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مجری طرح :دفتش داًطکذُ پضضکی
عنوان طرح:

هکالوِ گشٍّی صتاى اًگلیسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص تَاًایی داًطجَیاى دس تشلشاسی استثاط تِ صتاى اًگلیسی
ایجاد استثاط صویواًِ ٍ هَثش تیي دفتش ساصهاى داًطجَیاى داًطکذُ پضضکی ٍ داًطجَیاى اص عشیك تشگضاسی ّفتگی جلسات
هغشح کشدى هَضَػات سٍص ٍ دغذغِ ّای اجتواػی ،فشٌّگی ،ػلوی ،پضضکی دس لالة تحث ّای گشٍّی
خالصه طرح :
اهشٍصُ گستشدگی کاستشد ٍ ًیاص سٍصافضٍى داًطجَیاى تِ صتاى اًگلیسی غیشلاتل اًکاس است .ایي ًیاص دس هیاى داًطجَیاى ػلوَم پضضوکی توِ
ػلت لضٍم تْشُ هٌذی ایطاى اص داًص سٍصآهذ پضضکی جْت کاستشد آى دس اهش خغیش تطخیص ٍ دسهاى تیص اص سایش سضوتِ ّوا وی هوی
ضَد .ػالٍُ تشایي ،تمشیثا توام کتة سفشًی ػلَم پضضکی اص ّواى اتتذای تحصیل ،کتة تیي الوللی ٍ اًگلیسی صتاى هی تاضذ.
تِ دلیل هؼضل اصلی داًطجَیاى ػلَم پضضکی کِ ّواى سٌگیٌی دسٍس ٍ کوثَد ٍلت تشای ضَس دس کالس ّای صتاى سغح ضوْش هوی
تاضذ تش آى ضذین تِ هٌَال سال ّای گزضتِ ،سلسلِ جلساتی تا هحَسیت توشیي صتاى اًگلیسی دس هحل داًطکذُ تِ ػٌوَاى ساّوی سوْل
الَصَل تشای داًطجَیاى داضوتِ تاضوین .اص آًجوا کوِ اک وش هْواست ّوای اصولی صتواى اص جولوِ ٍ Listening ،Writing ،Reading
 Grammarتِ صَست خَدآهَص ًیض لاتل پیگیشی ٍ آهَصش هی تاضذ؛ هْاست  Speakingتِ ػٌَاى تٌْوا هْواستی کوِ هسوتلضم ضوَس
ضخص دٍم تَدُ ٍ تِ تْتشیي ضکل دس جوغ اًجام هی پزیشد ،هحَس اصلی جلسات لشاس گشفت .ضکل تشگضاسی جلسات تِ ایي صَست است
کِ ّش دٍ ّفتِ یک تاس ،یک ػٌَاى اصلی تشای تحث اًتخاب خَاّذ ضذ ٍ تِ اعالع ضشکت کٌٌذگاى خَاّذ سسیذ .سپی دس سٍص تشگوضاسی
جلسِ ،سَاالت ٍ هثا ی َل ایي ػٌَاى اصلی ،تَسظ اداسُ کٌٌذُ ( )Coordinatorهغشح خَاّذ ضذ .تی الومذٍس هثا ث تِ صَست
تاص ٍ آصاد خَاّذ تَد تا لذست داًطجَ دس پشٍساًذى هثا وث تذاّوِ ًیوض دس صتواى اًگلیسوی تمَیوت ضوَد .اداسُ کٌٌوذُ جلسوات ،خوَد اص
داًطجَیاى داًطکذُ پضضکی ّستٌذ کِ هْاست تاالیی دس  Speakingصتاى اًگلیسی داسًذ.
تا پایاى سال تحصیلی ،جلسات تِ صَست ّش دٍ ّفتِ یک تاس تشگضاس خَاّذ ضذ کِ هجوَػا  21الی  21جلسِ هی تاضوذ ٍ جاهؼوِ ّوذ
داًطجَیاى داًطکذُ پضضکی دس تواهی هماعغ هی تاضٌذ .الصم تِ رکش است ایٌگًَِ جلسات ػالٍُ تش جٌثِ ػلوی آهَصضوی کوِ دس صهیٌوِ
صتاى اًگلیسی داسد تاػث تمَیت افشاد دس ًحَُ تشخَسد تا ًظشات هخالف دس هثا ث هختلف ٍ ّوچٌیي هَجوة افوضایص سوغح آگواّی دس
ساتغِ تا هَضَػات سٍص هغشح ضذُ دس جلسِ خَاّذ ضذ.

زمان اجرا :

پاییض ٍ صهستاى  ٍ 59تْاس 59

مکان اجرا :

یکی اص کالس ّای داًطکذُ پضضکی

