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 دفتز داًشکذُ دًذاى پششکی مجری طرح:

 

 پٌل تخصصی ستاى اًگلیسی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 هٌاسة ٍ حیصح درهاى طزح یچگًَگ تا اىیداًشجَ آهَسش ٍ ییآشٌا

 یداًشگاّ جْاد اىیداًشجَ ساسهاى در تیفؼال تِ اىیداًشجَ جذب

 یدًذاًپششک داًشکذُ در ساسهاى دفتز یػلو ٍ یصٌف تیفؼال
 

 : خالصه طرح

 یهَضوَػ  تاشذ؛ یه هَفك درهاى کی یتزا لذم يیتز هْن ذیشا ٍ لذم يیاٍل ،هٌاسة درهاى طزح کی یطزاح ،یدًذاًپششک ػلن در اهزٍسُ

ِ  ذیو د توا  هٌاسوة  طوزح  ٍجوَد  ػوذم  ٍ تَدُ هختلف یّا شاخِ در دًذاًپششکاى يیت در تحث هَضَع شِیّو کِ ِ  ّوو  اس یاریتسو  جاًثو

 توا  ذیو تا کِ تاشذ یه یدًذاًپششک رشتِ اّذاف ٍ ّا تیاٍلَ يیتز یاصل اس یکی یًگْذار لاتل دًذاى حفظ .کٌذ یه جادیا را یدرهاً هشکالت

 .َدًش یهٌتْ واراىیت یتزا یاضاف یّا ٌِیّش ای ٍ یتؼذ هشکالت تِ تا تاشذ ّوزاُ آى درهاى طزح درتارُ جاًثِ ّوِ ٍ كیدل ذید

 ایو  درهواى  لاتول  دًوذاى  دادى دست اس تِ است هوکي کِ است تیاّو تا اریتس یهَضَػ آى صیتشخ ٍ ّا دًذاى حفظ ای ذىیکش هَضَع

 هختلوف  یدّواً  یّا یواریت ٍ درهاى هزاحل زیسا در یاریتس کالتشه تاػث کِ شَد؛ هٌتج یدار ًگِ زلاتلیغ دًذاى یزضزٍریغ درهاى

 هزتوَ   هَضَػات اس اىیداًشجَ استمثال تِ تاتَجِ يیّوچٌ ٍ آى هَفك درهاى ٍ یدًذاًپششک ػلن در هَضَع يیا تیاّو تِ ًظز .شَد یه

 یّوا  تخصوص  اس یدًذاًپششک داًشکذُ هطزح ذیاسات یّوکار تا کِ نیشذ تزآى ،یدًذاًپششک هختلف یػلو یّا کٌگزُ در هَضَع يیا تِ

 یّا حَسُ توام اس یذیاسات حضَر تا شذُ یآٍر جوغ یّا سیک تزاساس هَضَع يیا آهَسش تِ گفتگَ ٍ تحث جلسِ کی لالة در هختلف

 ،(یدًذاًپششوک  یپزٍتشّوا  یتخصصو  اسوتاد ) یدرهم   محمد دیس دکتر اىیآلا تاحضَر جلسِ يیا در .نیتاش داشتِ حَسُ يیا یتخصص

 گوزٍُ  اسوتاد ) مقدس محمدجواد دکتر ،(یدًذاًپششک داًشکذُ کسیَداًتیپز زگزٍُیهذ ٍ لثِ درهاى هتخصص) یتقو نیمع ریام دکتر

ِ ( یدًذاًپششک داًشکذُ شِیر درهاى گزٍُ استاد) یمراد دیسع دکتر ٍ( یدًذاًپششک داًشکذُ ییثایس ٍ یویتزه  یّوا  سیکو  یتزرسو  تو

َ د ساسهاىدفاتز  ػضَ اىیداًشجَ یتزا پٌل يیا در حضَر .نیپزداس یه ذیاسات ٍ اىیداًشجَ تَسط زیاخ چٌذهاُ شذُ یآٍر جوغ ، اىیاًشوج

 .تاشذ یه ّشارتَهاى10 هثلغ اىیداًشجَ زیسا یتزا ٍ گاىیرا

 .خَاّذ شذهاساد درآهذ حاصل اس ثثت ًام داًشجَیاى در ایي پٌل تِ کاًَى خیزیِ جْاد داًشگاّی اّذا 
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