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:اهداف طرح 
تقویت زبان انگلیسی به خصوص مهارت مکالمه و ایجاد فضاي بحث دوستانه حول موضوعات اجتماعی

:خالصه طرح
خوابگاهی در رابطـه بـا حـضور در   معضل اصلی دانشجویان . امروزه گستردگی کاربرد و نیاز روزافزون دانشجویان به زبان انگلیسی غیر قابل انکار است 

بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیـایی      . براي حضور در کالس هاي زبان سطح شهر می باشـد و دوري راه    کمبود وقت   کالس هاي آموزشی زبان انگلیسی،      
فعالیـت در ساسـعات اسـتراحت    (و فعـالیتی  ) حضور در محوطه خوابگاه هاي فجر و به خصوص حضور در فاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري              (

به دفتر خوابگاه ایده راه اندازي سلسله جلساتی با محوریت تمرین زبان انگلیسی در محل )عمده فعالیت هاي خدمات فرهنگی این دفتر    دانشجویان و 
از آنجـا کـه اکثـر      . حضور دانشجویان در دفتر خوابگاه و همچنین آموزش آنها توسط یکی از اعضاي دفتر مطرح شـد                عنوان راهی سهل الوصول براي      

به عنوان تنها مهارتی که مستلزم حضور شخص Speakingاصلی زبان به صورت خودآموز نیز قابل پیگیري و آموزش می باشد؛ مهارت            مهارت هاي 
. ه استقرار گرفتبر روي مکالمه گروهی انجام می پذیرد، تمرکز اصلی جلسات » جمع«دوم بوده و به بهترین شکل در 

بحث انتخاب خواهد شد و در قالب پوستري به اطالع کلیه دانشجویان هر هفته، یک عنوان اصلی براي    شکل برگزاري جلسات به این صورت است که         
مطرح خواهـد  ) Coordinator(سپس در روز برگزاري جلسه، سواالت و مباحثی حول این عنوان اصلی، توسط اداره کننده . خوابگاهی خواهد رسید  

اداره کننـده  . اهد بود تا قدرت دانشجو در پروراندن مباحث بداهه نیز در زبان انگلیسی تقویت شـود   حتی المقدور مباحث به صورت باز و آزاد خو        . شد
. خواهد بود) شکراهللا حیدري کشکولی(یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی خوابگاهی جلسات، 

.واهد شد، شرکت نمایندنفر در این جلسات که به صورت هفتگی برگزار خ15تا 10پیش بینی می شود بین 
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