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)Free Discussion( سلسله جلسات گفت وگوی آزاد به زبان انگلیسی

مقدمهومعرفیبرنامه
یکـی.از.برنامه.هایـی.کـه.تاکنـون.بسـیار.مـورد.اسـتقبال.دانشـجویان.دانشـگاه.امـام.صـادق.)ع(.قـرار.گرفته.اسـت،.برنامه.
سلسـله.نشسـت.های.گفت.وگـوی.آزاد.بـه.زبـان.انگلیسـی.اسـت..این.برنامـه.همواره.مـورد.توجـه.انجمن.علمی.بـوده.و.در.
هـر.دوره.سـعی.شـده.تـا.کیفیـت.این.برنامه.بهبود.یافته.و.پاسـخگوی.نیاز.دانشـجویان.باشـد..البته.شـایان.ذکر.اسـت..عالوه.
بـر.زبـان.انگلیسـی،.زبـان.فرانسـه.وعربـی.و.آلمانـی..هم.مورد.توجـه.قرار.گرفته.اسـت.که.بـه.تفصیل.در.بخش.هـای.بعدی.

بـه.آن.پرداخته.خواهد.شـد.ان.شـاءاهلل.
چراجلساتگفتوگویآزاد؟

یکـی.از.توانایی.هـای.مهـم.و.اساسـی.در.بحـث.یادگیـری.هـر.زبـان،.توانایـی.مکالمـه.و.گفت.وگـو)Speaking(.حـول.

مسـائل.و.موضوعـات.مختلـف.اسـت..ایـن.بحـث.هـم.بسـیار.حائـز.اهمیت.اسـت.کـه.توانمنـد.شـدن.در.سـایر.محورهای.

زبانـی.ماننـد.واژگان.وگرامـر،.لزومـا.موفقیـت.و.توانمنـدی.در.ایـن.عرصه.را.بـه.همراه.نمـی.آورد..به.همین.منظـور،.انجمن.

زبان.هـای.خارجـی.بـر.آن.شـد.تا.ایـن.توانایی.اساسـی.که.غالبـا.در.فرآیند.زبان.آمـوزی.مورد.اهمـال.و.غفلت.قـرار.می.گیرد.

را.تقویـت.کنـد..ذکـر.ایـن.نکتـه.هـم.ضروری.اسـت.که.زبـان.بومی.و.رایـج.در.بین.انگلیسـی.زبانـان،.تفاوت.های.بسـیاری.
بـا.آموزه.هـای.آکادمیـک.موجـود.در.کتاب.هـا.دارد.

همـواره.سـعی.بـر.ایـن.بـوده.که.این.جلسـات.بـه.صـورت.هفتگی.و.مسـتمر.برگزار.شـود.تا.بـه.بخشـی.از.فعالیت.علمی.
دانشـجویان.مبـدل.گردد.تا.دانشـجویان.از.فضای.انگلیسـی.دور.نشـوند.

انتخابموضوع
انجمن.علمـی.بـه.منظـور.ایجـاد.تنـوع.در.موضوعـات.)بـه.دلیل.آشـنایی.شـرکت.کننـدگان.با.انـواع.اصطالحـات.و.لغات.
موجـود.در.هـر.بسـتر.و.زمینـه(.بـا.نـگاه.بـه.مسـائل،.حـوادث.و.اخبـار.روز،.موضوعـات.متنوعـی.را.بـرای.هـر.نشسـت.بر.
می.گزینـد..هم.چنیـن.دانشـجویان.می.تواننـد.موضوعـات.پیشـنهادی.خـود.را.بـرای.هـر.نشسـت.با.شـرکت.در.نظر.سـنجی.

هفتگـی.اعـالم.نمایند.
)Booklet(تهیهوطراحیجزوه
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ایـن.جـزوات.)بوکلت.هـا(.تغییـرات.زیـادی.کـرده.و.سـعی.کردیـم.در.راسـتای.ارتبـاط.هـر.چه.بهتـر.مخاطب.بـا.آن،.هر.

دوره.آن.را.بهبـود.بخشـیم..هرچنـد.طراحـی.و.سـاخت.ایـن.جـزوه.زمانبر.و.نیازمند.جسـتجو.و.تالشـهای.بسـیار.اسـت،.اما.
انجمـن.از.هیـچ.تالشـی.بـرای.ارتبـاط.ملمـوس.تـر.زبان.آمـوزان.با.زبـان.انگلیسـی.مضایقـه.نمی.کند.

ایـن.جزوه.از.بخش.های.گوناگون.تشـکیل.شـده.اسـت:.تیتـر.اصلی،.طرح.روی.جلـد.اختصاصی،.وارم.آپ.یا.دسـت.گرمی.

کـه.حـاوی.تعـدادی.تصاویر.بامفهوم.اسـت.و.ذهـن.خواننده.را.به.موضـوع.نزدیک.می.کنـد..در.ابتدای.جلسـه.درباره.کلیات.

آنهـا.بحـث.می.شـود..همچنیـن.در.ایـن.بخـش.بـه.منابـع.اسـتفاده.شـده.در.تهیـه.جـزوه.هم.اشـاره.می.شـود.تـا.عالقه.مندان.
بـرای.جسـتجو.و.گرفتـن.اطالعات.بیشـتر.به.آنهـا.مراجعه.کنند.

قسـمت.بعـدی.مربـوط.بـه.سـواالت.کوتاه.و.کلـی.دربـاره.موضـوع.اسـت.)Tasting the topic(.کـه.می.توانـد.به.ذهن.

زبـان.آمـوز.گـرا.و.مسـیر.بدهـد.و.از.ایـن.قسـمت.بـه.بعـد.زبـان.آمـوز.بیشـتر.درگیـر.با.موضـوع.و.هـدف.بحث.می.شـود..

غالـب.ایـن.سـواالت.در.ادامـه.متـن.پاسـخ.داده.خواهنـد.شـد..سـپس.بـه.بخـش.اصلـی.جـزوه.یعنـی.متـن.آن.می.رسـیم.

)Read up the text(..در.ایـن.مرحلـه.بـه.طـور.مختصـر.و.مفید،.تالش.می.گـردد.تا.نکات.و.مفاهیم.اصلـی.و.مهم.موضوع.

مطـرح.گـردد..در.میـان.متـن،..واژگانـی.برجسـته.شـده.اند.که.نشـان.از.جدید.بـودن.آن.در.متن.دارند..همچنین.سـعی.شـده.
کـه.متـن.تهیـه.شـده.از.سـطح.معقولـی.برخـوردار.باشـد.تا.بـرای.هرکس.با.هـر.سـطح.زبانی.قابل.اسـتفاده.باشـد.

قسـمت.بعـد.اختصـاص.بـه.لغـات.جدیـد.دارد)Definition.box(..در.این.قسـمت.لغات.برجسـته.شـده.متـن.در.یک.یا.

حداکثـر.سـه.خـط.بـه.طـور.مختصـر.و.سـاده.تعریـف.و.معنا.می.شـود.و.نقـش.آن.در.جملـه.نیز.مشـخص.می.گـردد..معانی.

.)to Draw Conclusion(.غالبـا.از.دیکشـنری.کمبریـج.گـردآوری.شـده.اسـت..پـس.از.آن.بـه.بخش.جمـع.بنـدی.جـزوه
می.رسـیم.کـه.شـامل3.تـا.5.سـوال.اسـت.و.یافته.هـای.زبـان.آمـوز.از.موضـوع.نشسـت.را.به.چالش.می.کشـد..

قسـمت.بعـد.مختـص.به.عکس.هـا.و.کاریکاتورهای.مفهومی.حول.موضوع.و.حواشـی.آن.اسـت.که.مخاطـب.را.با.مطالب.

بیشـتری.در.رابطـه.بـا.موضـوع.آشـنا.می.سـازد.و.بـه.او.قدرت.تحلیـل.تصویر.می.دهـد..این.قسـمت.به.خاطـر.جذابیت.هایی.
)Take a look and express your idea(.کـه.دارد.همـواره.مورد.اسـتقبال.زبان.آموزان.بوده.اسـت

بعـد.از.بخـش.تصاویـر،.بخش.یادگیـری.یک.محتوای.جدید.وجـود.دارد.)Learn a new thing(..دراین.قسـمت.معموال.

بـه.یـک.مطلـب.مفیـد.و.کاربـردی.مثـل.یک.ضـرب.المثـل.یا.اصطـالح.راجع.بـه.موضـوع.پرداخته.می.شـود.و.یـا.یک.چیز.
عجیـب.و.جالـب.به.مخاطـب.می.آموزد.

در.انتهـای.بوکلـت.بخشـی.تحـت.عنـوان.فیلـم.کوتـاه.)Watch.the.video(گنجانـده.شـده.اسـت..هـدف.عمـده.از.این.

بخـش.تثبیـت.مفاهیـم.مرتبـط.و.شـنیدن.و.دیـدن.مطالـب.از.زبـان.یـک.انگلیسـی.زبـان.بومـی.اسـت..فیلم.هایی.کـه.در.این.

بخـش.وجـود.دارد.تمامـا.بـه.زبـان.انگلیسـی.بـوده.و.بـه.گونـه.ای.انتخاب.می.شـوند.تا.عـالوه.بر.داشـتن.جذابیـت،.مختصر.

