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سرفصل فعالیت:
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اهداف طرح :
فزاّن کزدى اهکاى یادگیزی سباى ّای سًذُ دًیا بزای داًطجَیاى ػالقِ هٌذ
ارتباط بْتز با داًطجَیاى خارجی تحصیالت تکویلی
خالصه طرح :
بِ دلیل بِ پیطزفت ٍسایل ارتباط جوؼی ٍ تبذیل ضذى دًیا بِ دّکذُ ای کَچک ًیاس بِ سباًی هطتزک بزای بزقزاری ارتباط ٍ پیطبزد
اّذاف اجتواػی بیص اس پیص هغزح است .با تَجِ بِ ایٌکِ سباى ػزبی سباى قزآى هی باضذ ،در کطَر اسالهی ها اّویت ٍ جایگاُ خاصی
داردّ .وچٌیي تسلظ بِ آى خصَص ا در ضْزّایی هثل هطْذ کِ ّزسالِ خیل ػظیوی اس سٍار ػزب سباى را بِ خَد هیبیٌذ هیتَاًذ
کاربزدی دٍ چٌذاى داضتِ باضذ .لذا دفتز خَابگاُ فجز بز آى ضذ تا یک دٍرُ آهَسش هکالوِ سباى ػزبی را با ّوکاری اػضای خَد در
هحل دفتز خَابگاُ ٍ در صَرت استقبال بیطتز در هحل ًواسخاًِ خَابگاُ بزگشار کٌذ.
در ایي عزح آقای ػالءالذیي دػبَل اس کطَر سَریِ داًطجَی هقغغ دکتزای رضتِ بْذاضت هَاد غذایی کِ دارای سابقِ دُ سال تذریس
در کطَر خَد هیباضٌذ ٍ تسلظ خَبی ّن بِ سباى فارسی دارًذ جْت ّوکاری ٍ تذریس اػالم آهادگی کزدُ اًذ .ضزٍع کالس ّا حذٍدا
اس اٍاخز آباى هاُ بَدُ ٍ بصَرت ّفتگی (احتواال ّز پٌجطٌبِ ساػت  11تا  ٍ )11در سغح هبتذی حذٍد  10تا  12جلسِ بزگشار خَاّذ
ضذ .با تَجِ بِ هحذٍد بَدى فضای دفتز ٍ گٌجایص ًْایت ً 12فز ،در صَرت استقبال بیص اس ایي تؼذاد ،ایي کالس در هحل ًواسخاًِ
خَابگاُ بزگشار خَاّذ ضذ .بِ پیطٌْاد جٌاب آقای دػبَل ایي عزح رایگاى بزگشار هیضَد اها با ًظز ستاد هزکشی هی تَاى هبلغ
هختصزی را بِ ػٌَاى ّذیِ بزای ایطاى در ًظز گزفت.
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