
...دانایی توام با توانایی  

يعًامل مًثز بز پایداری آن( اعم اس شُزی يريستایی)شبکٍ سوان تًلید کىىدٌ    

 

 شبکٍ سوان تًلیدکىىدٌ خاوگی

(قاوًومىد)  

شزکت 

تعايوی 

 سوان

 کاوًن

خًرشید

 باران

  سمیىٍ َای تشکیل تعايوی: 

 یاجتوبعی،اقتصبدی،فرٌّگ

  تشکیل رسمی تعايوی: 

تقسین کبر ،تفَیض اختیبر،هسئَلیت بِ 

اعضبء،جلسبت تَجیْی،کالس ّبی آهَزضی بِ 

 (اصَل،هببًی،هذیریت) :ضیَُ تعبًٍی 

 ...ٍ برًبهِ ریسی،سبزهبًذّی ،تقسین ٍظبیف-1

حبصل از اقذاهبت ٍ  اشتزاک گذاری تجزبٍبِ -2

 فعبلیت ّب

از طریق سوي  اوتشار وًآيریآهَزش ٍ -3

 خَرضیذببراى

از زًبى ٍ دختراى جَاى  تشکیل َستٍ مزکشی-4

ضْری ٍرٍستبیی  هتطکل از ًخبگبى علوی،اجتوبعی ٍ 

 فرٌّگی

در هَرد ضٌبسبیی تجربِ ّب  مىسجمارائٍ طزحی -5

 ٍ ًقص ّبی زًبى در قبلب تطکل ٍ تعبًٍی ّب

 : راَکارَا
بررسی ًقص زًبى در تربیت فرزًذ بِ عٌَاى -1

 ًقص اصلی

 در افسایص درآهذخبًَاربررسی ًقص زًبى  -2

بررسی ًقص زًبى در تعییي سرًَضت آیٌذُ  -3

 خَد

بررسی ًقص زًبى در تطکل ّبی هلی ٍ  -4

 هٌطقِ ای

تَجِ بِ ًیبزّب،اهکبًبت، آرزٍّب،تَاًبیی ّبی  -5

ببلفعل ٍ ببلقَُ زًبى در طراحی برًبهِ ّبی 

 آهَزضی 

ترٍیج فرٌّگ تعبٍى ٍ هطبرکت جْت  -6

 ٍ استعذادخبًَارّب ضکَفبیی ٍ خالقیت

 :سیاست َا 
 اعن از ضْری ٍ رٍستبیی)ایجبد ٍ تَسعِ تطکل ّبی خبظ زًبى -1

 حضَر در تطکل ّب ٍ هطبرکت در اهَرتطَیق زًبى بِ ایجبد ٍ -2

 تالش در حبکویت بخطیذى بِ جَ آهَزش در تطکل ّب-3

 ضٌبسبیی هَاًع ٍ هطکالت تطکل ّبی زًبى-4

 ایجبد ارتببط هستور ٍ عویق بیي تطکل ّب ٍ تعبًٍی ّب-5

ٍ ایجبد فرصت ّبی برابر جْت بْرُ گیری از اهکبًبت هطبٍرُ ای -6

 راٌّوبیی

دّب ٍ تَاًبیی ّبی ببلفعل ٍ ببلقَُ ٍ اهکبًبت ضٌبسبیی استعذا-7

 هَجَدزًبى

ضٌبسبیی ًقص ّب ٍ ٍظبیف زًبى در ابعبد هختلف اجتوبعی،اقتصبدی ٍ -8

 فرٌّگی

ایجبد فرصت ّبی برابر جْت آهَزش ّبی فٌی ٍ حرفِ ای ٍ ادارُ -9

 تعبٍى کبر ٍرفبُ اجتوبعی

 :عمدٌ اَدافی کٍ شبکٍ دوبال می کىد 

ارتقبء بٌیِ فکری ٍ آهَزضی زًبى جْت بْبَد -1

 رًٍذ زًذگی خَد

اعن از )سبزهبًذّی فعبلیت ّبی تَلیذی زًبى -2

 (ضْری ٍ رٍستبیی

 بْبَد ٍضعیت اقتصبدی ٍ هعیطتی خبًَار-3

 ایجبد حس استقالل ٍ خَدببٍری در زًبى-4

 اًسجبم در فعبلیت ٍ ّوبٌّگی هیبى اعضبء-5

ي اشتغال خاوًار خًرشیدباران کارآفزیهکاوًن باوًان   