.QR_Code.بـوده.و.حوصلـه.سـر.بـر.نباشـد..نحـوه.ی.دسترسـی.بـه.این.فیلمهـای.کوتاه.به.دو.شـیوه.اسـت.یکـی.از.طریـق

موجـود.در.پاییـن.صفحـه.و.دیگـری.کپـی.کـردن.لینـک.کوتـاه.زیـر.آن.اسـت..تمامـی.ویدیوهـا.از.لحـاظ.محتوایـی.تحت.
نظـارت.انجمـن.قـرار.دارد.و.تمامـی.آنهـا.در.آرشـیوی.موجـود.در.وبسـایت.نماشـا.بارگذاری.می.شـود.
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روشونحوهبرگزاریجلسات
قبـل.از.دوران.شـیوع.ویـروس.کرونـا،.جلسـات.تمامـا.به.صورت.حضوری.برگزار.می.شـد.کـه.اجبارا.پس.از.شـیوع.کرونا.
شـیوه.ی.آن.تغییـر.یافـت..زمـان.جلسـات.حضـوری.داخل.دانشـگاه.به.شـکلی.انتخاب.می.شـد.که.بـرای.غالب.دانشـجویان.
مناسـب.باشـد.و.بـا.کالس.یـا.برنامـه.خاصـی.تداخـل.نداشـته.باشـد..مدت.زمـان.جلسـات.معموال.بیـن.یک.سـاعت.و.نیم.
تـا.دو.سـاعت.بـود..دانشـجویان.بـه.گروه.هـای.5.تـا.6.نفـره.تقسـیم.می.شـدند..بـه.هـر.گروه.یـک.سـرگروه.کـه.از.اعضای.
انجمـن.اختصـاص.می.یافـت..سـرگروه.سـعی.می.کنـد.در.هـر.بخش.از.جـزوه.که.وارد.می.شـود.اعضـا.را.به.چالش.کشـیده.
و.بـه.نحـوی.اصطالحـا.یـخ.آنهـا.را.آب.کـرده.و.آنهـا.را.ترغیـب.کنـد.به.هـر.نحـوی.در.بحث.مشـارکت.کنند.و.اشـکاالت.
اعضـا.را.گرفتـه.و.آنهـا.را.اصـالح.می.کنـد..درپایـان.جلسـه.نیـز.بـرای.رفـع.خسـتگی.دانشـجویان.پذیرایـی.آمـاده.و.توزیع.
می.گردیـد..لکـن.بعـد.از.تعطیلـی.دانشـگاه.هـا.و.بحران.کرونا،.تمام.این.جلسـات.به.صـورت.تحت.وب.و.از.طریق.اسـکای.
روم.صـورت.گرفـت..کـه.در.حالـت.کلـی.بـا.ایـن.کـه.مشـکالت.و.کمبودهایـی.را.به.همـراه.داشـت،.ولی.باعث.شناسـایی.
ظرفیتهـای.نهفتـه.در.زبـان.آمـوزی.بـه.صورت.آنالیـن.نیز.شـد.و.همچنین.این.فرصـت.به.ارمغـان.آمد.تا.دانشـجویان.دیگر.
دانشـگاه.هـای.کشـور.نیـز.امـکان.شـرکت.و.آشـنایی.بـا.انجمـن.را.پیـدا.کننـد..کـه.در.آینـده.قطعا.انجمـن.ایـن.ظرفیت.را.

بالسـتفاده.نخواهد.گذاشـت..
گزیدهایازنشستگفتوگوهایآزادوبوکلتهایآن
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اهدایبنکتاببهمناسبتعیدمنتظرانبه
شرکتکنندگاندرنشستگفتوگوهایآزاد

انجمـن.زبـان.همواره.به.دنبال.تشـویق.و.ترغیب.دانشـجویان.

بـه.حضـور.و.مشـارکت.در.برنامـه.ها.بـه.طرق.مختلف.اسـت..

همچنیـن.بـه.مناسـبت.عیـد.منتظران.یـه.افرادی.که.در.نشسـت.

کفـت.و.گوهـای.آزاد.حضـور.پررنـگ.و.فعالی.را.داشـتند،.یک.
بـن.کتـاب.آنالین.تقدیم.شـد.

نظرسنجیدرخصوصتعیینموضوعاتجلسهگفتوگو
آزاد

کارگـروه.گفت.وگوهـای.آزاد.انجمـن.تصمیـم.گرفـت.تـا.بـه.منظـور.

مشـارکت.دانشـجویان.در.انتخـاب.موضوع.نظرسـنجی.در.این.بـاره.ایجاد.

کنـد..زیـرا.تصـور.می.شـود.تا.بـا.همـکاری.اعضـای.دانشـگاه.در.انتخاب.

موضـوع،.رغبـت.و.شـور.حضـور.در.جلسـات.مضاعـف.گـردد..شـکل.

و.رونـد.کار.بـه.ایـن.گونـه.اسـت.کـه.دانشـجویان.فرصـت.دارنـد.تـا.از.

ابتـدای.تـرم.تحصیلـی.نظـرات.و.موضوعـات.مـورد.عالقـه.خـود.را.بـه.
آیـدی.مسـئول.ایـن.جلسـات.ارسـال.کنند..

تصویـر.زیـر.نمونـه.و.گزیـده.ای.از.فرآیند.و.شـکل.رای.گیـری.در.این.
مبحث.اسـت:
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SEA Dictionary جلسات پخش فیلم به همراه توزیع

معرفیبرنامه
برنامه.سلسـله.جلسـات.پخش.فیلم.بـه.زبان.انگلیسـی.از.برنامه.های.
مـداوم.هفتگـی.انجمـن.علمی.اسـت..محتوای.آموزشـی.این.جلسـات.
پـس.از.تهیـه.توسـط.کارگـروه.مربوطـه.در.قالـب.فایـل.الترونیکـی.
بوکلـت.در.بسـتر.فضـای.مجـازی.منتشـر.می.شـود..هم.چنیـن.هنـگام.
بیـن. کارگـروه. توسـط. .SEA.Dictionary فایل.هـای. فیلـم،. پخـش.

دانشـجویان.توزیـع.می.شـود.
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ضرورت،محتوا،روشواهدافآموزشیبرنامه
در.جلسـات.پخـش.فیلـم،.دانشـجویان.بـا.جزوه.آموزشـی.مناسـبی.کـه.در.اختیار.دارنـد،.به.تماشـای.فیلم.به.زبـان.مقصد.
پرداختـه.وعـالوه.بـر.افزایـش.دانش.زبانی.خـود.در.زمینـه.ی.واژگان،.گرامـر،.اصطالحـات.و.تلفظ.افزایـش.می.دهند..روش.
آموزشـی.مورد.اسـتفاده.در.این.جلسـات.بدین.صورت.اسـت.که.در.ابتدای.هر.جلسـه،.جزوه.آموزشـی.اختصاصی.انجمن.
علمـی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.)SEA.Dictionary(.کـه.از.واژگان،.تعابیـر.و.اصطالحـات.مهـم.و.آموزنـده.فیلـم.
تشـکیل.و.توسـط.تیـم.محتوایـی.جلسـات.تهیـه.و.تنظیم.شـده.اسـت،.در.میان.شـرکت.کننـدگان.توزیـع.می.گردد..بـا.توجه.
بـه.اینکـه.اکثریـت.مخاطبـان.برنامـه.در.سـطح.زبانـی.مبتـدی.و.متوسـط.قـرار.دارند،.فیلم.هـا.همراه.بـا.زیرنویس.انگلیسـی.
پخـش.مـی.شـوند.تا.دانشـجویان.بـه.فهم.بیشـتری.از.گفت.وگوهـای.صورت.گرفتـه.در.جریان.فیلم.دسـت.یابنـد..عالوه.بر.
آن.شـرکت.کننـدگان.می.تواننـد.بـا.مراجعـه.بـه.مسـئولین.برگـزاری.برنامه،.فایـل.فیلم.پخش.شـده.در.هر.جلسـه.را.دریافت.
کـرده.و.در.اوقـات.شـخصی.خـود،.بـا.بهـره.گیری.ازجـزوات.آموزشـی.اختصاصـی.انجمن.بـا.تمرکز،.دقت.و.صـرف.زمان.

بیشـتری.به.یادگیـری.بپردازند.

)SEADictionary(جزواتآموزشیاختصاصیانجمن
تیـم.محتوایـی.برنامـه،.بـرای.هـر.جلسـه.پخـش.فیلـم.جـزوه.آموزشـی.چهـار.صفحـه.ای.
متشـکل.از.واژگان،.تعابیـر.و.اصطالحـات.مهـم.هر.فیلم.را.اسـتخراج.کـرده.و.تنظیم.می.نماید..
.SEA.سـاختار.جـزوات.بدیـن.صورت.اسـت.که.در.صفحـه.اول.تصویر.پوسـتر.فیلم،.عنـوان
Dictionary.،.عنـوان.فیلـم،.منبـع.محتوایـی.جـزوه.و.لوگوهـای.انجمن.زبان،.بخـش.زبان.و.
جلسـات.پخـش.فیلم.درج.شـده.اند..سـه.صفحه.بعـدی.متشـکل.از.واژگان.و.ترکیبات.مهم.و.
کاربـردی،.عالئـم.تلفظـی.واژه،.شـرح.و.توضیح.انگلیسـی.واژه،.مثال.کاربـردی.واژه.در.قالب.
جملـه،.متـرادف.یـا.متضـاد.و.تصاویر.مرتبط.بـا.بعضی.واژگان.می.باشـد..در.صفحـه.آخر.نیز.
عمدتـًا.ادامـه.واژگان،.اصطالحـات.و.فضایـی.برای.یادداشـت.نویسـی.شـخصی.دانشـجویان.

