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 داسٍساصیدفتش داًطکذُ  مجری طرح:

 

 هکالوِ گشٍّی صتاى اًگلیسی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 افضایص تَاًایی داًطجَیاى دس تشلشاسی استثاط تِ صتاى اًگلیسی 

 داًطجَیاى اص عشیك تشگضاسی ّفتگی جلسات  ٍ ساصهاى داًطجَیاى داًطکذُ داسٍساصیایجاد استثاط صویواًِ ٍ هَثش تیي دفتش 

 هغشح کشدى هَضَػات سٍص ٍ دغذغِ ّای اجتواػی فشٌّگی دس لالة تحث ّای گشٍّی
 

  : خالصه طرح

توِ   یپضضوک ػلوَم   یاىداًطجَ یاىدس ه یاصً یيلاتل اًکاس است. ا یشغ یسیتِ صتاى اًگل یاىسٍصافضٍى داًطجَ یاصکاستشد ٍ ً یاهشٍصُ گستشدگ

 یسضوتِ ّوا  و  هو     یشاص سا یصٍ دسهاى ت یصتطخ یشجْت کاستشد آى دس اهش خغ یاص داًص سٍصاهذ پضضک یطاىا یلضٍم تْشُ هٌذػلت 

 تاضذ. یصتاى ه یسیٍ اًگل یالولل یيکتة ت یل،تحص یاص ّواى اتتذا یپضضکػلَم ا توام کتة سفشً  یثتمش یي،ضَد. ػالٍُ تش ا

 یوذُ تاضذ ا یصتاى سغح ضْش ه ی ضَس دس کالس ّا یدسٍس ٍ کوثَد ٍلت تشا یٌیواى سٌگکِ ّػلَم پضضکی  یاىداًطجَ یاصل هؼضل

هغوشح ضوذ.    یاىداًطجَ یسْل الَصَل تشا یدس هحل داًطکذُ تِ ػٌَاى ساّ یسیصتاى اًگل یيتوش یتتا هحَس یسلسلِ جلسات یساُ اًذاص

لاتول   یوض توِ صوَست خَدآهوَص ً    Reading ،Writing ،Listening  ٍGrammarاص جولوِ   صتواى  یاصل یاص آًجا کِ اکثش هْاست ّا

« جوغ»ضکل دس  یيکِ هستلضم  ضَس ضخص دٍم تَدُ ٍ تِ تْتش یتِ ػٌَاى تٌْا هْاست Speakingتاضذ؛ هْاست  یآهَصش هٍ  یگیشیپ

تحوث   یتوشا  یاصول ػٌَاى  یکصَست است کِ ّش ّفتِ،  یيجلسات تِ ا یتشگضاس ضکلجلسات لشاس گشفت.  یتوشکض اصل یشد،پز یاًجام ه

 ی،ػٌوَاى اصول   یوي  وَل ا  یجلسِ، سَاالت ٍ هثا ث ی. سپ  دس سٍص تشگضاسیذاًتخاب خَاّذ ضذ ٍ تِ اعالع ضشکت کٌٌذگاى خَاّذ سس

ٍ آصاد خَاّوذ توَد توا لوذست داًطوجَ دس       صالومذٍس هثا ث توِ صوَست توا    ی( هغشح خَاّذ ضذ.  تCoordinatorتَسظ اداسُ کٌٌذُ )

است کوِ ّوضهواى    داًطکذُ داسٍساصی یاىضَد. اداسُ کٌٌذُ جلسات، خَد اص داًطجَ یتتمَ یسیدس صتاى اًگل یضپشٍساًذى هثا ث تذاِّ ً

َ       یتشم، جلسات تِ صَست ّفتگو  یيا یاىپا تادّذ.  یاًجام ه یضصتاى ً ی تذس داًطوکذُ   یاىتشگوضاس خَاّوذ ضوذ ٍ جاهؼوِ ّوذش داًطوج

ایٌگًَِ جلسات ػالٍُ تش جٌثِ ػلوی آهَصضی کِ دس صهیٌِ صتواى اًگلیسوی داسد   الصم تِ رکش است تاضٌذ.  یهماعغ ه یدس تواه داسٍساصی

تاػث تمَیت افشاد دس ًحَُ تشخَسد تا ًظشات هخالف دس هثا ث هختلف ٍ ّوچٌیي هَجة افضایص سغح آگاّی دس ساتغِ تا هَضَػات سٍص 

 ُ دس جلسِ خَاّذ ضذ.هغشح ضذ
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