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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ علَم اداری ٍ التصاد
عنوان طرح:

ّن اًذیطی حمَلی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
افشایص تَاًایی داًطجَیاى در تزلزاری ارتثاط تِ ستاى اًگلیسی
ایجاد ارتثاط صویواًِ ٍ هَثز تیي دفتز ساسهاى داًطجَیاى داًطکذُ ٍ داًطجَیاى اس طزیك تزگشاری ّفتگی جلسات
هطزح کزدى هَضَعات رٍس حمَلی ٍ اجتواعی در لالة تحث ّای گزٍّی ٍ افشایص تَاى تخصصی داًطجَیاى عاللِ هٌذ حمَق
خالصه طرح :
ستاى تَسعِ یافتِ تزیي اتشار فکزی است کِ تزای تزلزاری ارتثاط تیي اًساًْا ٍ جَاهع اًساًی تِ کار گزفتِ هی ضَد .جوعیت کزُ سهیي
تِ ستاًْای هختلفی صحثت هی کٌٌذ ،ستاًْایی کِ ّزکذام تِ گَش دیگزی غزیة هی آیٌذ .طی سالیاى اخیز تِ دالیل هختلف علوی،
سیاسی ،التصادی ٍ فزٌّگی ،ستاى اًگلیسی تثذیل تِ ٍسیلِ ارتثاط هزدهاًی اس فزٌّگ ّا ٍ هلیت ّای هتفاٍت ضذُ است .اهزٍسُ ستاى
اًگلیسی در فعالیتْای هالی ،تجاری ،آهَسضی ،پژٍّطی ٍ علوی سزاسز جْاى تِ عٌَاى اتشار اصلی اًتمال هفاّین تِ کارگزفتِ هی ضَد.
اهزٍسُ یادگیزی ستاى اًگلیسی یک ضزٍرت اًکار ًاپذیز است چزا کِ ستاى اًگلیسی ،ستاى علن است ٍ آهَسش رضتِّای هختلف در سطَح
عالی ٍ تَلیذ علن تِ ستاى اًگلیسی صَرت هی گیزد .تا افشایص رًٍذ جْاًی ساسی ارتثاطات تیي الوللی ،تزًاهِّای رادیَئی ٍ تلَیشیًَی،
تجارت جْاًی ٍ آهَسش علَم جذیذ ّوگی تِ ستاى اًگلیسی صَرت هیگیزًذ ٍ عذم آضٌایی تا ایي ستاى تزاتز تا عذم سًذگی در دًیای
هذرى اهزٍسی است .تِ ّویي دلیل تز آى ضذین تا تا جلسات درٍى دفتزی ّفتگی ،در هَرد هثاحث هختلف حمَلی تِ تحث ٍ گفت ٍ
گَ تِ ستاى اًگلیسی تپزداسین ،تذیي تزتیة کِ تا اًجام تثلیغات در سطح داًطکذُ ،داًطجَیاى عاللِ هٌذ تزای ضزکت در ایي جلسات تِ
صَرت رایگاى حضَر خَاٌّذ یافت .سعی خَاّذ تا تخص تخصصی ایي جلسات تا حضَر یکی اس داًطجَیاى تحصیالت تکویلی ٍ یا
اساتیذ حمَق داًطکذُ تمَیت ضَد.
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دفتز ساسهاى داًطجَیاى داًطکذُ علَم اداری