دارد. قرار.
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تولید محتوای نوروزی

بـا.توجـه.بـه.اوقـات.فراغـت.در.ایام.نـوروز،.بر.آن.شـدیم.تـا.به.جهت.

تقویـت.مهارت.هـای.زبـان.آمـوزی.دانشـجویان،.بـا.اسـتفاده.از.ظرفیـت.

مجـازی.بـه.وجـود.آمـده،.محتواهـای.کاربـردی.و.در.عین.حـال.کوتاه.را.

بـرای.زبـان.آمـوزان.عزیـز.تهیـه.و.مهیـا.کنیـم..تا.زبـان.آمـوزان.از.فضای.

زبانـی.و.یادگیـری.خـود.فاصلـه.نگیرنـد.و.رونـد.یادگیـری.شـان.مختـل.

نشـود..عـالوه.بـر.آن.امـکان.رفـع.اشـکال.آنالیـن.بـرای.دانشـجویان.بـا.

همـکاری.اعضـای.شـورای.انجمـن.نیـز.فراهـم.گردیـد..شـما.میتوانیـد.
گزیـده.ای.از.تصاویـر.را.مشـاهده.بفرماییـد:
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نهمین دوره تابستانه زبان انگلیسی انجمن زبان

یکـی.از.مهمتریـن.چالش.هـای.زبـان.آمـوزی.در.دسـترس.نبودن.محیـط.بومی.زبان.مورد.نظر.اسـت.چـرا.که.طبق.

گفتـه.اسـاتید.زبـان.شناسـی.موثر.تریـن.روش.فراگیـری.یک.زبـان.خارجی.قرار.گیـری.در.محیط.بومـی.آن.زبان.می.

باشـد..از.ایـن.رو؛.رویـه.انجمـن.زبان.هـای.خارجـی.دانشـگاه.امـام.صـادق)ع(.بر.آن.بوده.اسـت.تا.روش.آموزشـی.

تحـت.عنـوان.غوطـه.وری.را.در.قالب.دوره.تابسـتانه.زبان.انگلیسـی.به.منصه.ظهور.برسـاند..در.تابسـتان.1399.علی.

رغـم.عـدم.امـکان.برگـزاری.ایـن.دوره.بصـورت.حضـوری.بعلـت.ممنوعیت.های.ناشـی.از.شـیوع.بیمـاری.کرونا.

در.کشـور،..انجمـن.زبـان.هـای.خارجـی.از.پـای.ننشسـته.و.در.صـدد.برگزاری.آن.به.شـیوه.غیرحضـوری.و.آنالین.

بـر.آمـد..در.ایـن.دوره.دو.هفتـه.ای.تـالش.شـده.اسـت.عـالوه.بـر.برگـزاری.کالس.هـای.آموزشـی.و.بهره.مندی.از.

اسـاتید.مجـرب،.زبـان.آمـوزان.در.محیطـی.تماما.انگلیسـی.تعامـل.کنند؛.لـذا.اوقات.عصرگاهـی.زبان.آمـوزان.نیز.با.

برنامه.هایـی.نظیـر.گفت.وگـوی.آزاد.بـه.زبـان.انگلیسـی،.گارگاه.پخـش.فیلم.و.سـخنرانی.به.زبان.انگلیسـی.پر.شـده.
است.

شـایان.ذکر.اسـت.نهمین.دوره.تابسـتانه.زبان.انگلیسـی.در.سـطح.ملی.و.با.حضور.دانشـجویان.سـایر.دانشـگاه.ها.
برگزار.شـد.
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هرچنـد.کـه.ایـن.دوره.بصـورت.برخط.برگزار.شـد.لکن.تمام.کوشـش.هـا.بر.آن.بود.که.نه.تنها.از.کیفیت.آموزشـی.کاسـته.

نشـود.بلکـه.بـا.انتصـاب.یـک.پشـتیبان.بـرای.هـر.پنج.زبـان.آمـوز.و.رصد.وضعیـت.علمی.آنهـا.به.صـورت.روزانـه.کیفیت.
آموزشـی.رصد.شـده.و.مشـکالت.احتمالی.زبـان.آمـوزان.مرتفع.گردد.

شـیوه.ثبت نـام.و.تعییـن.سـطح.زبـان.آمـوزان.هم.به.فراخـور.شـرایط،.با.برگـزاری.آزمون.برخـط.صورت.گرفـت.هرچند.

بـرای.متقاضیانـی.موفـق.نشـدند.در.زمـان.مقرر.در.آزمون.شـرکت.کنند.آزمـون.مجدد.برگزار.شـد..هم.چنیـن.در.وهله.بعد،.
مصاحبـه.ی.کوتـاه.تلفنـی.با.آنها.صـورت.پذیرفت.

افتتاحیهدوره:
مراسـم.افتتاحیـه.نهمیـن..دوره.تابسـتانه.زبان.انگلیسـی.بـا.حضور.اسـاتید.و.معاونین.دانشـگاه.و.شـرکت.کنندگان.داخل.و.
خـارج.دانشـگاه،.برگـزار.شـد.کـه.در.آن.رئیس.محتـرم.مرکز.زبان.دانشـگاه،.مدیـر.گروه.زبان.انگلیسـی.و.مسـئوالن.انجمن.
علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.بـه.ایـراد.سـخنرانی.پرداختنـد..هـم.چنیـن.بـه.مناسـبت.آغاز.ایـن.دوره.دکتـر.مذهب.

اسـتاد.مشـاور.محتـرم.انجمـن.زبان.پیـام.آغازین.خـود.را.مبذول.داشـتند.

کالسهایآموزشیبخشزبانانگلیسی:
فرآینـد.آموزشـی.دوره.هـای.تابسـتانه.بـا.اسـتفاده.از.تجربـه.هشـت.دوره.برگـزاری.و.نظـارت.اسـاتید.محترم.مرکـز.زبان،.
توسـط.انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.برگـزار..می.شـود..کالس.هـای.بخـش.انگلیسـی.صبح.هـا.بـه.مدت.دو.

هفتـه.از.شـنبه.تا.چهارشـنبه.در.سـاعات8.تـا9:30،.9:45.تـا11:15و11:30.تـا13:00.برگـزار.میگردید.

استفادهازظرفیتیبهنامپشتیباندردوره
بـه.جهـت.بـاال.بـردن.کیفیـت.دوره.مجـازی،.تیـم.برگـزار.کننـده.بر.آن.شـد.تـا.با.افـزودن.بخـش.ویژه.
پشـتیبانی.و.مشـاوره.بـه.دوره.ایـن.مهـم.را.اجـرا.سـازد..بدیـن.صورت.کـه.برای.هـر.پنج.زبـان.آموز.یک.
پشـتیبان.قـرار.داده.شـده.بـود..اگـر.بـه.طور.خالصـه.بخواهیم.بـه.نقـش.و.تاثیر.پشـتیبانان.در.طـول.دوره.
اشـاره.کنیـم،.میتـوان.گفت.وظیفه.ی.پیگیری.حضور.در.کالسـها.و.نشسـتها،.دادن.مشـاوره.هایی.مرتبط.با.
دوره،.رفـع.اشـکال.و.رفـع.ابهـام.بـرای.زبـان.آموز.و.رصد.مسـیر.زبان.آموزی.فـرد،.همه.ی.اینهـا.تماما.بر.
عهـده.ی.پشـتیبانان.بـود..همچنیـن.در.برنامه.ی.گفتگوهـای.آزاد.که.به.صـورت.روزانه.برگـزار.میگردید،.

ایـن.عزیـزان.همچنیـن.به.عنـوان.سـرگروه.نیز.حضور.داشـتند.
در.انتهـای.دوره.هـر.پشـتیبان.از.زبـان.آمـوزان.تحت.پوشـش.خـود.یک.ارزیابـی.و.رصد.نامـه.تهیه.می 

کـرد.کـه.ایـن.ارزیابـی.ها.اسـاس.تعیین.و.شناسـایی.افراد.مسـتعد.و.برتـر.دوره.را.فراهـم.گردانید.
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FreeDiscussion
در.این.برنامه،.افراد.برتر.از.میان.اعضای.کادر.یا.زبان.آموزان.سطحA.به.عنوان.سرگروه.انتخاب.شده.و.با.سایر.دانشجویان.

در.گروه.های.5نفره.به.بحث.درباره.موضوع.می.پردازند..این.برنامه.اغلب.با.همراهی.اساتید.بخش.زبان.و.یا.با.حضور.
میهمانان.خارجی.برگزار.می.شود.که.سبب.افزایش.بهره.وری.آن...می.گردد..به.همین.منظور.بوکلت.هایی.طراحی.و.تدوین.

.شده.است.که.شامل.یک.یادداشت.کوتاه.حدودا..700کلمه.ای.پیرامون.موضوع.بحث،.به.همراه.لغات.مهم.آن.است.

