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مجری طرح :دفتز داًشکذُ دًذاى پششکی
عنوان طرح:

پٌل تخصصی ستاى اًگلیسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی ٍ آهَسش داًشجَیاى تا چگًَگی طزح درهاى صحیح ٍ هٌاسة
جذب داًشجَیاى تِ فؼالیت در ساسهاى داًشجَیاى جْاد داًشگاّی
فؼالیت صٌفی ٍ ػلوی دفتز ساسهاى در داًشکذُ دًذاًپششکی
خالصه طرح :
اهزٍسُ در ػلن دًذاًپششکی ،طزاحی یک طزح درهاى هٌاسة ،اٍلیي لذم ٍ شایذ هْن تزیي لذم تزای یک درهاى هَفك هیتاشذ؛ هَضوَػی
کِ ّویشِ هَضَع تحث در تیي دًذاًپششکاى در شاخِّای هختلف تَدُ ٍ ػوذم ٍجوَد طوزح هٌاسوة توا دیوذ ّووِ جاًثوِ تسویاری اس
هشکالت درهاًی را ایجاد هیکٌذ .حفظ دًذاى لاتل ًگْذاری یکی اس اصلیتزیي اٍلَیتّا ٍ اّذاف رشتِ دًذاًپششکی هیتاشذ کِ تایوذ توا
دیذ دلیك ٍ ّوِ جاًثِ درتارُ طزح درهاى آى ّوزاُ تاشذ تا تِ هشکالت تؼذی ٍ یا ّشیٌِّای اضافی تزای تیواراى هٌتْی ًشَد.
هَضَع کشیذى یا حفظ دًذاىّا ٍ تشخیص آى هَضَػی تسیار تا اّویت است کِ هوکي است تِ اس دست دادى دًوذاى لاتول درهواى یوا
درهاى غیزضزٍری دًذاى غیزلاتل ًگِ داری هٌتج شَد؛ کِ تاػث هشکالت تسیاری در سایز هزاحل درهاى ٍ تیواری ّای دّواًی هختلوف
هیشَدً .ظز تِ اّویت ایي هَضَع در ػلن دًذاًپششکی ٍ درهاى هَفك آى ٍ ّوچٌیي تاتَجِ تِ استمثال داًشجَیاى اس هَضَػات هزتوَ
تِ ایي هَضَع در کٌگزُّای ػلوی هختلف دًذاًپششکی ،تزآى شذین کِ تا ّوکاری اساتیذ هطزح داًشکذُ دًذاًپششکی اس تخصوصّوای
هختلف در لالة یک جلسِ تحث ٍ گفتگَ تِ آهَسش ایي هَضَع تزاساس کیسّای جوغ آٍری شذُ تا حضَر اساتیذی اس توام حَسُّای
تخصصی ایي حَسُ داشتِ تاشین .در ایي جلسِ تاحضَر آلایاى دکتر سید محمد درهم ی (اسوتاد تخصصوی پزٍتشّوای دًذاًپششوکی)،
دکتر امیر معین تقوی (هتخصص درهاى لثِ ٍ هذیزگزٍُ پزیَداًتیکس داًشکذُ دًذاًپششکی) ،دکتر محمدجواد مقدس (اسوتاد گوزٍُ
تزهیوی ٍ سیثایی داًشکذُ دًذاًپششکی) ٍ دکتر سعید مرادی (استاد گزٍُ درهاى ریشِ داًشکذُ دًذاًپششکی) توِ تزرسوی کویسّوای
جوغآٍری شذُ چٌذهاُ اخیز تَسط داًشجَیاى ٍ اساتیذ هیپزداسین .حضَر در ایي پٌل تزای داًشجَیاى ػضَ دفاتز ساسهاى داًشوجَیاى،
رایگاى ٍ تزای سایز داًشجَیاى هثلغ ّ10شارتَهاى هیتاشذ.
هاساد درآهذ حاصل اس ثثت ًام داًشجَیاى در ایي پٌل تِ کاًَى خیزیِ جْاد داًشگاّی اّذا خَاّذ شذ.
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