٍ پضٍّؾی هطلَب در ارائِ پیؾٌْادات ٍ طزح ّای هطالعاتی اًتخاب 

 هی ؽًَذ.

 مًضًعات جشىًارٌ 

 .الف( حَسُ هؾارکت اٍلیاء ٍ هزتیاى

 .رتی اٍلیاءاهؾارکت تخصصی ٍ هْ-1

  .ٍلیاء در اهَر آهَسؽیاهؾارکت -2

 هَساى.آهؾارکت اٍلیاء در اهَر پزٍرؽی، تزتیت تذًی ٍ اٍقات فزغت داًؼ -3

 .ض دیٌییهؾارکت اٍلیاء در تقَیت فزٌّگ ًواس ٍ فزا-4

 .اًجوي اٍلیاء ٍ هزتیاىهؾارکت اٍلیاء ٍ هزتیاى در اًتخاتات  -5

  .اًجوي اٍلیاء ٍ هزتیاى ٍ تعاهل تا عایز اًجوي ّا ، ًْاد ّا ی فزٌّگی ، ٍرسؽی ٍ اجتواعی -6

 .  عایز هَضَعات هؾاتِ -7

 ب( حَسُ آهَسػ، راٌّوایی ٍ هؾاٍرُ خاًَادُ 

 آهَسػ خاًَادُ ٍ ؽیَُ ّای ًَیي آهَسؽی. -1

 ای فزٌّگی، اجتواعی.آهَسػ خاًَادُ ٍ پیؾگیزی اس آعیة ّ -2

 آهَسػ خاًَادُ ٍ کتاتخاًِ پیًَذ.  -3

 خاًَادُ ٍ خذهات راٌّوایی ٍ هؾاٍرُ ای. -4

 اًجوي اٍلیاء ٍ هزتیاى ٍ جلَگیزی اس تْاجن فزٌّگی ، جٌگ ًزم ٍ هَضَعات هؾاتِ. -5

 عایز هَضَعات. -6

آثار ٍ تجارب جوع آٍری ؽذُ را تِ  10/3/44َرخ اٍلیاء هحتزم در صَرت توایل هی تَاًٌذ پظ اس تکویل فزم حذاکثز تا ه

 ٍ پزیٌت ؽذُ تِ ّوزاُ کلیِ هغتٌذات تحَیل دفتز هذرعِ ًوایٌذ. CDصَرت 