MovieTime
برنامه.سلسـله.جلسـات.پخش.فیلم.به.زبان.انگلیسـی.از.برنامه.های.مداوم.هفتگی.انجمن.علمی.اسـت..محتوای.آموزشـی.
ایـن.جلسـات.پـس.از.تهیـه.توسـط.کارگـروه.مربوطـه.در.قالـب.فایـل.الترونیکـی.بوکلـت.در.بسـتر.فضـای.مجـازی.منتشـر.

می.شـود..هم.چنیـن.هنـگام.پخـش.فیلـم.فایل.هـای.SEA.Dictionary.توسـط.کارگـروه.بیـن.دانشـجویان.توزیـع.می.شـود.
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GuestTime
در.این.بخش.که.همواره.با.استقبال.دانشجویان.همراه.بوده.سعی.شده.تا.از.متخصصین.و.فعالین.
حوزه.های.بین.الملل،.اقتصاد،.مدیریت،.رسانه،.تبلیغ.اسالم.و.سایر.حوزه.ها.دعوت.به.عمل.آید...دانشجویان.
در.این.نشست.عالوه.بر.آشنایی.با.تجربیات.مختلف.در.حوزه.های.متعدد.مذکور.و.افزایش.گستره.دایره.
واژگان،.به.طور.محسوس.با.کاربرد.زبان.در.رشته.ها.و.حوزه.های.تخصصی.آشنا.می.شوند..میهمانان.

هشتمین.دوره.تابستانی.زبان.های.خارجی.عبارت.بودند.از.عبارت.بودند.از:.
•.برنا.دانش،.فعال.فرهنگی.و.مجری-کارشناس.شبکه.پرس.تی.وی .

•.دکتر.بهادر.بیژنی،.مشاور.رئیس.سازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.در.حوزه.روابط.خارجی  
•.حجت.االسالم.موسویان،نماینده.ولی.فقیه.در.حوزه.های.علمیه  

•.دکتر.روشن.ضمیر،.عضو.هیئت.علمی.مرکززبان.دانشگاه.امام.صادق.علیه.السالم  
• دکتر.درتاج،.استاد.زبان.انگلیسی.دانشگاه.امام.صادق.)ع( .

• آقای.دردشتیان،.مداح.از.آمریکا .
• آقای.محسنی،.از.فارغ.التحصیالن.برتر.دانشگاه .

• دکتر.جمشیدنژاد،.فارغ.التحصیل.از.دانشگاه.امام.صادق.و.دانشجوی.دکتری.دانشگاه.ایتالیا .
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EvaluationandExam
همچنیـن.بـه.منظور.تثبیت.مطالب.آموخته.شـده.توسـط.دانشـجویان.
و.همچنیـن.ارزش.یابـی.ایشـان.درپایـان.هـر.هفتـه.آموزشـیاز.دوره،.
آزمون.هایـی.بـه.صـورت.کتبـی.و.شـفاهی.از.شـرکتکنندگان.بـه.عمل.
آمـد..کـه.نتایـج.آنهـا.در.کنـار.سـایر.پارامترها،.مبنـای.ارزیابی.شـرکت.

کننـدگان.قـرار.گرفت.

اختتامیهدوره
بـه.عنوان.حسـن.ختـام،.نهمیـن.دوره.تابسـتانه.زبان.
انگلیسـی.مراسـم.اختتامیـه.ای.بـا.حضور.زبـان.آموزان.
دانشـگاه. محتـرم. معاونیـن. و. اسـاتید. از. چنـدی. و.
جنـاب. مراسـم. ایـن. ویـژه. میهمانـان. برگزارشـد..
آقـای.دکتـر.بهـادر.بیژنـی.از.فـارغ.التحصیـالن.اسـبق.
دانشـگاه.و.فعـال.حـوزه.بیـن.الملـل.بازار.بـورس.بود.
و.همچنیـن.جنـاب.آقـای.دکتـر.احمدرضا.احسـانیان.
اجـرا.و.مدیریـت.جلسـه.را.بر.عهـده.داشـتند..در.این.
مراسـم.عـالوه.بـر.اسـاتید.و.معـاون.محترم.آموزشـی.
کـه.بـه.ایـراد.سـخنرانی.پرداختنـد.مسـئولین.انجمـن.
زبان.هـای.خارجـی.گـزارش.عملکـرد.دوره.را.قرائت.
کردنـد..در.انتهـا.نیـز.از.زبـان.آمـوزان.برتر.ایـن.دوره.

تقدیـر.به.عمـل.آمـد..
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نشستبررسیانتخاباتریاستجمهوریایاالتمتحدهآمریکا
در.ایـن.برنامـه.کـه.بـه.میزبانی.انجمن.زبانهـای.خارجی.و.با.ارائـه.ی.برنا.دانش.
برگـزار.شـد.بـه.بررسـی.و.واکاوی.حـوادث.منتـج.بـه.انتخابـات.امریـکا.و.نتایج.
احتمالـی.آن.پرداختـه.شـد..ایـن.برنامـه.بصـورت.زنـده.و.از.طریـق.الیـو.صفحه.
انجمـن.پخـش.شـد..در.پایـان.جلسـه.آقـای.برنـا.دانـش.بـه.سـواالت.شـرکت.

کننـدگان.بـه.تفصیـل.پاسـخ.دادند.

نشستبررسیتحوالتپسازانتخاباتایاالتمتحدهآمریکا
ایـن.برنامـه.بـا.میزبانی.انجمن.زبان.هـای.خارجـی.و.همـکاری.Iranian Counsil for Defending the Truth..برگزار.
شـد..مهمـان.ایـن.برنامـه.پروفسـور.گلـن.دویـر.اسـتاد.دانشـگاه.کادارویـل.از.ایالـت.اهایـو.امریـکا.بودنـد..ایـن.جلسـه.به.
صـورت.گفـتوگـوی.دو.جانبـه.برگـزار.شـد..که.به.سـواالت.میهمانان.و.دبیر.جلسـه،.پیرامون.مسـائل.مربـوط.به.تحوالت.
نزدیـک.بـه.انتخابـات.آمریـکا،.نتیجـه.احتمالـی.کارزار.انتخابات.پیـش.رو.و.تاثیر.تحوالت.آینده.بر.برجام.و.سیاسـت.فشـار.

حداکثری.پاسـخ.داده.شـد.

پوشش.خبری
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نشستگفتگومحورپیرامونشهادتشهیدواالمقامفخریزاده
محسـن.فخـری.زاده.مهابـادی.یکـی.از.تاثیرگذارترین.دانشـمندان.تحقیقات.علمی،.پژوهشـی.
و.صنعـت.دفاعـی.ایـران.بـه.شـمار.می.رفـت.کـه.بـه.عنـوان.رییـس.سـازمان.پژوهـش.وزارت.
دفـاع.نقـش.بی.بدیلـی.در.بـه.سـرانجام.رسـاندن.طرح.هـای.مختلف.داشـت.و.با.اقدامـات.خود.

توانسـت.تـوان.دفاعـی.کشـور.را.بـه.تراز.قابـل.قبولـی.از.بازدارندگی.برسـاند.
شـهادت.غـم.انگیـز.این.مدیـر.متعهد.و.متخصـص.در.هفتم.آذر.1399خورشـیدی.در.آبسـرد.
دماوند.به.وسـیله.انفجار.و.شـلیک.توسـط.عناصر.تروریسـت.مسـلح،.انجمن.زبانهای.خارجی.
دانشـگاه.امـام.صـادق.)ع(.را.بـرآن.داشـت.تـا.در.حـد.بضاعت.خویش.بـا.برگزاری.جلسـه.ای.
گفتگـو.محـور.پیرامـون.شـخصیت.علمـی.و.بیـن.المللـی.این.شـهید.واال.مقـام،.به.تبییـن.ابعاد.

شـخصیتی.و.علمـی.ایشـان.به.زبـان.انگلیسـی.بپردازد.
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جلساتکادرانجمن
جلسـات.کادر.انجمـن.کـه.بـا.حضـور.اعضای.
شـورای.انجمـن.زبان.هـای.خارجی.و.بـه.فراخور.
نیـاز.بـا.حضور.اعضای.فعال.آن.تشـکیل.می.شـود.
یکـی.از.برنامه.هـای.هفتگی.انجمن.قلمداد.شـده.
کـه.مهمتریـن.تصمیمـات.مربوط.بـه.فعالیت.های.
انجمـن.در.آن.اتخـاذ.می.شـود.و.هـم.چنیـن.در.
ابتـدای.هـر.جلسـه.مسـئولین.هـر.بخش.بـه.ارائه.
گـزارش.هفتـه.ی.گذشـته.و.چشـم.انـداز.برنامـه.

هفته.آینـده.مـی.پردازند.

کارگاهریشهرشناسیواژگانضروریتافل
بـدون.شـک.اهمیـت.یادگیری.زبـان.انگلیسـی.بر.هیچ.کس.پوشـیده.
نیسـت؛.امـا.مسـئله.فقـط.یادگیری.زبـان.نیسـت،.بلکه.نوع.روشـی.که.
بـرای.ایـن.مسـیر.انتخاب.می.شـود.بسـیار.مهـم.و.تأثیرگذار.اسـت..چه.
بسـا.عـده.ای.پـس.از.یـک.دوره.تـالش.و.زحمـت.آن.هـم.بـه.صورت.
فرسایشـی،.انگیـزه.خـود.را.از.دسـت.بدهنـد.و.از.رسـیدن.بـه.هـدف.

