«خاهَ جان دارد ،جاوش را اتزٍ کيمی»
[جور دیگر ابید چید | [www.jooredigar.com

«خاهَی خیال و خرد» اب مهاکری «مرکز مضاورٍ و خدمات رواوض ياخیت ُام» برگزار میکيد:

خنس تنی اکرگاٍ آموزیش آپارمتانتراپیی
(خاهَدرماین)
دورٍی ویژٍی هوروز
درآمد حاصل از برگزاری این دورٍ ُدیَای است بَ پروژٍی ساخت مدرسَی
راُامنیی و دبریس تان ص باهَروزی روس تای راینقلعَ در صِرس تان قلعَگيج کرمان
[معریف پروژٍی مدرسَی قلعَگيج:

]/http://www.dreamscastle.ganjefarda.com

ِ
آپارمتانتراپیی ای خاهَدرماین داوش و ُرن افزایش زیبایی ،هظم و
سالمت خاهَ و درمان اناکرآمدیُای آن استُ .دف هنایی این ُرن رفع ِ
انخرس يدیُای ما از خاهَ و ابزگرداهدن ریمت و هظمی درست و رسزهدٍ بَ زهدگی خاىگی ماست .برای آص يایی بیضرت اب این ِ
داوش ُرنی
ایيجا را خبواهید]http://jooredigar.com/?p=37[ :

حمتوای اکرگاٍ آموزیش
جلسَی اول :چارچوب حتلییل ص ياخت مضالکت خاهَ ()1
 معریف آپارمتانتراپیی ،توضیح ص یوٍی برانمَ و اُداف آن.
 هظریَی «خاهَ جان دارد».
جلسَ دوم :چارچوب حتلییل ص ياخت مضالکت خاهَ ()2
 هظریَی گردش اىرژی.
 درک مضالکت خاهَ( :الف) تست  :1تیپ رواوض ياخیت ُرنآموز (خوورسدی ای خوىگرمی)؛ (ب) تست دو :گوش دادن بَ در ِد دل خاهَ.
جلسَی سوم :زابن دیداری ظرایح داخیل ()1
 صش غيرص اولیَ ظرایح داخیل -1 :فضا -2 ،خط؛  -3رخیت (فرم)؛  -4رىگ؛  -5ابفت؛  -6هور.
جلسَی چِارم :زابن دیداری ظرایح داخیل ()2
 پيج اصل ظرایح داخیل -1 :تعادل؛  -2تأکید (هقعَی اکهوین)؛  -3ریمت؛  -4اهدازٍ و تياسب؛  -5یکپارچگی و ُامُيگی.
جلسَی پيجم :س بکص يایس ظرایح داخیل ()1
 معریف سَ معیار معومی برای دس تَبيدی س بکُا )1( :تيوع اکربرد غيارص ظرایح و تعداد اص یاء و ااثثیَ )2( ،القای حس دورٍی زماین و
غرصی خاص )3( ،توجَ بَ ظبیعت و ابزآفریین آن در ظرایح داخیل
 آص يایی تصویری اب ظیفی از س بکُا از میيامیلیس یت ات ماکس امیلیس یت (معیار )1
جلسَی صضم :س بکص يایس ظرایح داخیل ()2
 آص يایی تصویری اب ظیفی از س بکُا از گذص تَگرا ات هوگرا (معیار )2
 آص يایی تصویری اب ظیفی از س بکُا از ظبیعتگرا ات صيعتزدٍ (معیار )3
 بَسوی مهآمزیی س بکُا و رس یدن بَ ىگاٍ خود

مدرس دورٍ :امحد ُامشی
ظول دورٍ 12 :ساغت ( 6جلسَ 2ساغتَ)
زمان برگزاری :از سَصًبَ  22اسفٌد ات پيجصًبَ  24اسفٌد  ،1391ساغت  3ات  7غرص
صِریَی دورٍ 383333 :تومان (برای داوضجواین اب  ٪15ختفیف  323333تومان)

برای ثبتانم اب مرکز مضاورٍ و خدمات رواوض ياخیت ُام متاس بگریید22852722 :
جور دیگر دات اکم]
بَ ما بپوهدید[ :فیسبوک :خاهَ خیال و خرد] [ ...وبسایتِ :

