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 یعلَم اداری ٍ التصادداًطکذُ دفتر  مجری طرح:

 

 هکالوِ زتاى اًگلیسی عنوان طرح:

 

     اجتواع ت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گردضگری علوی فرٌّگی         هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 افسایص تَاًایی داًطجَیاى در ترلراری ارتثاط تِ زتاى اًگلیسی

 ات ّفتگیاز طریك ترگساری جلسجذیذالَرٍد ایجاد ارتثاط هَثر تیي تیي دفتر ٍ داًطجَیاى 
 

 : خالصه طرح

ِ جولرر اکثررر هْررارت ّررای زترراى از اهرررٍزُ گسررتردگی کررارترد ٍ ًیرراز رٍزافررسٍى داًطررجَیاى تررِ زترراى اًگلیسرری  یرلاترر  اًکررار اسررت 

listening : ، reading ،writing       ترِ ورَرت فرردی لاتر  یرادگیری اسرت اهرا ،speaking       ًیازهٌرذ ضرخد دٍهری هری تاضررذ

 یصافرسا  یراُ ّرا  یياز هرَثرتر  یکری  Panel discussion یرا جلسرات تحرآ آزاد    گیررد   ورَرت هری   ٍ ترِ تْترریي ضرک  در جور     

ًفرر زتراى آهرَز     01ترا   6ٍ تورذاد   یسری ًفرر هسرلب ترِ زتراى اًگل     یر  زتاى آهَزاى اسرت، کرِ هوورَا ترا   رَر       یهْارت هکالوِ ترا

 یارزش ّرا  ی،جْراً  ی ، هسرا یَضرَعات اجتوراع  جلسرات ا لرة ه   یر  لث یري   هَضرَع ا ضرَد  یدٍ جلسرِ ترگرسار هر    یرا  ی  یّفتِ ا

ورَرت اسرت    یري جلسرات ترِ ا   ی  ضرک  ترگرسار      است کِ اکثر افراد  اضرر لرادر ترِ ارانرِ ً رر ٍ ضررکت در تحرآ تاضرٌذ        ٍ یاخالل

  سرر د در رٍز یذتحررآ اًتخرراب خَاّررذ ضررذ ٍ تررِ اطررالع ضرررکت کٌٌررذگاى خَاّررذ رسرر  یترررا یعٌررَاى اوررل یرر کررِ ّررر ّفتررِ، 

 ی( هطرررخ خَاّررذ ضررذ   تررCoordinatorتَسررب ادارُ کٌٌررذُ   ی،عٌررَاى اوررل یرري ررَا ا یجلسررِ، سررَاات ٍ هثررا ث یترگررسار

 یررتتمَ یسرریدر زترراى اًگل یررسٍ آزاد خَاّررذ تررَد تررا لررذرت داًطررجَ در برٍراًررذى هثا ررآ تذاّررِ ً تررازالومررذٍر هثا ررآ تررِ وررَرت 

 د ترگسار خَاّذ ضذ ّفتگی در دفتر علَم اداری ٍ التصا ِ وَرت  ایي جلسات تضَد

 

 

 کالس ّای داًطکذُ علَم اداری ٍ التصادی   مکان اجرا : 59 آرر : زمان اجرا

 95 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 66 شماره :

 4/5/59 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