مطلـوب.بـاز.بمانند.
بـدون. یادگیـری.زبـان.دوم.مؤلفـه.ای.ضـروری.اسـت.. واژگان.در.
واژگان،.مهارت.هـای.یادگیـری.زبـان.همچـون.شـنیدن،.صحبت.کردن،.
خوانـدن.و.نوشـتن.بـه.طـور.کامـل.حاصـل.نمـی.شـود؛.بنابرایـن.بـه.
منظـور.افزایـش.مهـارت.زبانی،.زبان.آمـوز.باید.تعداد.واژگان.بسـیاری.
را.فـرا.گیـرد..بسـیاری.از.محققـان.بـر.رابطـه.نزدیک.دانـش.واژگانی.و.
سـطح.مهـارت.زبـان.دوم.تأکید.مـی.کنند..در.میان.روش.های.بسـیاری.
همچـون.کدگـذاری،.طـرح.معنایـی،.حـدس.معنـا.از.متـن،.رجـوع.به.
فرهنـگ.لغـت.هـای.یک.زبانـه.و.دوزبانـه،.ارائـه.واژه.های.متـرادف.و.
متضـاد،.ترجمـه،.تعریـف،.و.ریشه.شناسـی.واژه.هـا.کـه.بـرای.آموزش.
واژگان.اسـتفاده.مـی.شـوند،.تأثیـر.شـگرف.ریشه.شناسـی.در.حافظـه.
کوتاه.مـدت.و.بلندمـدت.زبان.آمـوزان،.نظـر.بسـیاری.از.زبان.شناسـان.
و.محققـان.را.بـه.خـود.جلـب.کـرده.اسـت..در.ایـن.راسـتا.در.پی.رفع.
ایـن.چالـش،.انجمـن.علمی-دانشـجویی.زبان.هـای.خـارج.اقـدام.بـه.

برگـزاری.کارگاه.»ریشه.شناسـی.واژگان.پرکابـرد.تافـل«.کـرد.
ایـن.دوره.بـا.تدریس.اسـتاد.ارجمند.آقـای.دکتر.هنرجـو،.در.طول.7.
جلسـه.و.مجموعـا.بـه.مدت.14.سـاعت.در.بسـتر.فضای.اسـکای.روم.

برگزار.شـد.
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این.مجموعه.از.ابتدای.آذر.ماه.99.به.طور.رسمی.آغاز.به.کار.کرده.و.تاکنون.مشغول.به.ارایه.خدمت.می.باشد.

فعالیتهایما
دوره های برخط

یکی.از.خدماتی.که.اینولرن.به.جامعه.زبان.آموزان.کشور.ارایه.میکند.دوره.های.برخط.می.باشد.
که.این.دوره.ها.در.شاخه.های.زیر.برگزار.می.گردند
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این.سـبک.از.دوره.ها.پاسـخگوی.نیاز.زبان.آموزان.سـطح.متوسـط.و.پیشـرفته.اسـت.که.دایره.واژگان.و.دسـتور..زبان.را.

تـا.حد.مناسـبی.تقویـت.کرده.و.بدنبـال.بهبود.مهـارت.گفتاری.خود.هسـتند.
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هـای.سـینمایی.مـورد.اسـتفاده.ایـن.دوره.در.کارگـروه.پخش.فیلـم.انجمن.علمی.انتخـاب.و.جزوه.ی.آموزشـی.آن.طراحی.و.

ارایـه.میگـردد..ایـن.جلسـات.در.قالـب.گـروه.های.10.نفـری.و.با.حضـور.یک.سـرگروه.)که.از.بیـن.فعالیـن.انجمن.علمی.

برگزیـده.می.شـوند.(.اجـرا.میشـود...ایـن.دوره.نیـز.در.بـازه.های.سـه.ماهه.تقسـیم.بندی.شـده..کـه..متقاضیان.مـی.توانند.در.
سـایت.آموزشـی.اینولـرن.ثبت.نـام.به.عمـل.آورند...

آموزش رایگان
گـروه.آموزشـی.اینولـرن.بـر.خـود.وظیفـه.مـی.دانـد.تـا.بـه.جهـت.افزایـش.سـطح.سـواد.زبـان.آمـوزان.ایرانـی.محتوای.
آموزشـی.رایـگان.ارایـه.دهـد..زبـان.آمـوزان.میتوانند.بـا.مراجعه.به.سـایت.و.صفحه.اینسـتاگرام.اینولـرن.میتواننـد.از.صدها.

پسـت.آموزشـی.و.مقـاالت.مشـاوره.ای.بهرمند.شـوند.
فروشگاه کتاب

اولیـن.نیـاز.هـر.زبـان.آمـوز.در.جهـت.شـروع.یادگیـری.یک.زبـان.تهیه.منابـع.مناسـب.و.اصلی.اسـت..اینولرن.بـه.منظور.

پوشـش.دادن.چرخـه.آموزشـی.اقـدام.بـه.راه.انـدازی.فروشـگاه.آنالین.کتـاب.زبان.کـرد..زبان.آمـوزان.میتواننـد.کتب.مورد.
نیـاز.خـود.را.با.تخفیفـات.مناسـب.از.بخش.تهیـه.نمایند.

کارآفرینی
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چشماندازششماهه
بـی.شـک.هیـچ.موفقیتـی.بدون.برنامـه.ریزی.و.تالش.حاصل.نمیشـود..بـه.همین.منظور.در.طی.جلسـات.مشـورتی.با.
اسـاتید.و.صاحـب.نظـران.ایـن.حـوزه..چشـم.انداز.6.ماهـه.ای.بـرای.مجموعه.آموزشـی.اینولـرن.طراحی.کـرده.ایم.که.

امیـد.آن.مـی.رود.تـا.با.یـاری.حق.تعالـی.بتوانیم.در.ادامه.مسـیر.توفیـق.یابیم...
خدماتآتیمجموعهآموزشیاینولرن

ترجمه
یکـی.نیـاز.هـای.اساسـی.بـازار.آموزشـی.زبـان.بحـث.ترجمـه.متـون.از.زبان.فارسـی.بـه.زبان.هـای.دیگـر.و.بلعکس.
می.باشـد..بـه.همیـن.منظور.برآن.شـده.ایـم.دپارتمان.ترجمـه.گروه.آموزشـی.اینولـرن.را.راه.اندازی.کنیـم..در.این.بخش.
ابتدا.اقدام.به.شناسـایی.و.جذب.دانشـجویان.مسـتعد.دانشـگاه.خواهیم.کرد.و.در.ادامه.بخشـی.به.این.منظور.در.سـایت.

اختصـاص.میدهیم..
برگزاری دوره تابستانه

یکـی.از.دسـتاورد.هـای.آمـوزش.زبـان.در.دانشـگاه.امـام.صـادق.علیـه.السـالم.دوره.هـای.تابسـتانه.زبان.انگلیسـی.و.

فرانسـه.هسـتند.کـه.در.آن.هـا.تاکیـد.بـر.روش.غوطـه.وری.اسـت.بـه.ایـن.صورت.زبـان.آمـوز.در.مدت.زمـان.دو.هفته.

در.یـک.محیـط.کامـال.انگلیسـی.و.یـا.فرانسـوی.قـرار.می.گیـرد..ایـن.دوره.در.نهمین.سـال.برگـزاری.با.مشـکل.پاندمی.

ویـروس.کرونـا.مواجـه.شـد.کـه.مـا.را.بـرآن.داشـت.تـا.دوره.را.به.صـورت.مجـازی.برگـزار.کنیم.بـا.توجه.ایـن.تجربه.
موفـق.بـرآن.شـدیم.تـا.دهمیـن.دوره.آن.را.بـه.صـورت.مجـازی.و.در.بسـتر.سـایت.اینولرن.برگـزار.کنی

فضایمجازی
صفحـه.رسـمی.اینسـتاگرام.اینولـرن.بسـتر.ارتباطی.موثـر.بین.ما.و.مخاطـب.هدف.مان.اسـت..زبان.آموزان.مـی.توانند.
از.محتـوای.آموزشـی.رایـگان.در.این.بسـتر.اسـتفاده.نمایند..ایـن.صفحه.در.زمان.تنظیـم.این.گـزارش.1800.دنبال.کننده.

و.180.پسـت.آموزشـی.و.هم.چنین.صدتا.ها.اسـتوری.آموزشـی.را.شـامل.می.شـود.
جذبسرمایهگذار

پـس.از.توفیـق.یافتـن.صفحـه.رسـمی.اینسـتاگرام.اینولـرن.بدنبـال.آن.و.پـس.از.تدوین.طـرح.و.تعییـن.okr.و.برنامه.
ریـزی.مالـی.در.بخـش.اول.اقـدام.به.جـذب.سـرمایه.کردیم.

سـرمایه.اولیـه.راه.انـدازی.کسـب.و.کار.بـه.میـزان.60000000.ریال.بود.که.از.طریق.سـرمایه.گـذار.در.تاریخ.5.مهرماه.

99.تامیـن.گردیـد.الزم.بـه.ذکـر.اسـت.کـه.در.صـورت.ادامـه.ی.تـداوم.کسـب.و.کار.و.پیشـرفت.آن.40000000.ریـال.
مضـاف.بر.سـرمایه.تامیـن.مالی.خواهد.شـد.

جدولهزینههاومخارج
هزینهعنوانتاریخردیف

خریـد.دامنه.و.هاسـت.و.قالـب.و.افزونه.199/7/17
هـای.مورد.نظـر.و.راه.اندازی.اولیه.سـایت

10000000ریال

18000000ریالحقوق.پرداختی)ادمین.پیج(ماهیانه.)شش.ماه(2
)300000ریال.به.ازای.هر.ماه(

24000000ریالحقوق.پرداختی.)تولید.کننده.محتوا(ماهیانه).شش.ماه(3
)4000000به.ازای.هر.ماه.(

3000000ریالطراحی.قالب.اینستاگراممقتضی.به.زمان4
)به.ازای.طراحی.سه.سری.قالب.مجزا(

مجموع.هزینه.
55000000ریال

5000000.ریـال.از.سـرمایه.اولیـه.در.حسـاب.بـه.صـورت.نقـد.نگه.داری.شـده.و.صـرف.هزینه.های.
و.سـرمایه.درگـردش.احتمالـی.خواهد.شـد..)نمونه.مسـتندات.در.پیوسـت.آمده.اسـت(
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مستنداتتصویری

نمونهمستنداتمالی

تصویر.صفحه.اصلی
تصویر.صفحه.اینستاگرام
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اردوی.بصیـرت.از.جملـه.اردو.هایـی.اسـت.کـه.به.منظور.آشـنایی.دانشـجویان.جدید.الـورود.با.دانشـگاه.برگزار.

می.گـردد..تـا.طـی.یـک.اردوی.دوهفتـه..ای.بـا.بخش.های.مختلف.دانشـگاه.آشـنا.شـده.و.بتواند.به.صـورت.آگاهانه.

از.فرصت.هـای.کم.نظیـر.دوران.دانشـجویی.بـرای.رشـد.و.تکامـل.خـود.بهـره.ببرند..در.همیـن.راسـتا.و.باتوجه.به.

شـرایط.حسـاس.کرونـا،.انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.بـا.مشـارکت.فعـال.در.ایـن.امـر.و.حضور.

در.اقامتـگاه..دانشـجویان.و.پاسـخ.دهی.بـه.سـواالت.آنهـا،.بـه.معرفـی.خدمات.زبـان.آموزی.دانشـگاه،.دسـتاورد.ها.

و.فعالیت.هـای.انجمـن.علمـی.نیـز.پرداخـت..همچنیـن.برای.ارائـه.ملموس.تـر.برنامه.هـا.و.کارگروه.هـای.مختلف.
انجمـن،.اقـدام.بـه.برگـزاری.تعدادی.جلسـات.کـرد.کـه.در.ادامه.شـرح.آن.می.آید.

کارگاهیادگیریزبانازطریقپخشفیلم
یکـی.از.قدیمی.تریـن.برنامه.هـای.انجمـن.علمـی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.برگـزاری.مـداوم.و.هفتگـی.
سلسـله.جلسـات.یادگیـری.زبـان.از.طریـق.پخـش.فیلم.اسـت.کـه.رونـد.برگـزاری.آن.مطابق.یـک.روش.مجرب.
علمی.اسـت..محتوای.آموزشـی.این.جلسـات.نیز.پس.از.تهیه.توسـط.کارگروه.مربوطه.در.قالب.فایل.الکترونیکی.
.SEA Dictionary.بوکلـت.در.بسـتر.فضـای.مجـازی.منتشـر.می.شـود..هم.چنیـن.هنـگام.پخـش.فیلـم،.فایل.هـای
توسـط.کارگـروه.بیـن.دانشـجویان.توزیـع.می.شـود..این.جلسـه.نیز.بـه.منظور.َآشـنایی.هرچه.بیشـتر.زبـان.آموزان.

طبـق.رونـد.همیشـگی.برگـزار.شـد.و.در.انتهای.برنامه.به.سـواالت.دانشـجویان.پاسـخ.داده.شـد.

حضور کادر انجمن زبان دراردوی بصیرت ورودی های جدید و 
برنامه ها در اردوی بصیرت

نشستاسالموجریانهایاسالمیدرآمریکا
آقایبرنادانش

ایـن.نشسـت.بـه.همـت.کارگـروه.اسـالم.آن.سـوی.مرزهـا.برگزار.شـد..

یکـی.دیگـر.از.برنامه.هـای.جـذاب.انجمـن.علمـی.دانشـجویی.زبان.هـای.

خارجـی.برگـزاری.جلسـاتی.تحـت.عنـوان.»Guest.Time«.اسـت.که.در.

آن.معمـوالً.از.یک.سـخنران.انگلیسـی.زبان.دعوت.می.شـود.تـا.زبان.آموزان.

بـا.محیـط.و.فرهنگ.انگلیسـی..زبانـان.به.طـور.ملموس.تری.ارتبـاط.بگیرند.

و.مهارت.هـای.زبانـی.خودشـان.را.در.ایـن.زمینـه.تقویـت.کننـد؛.از.این.رو.

انجمـن.علمی-دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.دانشـگاه.امـام.صـادق.علیه.

السـالم.پـس.از.هماهنگی.هـای.الزم.و.دعـوت.از.جنـاب.آقای.برنـا.دانش،.

از.افـراد.بومـی.کشـور.آمریـکا.و.تحلیلگـر.سیاسـی.این.حوزه.جلسـه.ای.با.

موضـوع.»Islam in U.S.«.برگـزار.نمـود.کـه.بـا.اسـتقبال.کم.سـابقه.ای.از.
دانشـجویان.برخـوردار.بود.
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نشستتجربیاتوروشهایزبانآموزیدکتراحسانیان
یکـی.از.چالش.هـای.دانشـجویان.در.مواجهـه.بـا.یادگیـری.یـک.زبـان.بیگانـه،.چگونگـی.و.نحـوه.یادگیـری.مهارت.هـای.
چهارگانـه.زبـان.امـوزی.اسـت..چراکـه.هـر.یـک.از.مهارت.هـا.از.مهـارت.شـنیداری،.نوشـتاری،.خواندن.و.صحبـت.کردن..
نیازمنـد.روش.و.آمـوزش.ویـژه.خـود.می.باشـد..در.همیـن.راسـتا.و.با.تأکید.بـر.محور.ششـم.راهبردهای.ابالغـی.مقام.معظم.
رهبـری.از.دکتـر.احسـانیان.کـه.خـود.از.دانش.آموختـگان.دانشـگاه.امام.صادق)علیه.السـالم(.بـود.دعوت.به.عمـل.آمد.و.در.
آن.بـه.منظـور.راهنمایـی.هرچه.بیشـتر.دانشـجویان،.به.معرفـی.به.روزترین.متدهـای.آمـوزش.و.یادگیری.زبان.پرداخته.شـد.

پیامهاییازقرآن؛باموضوعجهادتوسطدکترفدایی
از.مهم.تریـن.رسـالت.های.انجمـن.زبان.هـای.خارجـی.ایـن.بـوده.اسـت.کـه.همـواره.در.کنـار.پرداختـن.بـه.زبان.هـای.
خارجـی،.در.راسـتای.نشـر.آموزه.هـای.اسـالمی.گام.بـردارد.تـا.بتوانـد.بـه.هـدف.مرجعیـت.علمـی.و.دینـی.در.عرصـه.بین.
المللـی.دسـت.یابـد..از.ایـن.رو.و.باهـدف.ترویـج.مباحـث.قرآنی.بـه.زبان.انگلیسـی،.از.دکتـر.فدایی.دعوت.بـه.عمل.آمد.و.

ماننـد.سـابق.بـه.مـدت.30.دقیقـه.بعـداز.نمـاز.عصر.در.مسـجد.دانشـگاه.برگزار.شـد.

حضور24ساعتهبهمنظورمشاورهوهدایت
تحصیلیاعضایانجمن

باتوجه.به.شـرایط.حساس.بیماری.کرونا.و.اردوی.بصیرت،.

اقامتـگاه. در. خارجـی. زبان.هـای. انجمـن. کادر. از. تعـدادی.

حضـور.یافتنـد..در.ایـن.مـدت.بـه.رفـع.ابهامـات.و.چالـش.

های.ذهنـی.دانشـجویان.جدیدالورود.درخصـوص.زبان.های.

خارجـی.پرداختـه.شـد.و.درجهـت.افزایش.انگیـزه.آنها.برای.

فعالیـت.هدایـت.تحصیلـی.صـورت.گرفـت..همچنیـن.در.

جهـت.تسـهیل.دسترسـی.دانشـجویان.بـه.منابع.درسـی.زبان.

عمومـی،.محتـوای.الکترونیـک.فایلهـا.در.اختیارشـان.قـرار.
فت. گر
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مسابقات

برپاییاولینسوگوارهمجازیبامحوریتسورهانسان
همزمـان.بـا.نزدیک.شـدن.بـه.ایام.شـهادت.حضـرت.صدیقه.کبـری.فاطمه.زهـرا)س(.اولین.سـوگواره.

مجـازی.سـوره.انسـان.در.دو.بخش.دانش.آموزی.و.دانشـجویی.برگزارشـد.
بخـش.دانشـجویی.ایـن.رویـداد.بـه.همت.دارالقـرآن.دانشـگاه.امـام.صـادق)ع(.و.با.همـکاری.انجمن.
زبانهای.خارجی.این.دانشـگاه.راهبری.شـد.و.دانشـجویان.سراسـر.کشـور..در.پنج.رشـته.حفظ،.قرائت،.
ترتیـل،.مفاهیـم.و.یادداشت.نویسـی.)بـه.زبان.هـای.فارسـی،.عربـی،.انگلیسـی.و.فرانسـوی(.بـه.ارائـه.اثر.

پرداختند.
بهشـتی.و.ویـژه. مقاومـت.شـهید. ناحیـه. بـه.همـت. ایـن.سـوگواره.مجـازی. بخـش.دانش.آمـوزی.

مفاهیـم.طراحـی.شـد. و. ترتیـل. قرائـت،. تهـران.در.چهـار.رشـته.حفـظ،. منطقـه.8. دانش.آمـوزان.

مستنداتپوششخبری
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مسابقهینامهایبهسرداردلها
به.مناسـبت.اولین.سـالگرد.عروج.سـردار.رشـید.اسالم.شـهید."حاج.قاسـم.سـلیمانی".و.به.منظور.گرامیداشت.
یـاد.و.خاطـره.دالوری.های.این.سـردار.شـهید.گرانقدر.مسـابقه.فرهنگی.بـا.عنوان.نگارش.نامـه.ای.400.کلمه.ای.

خطـاب.بـه.."سـردار.دلها.".به.زبان.انگلیسـی.توسـط.انجمـن.زبانهای.خارجی.برگزار.شـد.
در.ایـن.مسـابقه.بـه.سـه.نفـر.برتـر.هدایایی.بـه.ارزش.یک.میلیـون.ریال.تعلـق.گرفـت.و.نیز.به.پـاس.قدردانی.
از.حضـور.همـه.شـرکت.کننـدگان.بـرای.همـه.آنها.نمره.ای.تشـویقی.برای.درس.زبان.انگلیسـی.توسـط.اسـاتید.

گردید لحـاظ. محترم.

پویشمجازیبهتوازدورسالم
)ویژهاربعینحسینی(

بـا.توجـه.بـه.همـه.گیـری.ویـروس.کرونا.و.

بدنبـال.آن.ممنوعیـت.سـفر.به.عتبـات.،.پویش.

بـه.تـو.از.دور.سـالم.بـه.همت.هیـت.نوجوانان.

میثـاق.بـا.شـهدا،.انجمـن.زبان.عربـی.و.انجمن.

ایـن. در. شـد.. برگـزار. خارجـی. هـای. زبـان.

پویـش.مجـازی.قرار.بـود.هر.یـک.از.نوجوانان.

جملـه.خطـاب.به.موکـب.داران.عراقـی،.جمله.

دیگـری.خطـاب.بـه.نوجوانـان.جهـان.و.جمله.

ای.بـه.امـام.حسـین.علیـه.السـالم.و.حضـرت.
عبـاس.سـالم.اهلل.علیـه.گفته.شـود..

جمالت.پس.از.ارسـال.به.دو.زبان.انگلیسـی.

و.عربـی.ترجمـه.و.بـه.صـورت.عکس.نوشـته.
در.صفحـه.هیات.منتشـر.می.شـدند

پوشش.خبری
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کالس های آموزش فرانسه

چند.سالی.است.که.دانشجویان.در.قالب.انجمن.علمی.دانشجویی.زبان.اقدام.به.فعالیت.هایی.در.عرصه.
یادگیری.زبان.فرانسه.نموده.اند.

چرازبانفرانسه؟
1..زبان.فرانسه.یک.زبان.جهانی.است:.بیش.از.220.میلیون.نفر.در.پنج.قاره.جهان.به.زبان.فرانسوی.صحبت.
می.کنند..همچنین.سازمان.بین.المللی.کشورهای.فرانسوی.زبان.7.ایالت.را.مورد.بررسی.قرار.داده.اند..در.این.

میان.فرانسه.دومین.زبان.خارجی.فراگیر.پس.از.زبان.انگلیسی.و.ششمین.زبان.فراگیر.در.کل.دنیا.است.
2..زبانی.برای.یادگیری.سایر.زبا.ن.ها:.فرانسه.پایه.خوبی.برای.یادگیری.سایر.زبان.های.خارجی.اسپانیایی،.
ایتالیایی،.پرتغالی،.رمانیایی.و.خصوصًا.انگلیسی.است؛.چرا.که.پنجاه.درصد.لغات.کنونی.زبان.انگلیسی.از.

فرانسه.استخراج.شده.است.
3..زبانـی.بـرای.بـازار.شـغلی:.در.شـغل.های.بیـن.المللـی.توانایـی.در.آمـوزش.زبـان.انگلیسـی.و.
فرانسـه.مزیـت.فـرد.محسـوب.می.شـود..دانش.گفتـاری.فرانسـه.درهای.شـرکت.های.فرانسـوی.در.
خـود.فرانسـه.و.سـایر.کشـورها.ماننـد.کانـادا،.سـوئیس،بلژیک.و....را.بـه.روی.افـراد.بـاز.می.کنـد..

فرانسـه.بـه.عنـوان.پنجمیـن.اقتصـاد.دنیـا.و.با.دارا.بـودن.رتبه.سـوم.برای.اهداف.سـرمایه.گـذاری.خارجی.کلیـدی.برای.
مشـارکت.های.اقتصـادی.اسـت.

4..زبـان.ارتباطـات.بین.المللـی:.زبـان.فرانسـوی.در.عیـن.حـال.کـه.یـک.زبان.کاری.اسـت،.زبان.رسـمی.سـازمان.ملل.
متحـد،.اتحادیـه.اروپـا،.یونسـکو،.ناتـو،.کمیته.بین.المللی.المپیک،.سـازمان.صلیب.سـرخ.و.دادگاه.های.بین.المللی.اسـت.

جایگاهزبانفرانسهدردانشگاهامامصادق)ع(
بـا.عنایـت.بـه.برگـزاری6.دوره.موفق.تابسـتانه.زبان.فرانسـه.و.همچنیـن.برخـورداری.از.برگزاری.دوره.هـای.مقدماتی.
ایـن.زبـان.در.طـول.سـال.تحصیلـی.در.سـالیان.اخیـر،.و.در.نظـر.گرفتـن.عـدم.تشـکیل.کالسـهای.رسـمی.آموزشـی.در.
دانشـگاه،.انجمـن.علمـی.در.سـال.جـاری.همـت.بـه.برگـزاری.کالس.های.زبان.فرانسـه.در.سـه.سـطح.ذیـل.برنامه.زیر.
نمـود.کـه.از.طرفـی.آغـاز.و.شـروع.و.ادامه.ی.مسـیر.آمـوزی.برخی.دانشـجویان.در.این.زمینـه.بود.و.هم.به.عنـوان.تداوم.

دوره.تابسـتانه.ایـن.زبان.محسـوب.می.گشـت.
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هـر.مسـلمانی.در.هـر.جـای.جهـان.بر.خـود.وظیفه.می.داند.تـا.معارف.روح.بخش.اسـالم.نـاب.محمدی.صلـوات.اهلل.علیه.
را.بـه.دیگـران.معرفـی.کند.بـه.همین.منظور.مـا.فعالین.انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.های.

خارجـی.بر.آن.شـدیم.تـا.وظیفه.ی.خـود.را.در.این.زمینـه.انجام.دهیم..
جمعـی.از.فعالیـن.مسـتعد.انجمـن.بـه.جهـت.ایـن.امـر.دورهـم.گردآمدنـد.و.کارگـروه.
اسـالم.آن.سـوی.مرزها.را.تاسـیس.کردند،.این.کارگروه.با.اشـراف.اسـتاد.مشـاور.انجمن.
و.بـا.مشـاوره.و.هدایـت.صاحـب.نظـران.ایـن.حوزه.سلسـه.جلسـات.و.برنامه.هـای.را.در.

دوره.هـای.قبـل.و.دوره.کنونـی.برنامـه.ریـزی.و.اجـرا.کرد.
از.جملـه.تجربه.هـای.موفـق.ایـن.کارگـروه.می.توان.بـه.برنامه.یلـدای.سـکوت.و.یلدای.
قـدس،.تاسـیس.نخسـتین.هیئت.فرانسـوی.زبانان،.نشسـت.عبـداهلل.حبیب.روح.اهلل.اشـاره.

کرد.
که.در.ادامه.به.شرح.مختصری.از.این.برنامه.ها.می.پردازیم

نشسـت.یلـدای.قـدس.:.نشسـت.یلدای.قـدس.به.بایکوت.رسـانه.ای.جریـان.مقـاوت.در.منطقه.پرداخت.در.این.نشسـت.
جنـاب.آقـای.ناصرابوشـریف.نماینده.جهاداسـالمی.فلسـطین.به.عنـوان.میهمان.حضور.داشـتند.

نشسـت.یلـدای.سـکوت.:.نشسـت.یلـدای.سـکوت.بـه.روایـت.بایکـوت.رسـانه.ای.رهبـر.معظم.انقـالب.پرداخـت..این.
نشسـت.بـا.حضـور.جنـاب.آقـای.آیـت.اهلل.دکتررمضانـی.نماینـده.مجلس.خبـرگان.رهبـری.برگزار.شـد.

تاسـیس.نخسـتین.هیئت.فرانسـوی.زبانان.:.در.آسـتانه.ی.سـال.جدیـد.میالدی.و.در.نشسـت.عبداهلل.حبیـب.روح.اهلل.اولین.
جلسـه.و.افتتاحیـه.ی.این.هیئت.برگزار.شـد.

بلا توجله به همله گیری ویلروس کرونا ایلن کارگروه اقلدام به برگزاری سلسله جلسلات برخط با مبلغین اسلام 
در نقلاط مختللف جهلان کلرد. تولیلد محتوای قرآنی و سلسلله بوکلت های اسلام بلرای گردشلگران از جمله دیگر 

فعالیت هلای محتوایلی ایلن کارگروه اسلت کله به صورت گسلترده در صفحات مجازی انجمن متنشلر شلد
.

)MessagesfromHolyQuran(سلسلهنشستهایپیامهاییازقرآنبهزبانانگلیسی
بـا.توجـه.ضـرورت.اشـاعه.فرهنـگ.نـاب.قـرآن.و.اهل.بیـت.)ع(.و.عطش.موجـود.در.دنیـا.برای.فهـم.این.معـارف.ناب.و.
تأکیـد.مقـام.معظـم.رهبـری.در.انتقـال.حقایـق.قرآن.بـه.جهانیان،.انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجی.دانشـگاه.امام.

صـادق.علیـه.السـالم،.با.همـکاری.واحـد.دارالقـرآن.کریم.این.طـرح.را.برنامـه.ریزی.

کـرد..پـس.از.همفکری.هـای.انجـام.شـده.و.نظـر.بـه.تجربه.موفـق.جناب.آقـای.دکتر.

حسـن.فدایـی،.از.ایشـان.دعـوت.بـه.عمل.آمد.تـا.به.منظـور.افزایش.دانـش.و.مهارت.

زبانـی.دانشـجویان.در.معـارف.قرآنـی،.بـه.عنوان.سـخنران،.سلسـله.جلسـاتی.منظم.و.
مسـتمر.را.برگـزار.کنند.

ایـن.جلسـات.کـه.از.تاریـخ.8.مهـر.98.آغـاز.شـد،.هرهفتـه.دوشـنبه.ها.بعـد.از.نماز.

ظهـر.و.عصـر.به.مدت.30.دقیقه.در.مسـجد.دانشـگاه.امـام.صادق.علیه.السـالم.برگزار.

شـد...هرچنـد.از.زمـان.بحـران.کرونـا.و.ممنوعیـت.و.محدودیـت.عبـور.و.مـرور.و.

حضـور.در.دانشـگاه،.از.تعـداد.ایـن.جلسـات.در.وضعیت.کنونی.کاسـته.شـده.اسـت..

مثـال.یکـی.از.جلسـاتی.که.برگـزار.گردید.مختـص.به.دانشـجویان.جدیدالورود.سـال.
بود. .99

)I.B.B(فعالیت های کارگروه اسالم آنسوی مرزها
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رونـد.برگـزاری.جلسـات.نیـز.بدیـن.نحـو.بـود.کـه.چنـد.روز.قبـل.از.زمـان.برگـزاری،.اطالع.رسـانی.

و. انجمـن. پیام.رسان.هاوشـبکه.های.اجتماعی. کانال.هـای. و. در.گروه.هـا. مجـازی. به.صـورت. تبلیغـات. و.

دانشـگاه.و.به.صـورت.میدانـی.بـا.نصـب.پوسـتر.در.تابلوهـای.اعالنـات.سـطح.دانشـگاه.و.اقامتگاه.هـای.

دانشـجویی.انجـام.می.شـد..در.زمـان.برگـزاری.جلسـه،.محتـوای.پاورپوینـت.جلسـه.پخـش.می.شـد..

هم.چنیـن.محتـوای.صوتـی.برگزیـده.این.جلسـات.به.صورت.پادکسـت.در.بسـتر.فضای.مجازی.منتشـر.

گردیـد..هـم.چنیـن.فایـل.ارائه.جلسـات.نیـز.به.منظـور.تسـهیل.دسترسـی.دانشـجویان.در.کانال.منتشـر.
است. شـده.

)Prof.Quran(پروژهوبرنامهپروفقرآن
بـه.منظـور.ترویـج.معـارف.روح.بخـش.اسـالم.بـا.محوریـت.قـرآن.کریـم.در.ماه.مبـارک.رمضـان.این.
پـروژه.بـا.همـکاری.دارالقـرآن.دانشـگاه.ایجـاد.شـد..سلسـه.پادکسـت.های.تصویـری.آموزه.هـای.قـرآن.
کریـم..بـه.زبـان.انگلیسـی.از.جملـه.محتـوای.تولیـد.در.طـی.ایـن.پـروژه.بود..کـه.در.بسـتر.اینسـتاگرام.
و.دریکـه.صفحـه.ی.اختصاصـی.تحـت.عنـوان.Prof_Quran.منتشـر.شـد..هـدف.از.ایجـاد.ایـن.صفحه.

. آشـنایی.مخاطبـان.آن.سـوی.مرزهـا.با.آموزه.هـای.اسـالمی.و.برمبنای.فقـه.امامیه.بود.
در.ایـن.پـروژه.آیـات.قـرآن،.بـه.شـیوه.نویـن.و.بـه.زبـان.انگلیسـی.بـه.مخاطبـان.عرضه.می.شـود.و.به.
شـرح.و.ترجمـه.برخـی.از.آیـات.قـرآن.پرداخته.می.شـود..بازخوردهـای.دریافتـی.از.جانب.غیر.فارسـی.
زبانـان.در.فضـای.اینسـتاگرام.قابـل.توجـه.و.دلگـرم.کننـده.بـود.و.مـا.را.بـرآن.داشـت.که.در.ایـن.زمینه.

فعالیـت.هـای.بیشـتری.در.آینـده.برنامه.ریـزی.کنیم.

سلسلهنشستهایتبلیغیوتخصصی
از.دیگـر.برنامه.هایـی.کـه.کارگـروه.اسـالم.آن.سـوی.مرزها.می.تـوان.به.برنامـه.ریزی.و.اجرای.سلسـله.
جلسـات.تبلیغـی.و.تخصصـی.بـا.حضـور.چهره.هـا.و.صاحـب.نظـران.حـوزه.تبلیـغ.بیـن.المللی.اسـالم.
اشـاره.کـرد..از.ویژگی.هـای.ایـن.سـری.از.جلسـات،.حضـور.متخصصین.از.دیگـر.ادیان.و.فرق.اسـالمی.
اسـت.که.زمینه.وحدت.و.تعامل.بیشـتر.میان.ادیان.را.فراهم.کرده.اسـت..که.سـبب.آشـنایی.دانشـجویان.
و.مخاطبـان.بـا.اندیشـه.ها.و.نظـرات.آنـان.به.صـورت.کامـال.تطبیقـی.بـا.آموزه.هـای.روح.بخش.اسـالمی.

می.شـود.
امیـد.اسـت.کـه.در.ادامـه.ی.ایـن.سـبک.از.برنامه.هـا.موجـب.خشـنودی.حضـرت.ولی.عصـر.عجل.اهلل.

تعالی.فرجه.الشـریف.شـویم.
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رسانه های انجمن علمی دانشجویی زبان های خارجی در بستر فضای مجازی

پیامرسانبله
انجمن.علمي.پس.از.اختالل.به.وجود.آمده.در.پیامرسان.تلگرام.از.ابتداي.سال97.کانال.هایي.را.به.طور.موازي.در.پیام.رسان.ایراني.
بله.در.راستاي.حمایت.از.کاالي.ایراني.و.افزایش.فعالیت.هاي.آموزشي،.اطالع.رساني.برنامه.ها.و.تعامل.بیشتر.با.دانشجویان.در.فضاي.

مجازي.راه.اندازي.کرد.
)CNews( کانال اطاع رسانی انجمن

این.کانال.با.بیش.از.1600.عضو.به.منظور.اطالع.رسانی.کلیه.برنامه.ها،.رویدادها.و.فعالیت.های.انجمن.علمی.ایجاد.شده.است..اخبار.

اصلی.فعالیت.های.انجمن.جهت.افزایش.مشارکت.دانشجویان،.مطالب.انگیزشی.در.حوزه.آموزش.زبان،.چرایی.یادگیری.و.معرفی.
فرصت.های.شغلی.دانشجویی.مناسب.از.جمله.سایر.مطالب.موجود.در.کانال.می.باشد..

)A, B, SEA(کانال آموزشی-محتوایی انجمن
این.کانال.با.حدود.1200.عضو.با.هدف.دسترسی.آزاد.و.رایگان.به.محتوای.اختصاصی.تولید.شده.توسط.انجمن.علمی،.در.حوزه..
تقویت.دایره.واژگان.و.مهارت.خواندن.و.درک.مطلب.ایجاد.شده.است..هم.چنین.در.ایام.امتحانات.دانشجویان.می.توانند.با.مراجعه.به.
این.کانال.از.نمونه.سواالت.امتحانی.و.کتب.منبع.تدریس.بهره.مند.شوند..عالوه.برآن.جهت.انسجام.نظام.فکری.دانشجویان.طرح.درس.

اساتید.و.نقشه.راه.مباحث.درکانال.بارگذاری.می.شود.
)BBSEA( کانال خبری انجمن

این.کانال.با.بیش.از.1200.عضو.پوشش.خبری.از.کلیه.ی.فعالیت.ها،.رویدادها،.وقایع،.پشت.صحنه.ها،.گزارش.فعالیت.ها،.مراسمات،.

جشن.ها،.ویژه.برنامه.ها.را.بر.عهده.دارد...این.کانال.هم.چنین.به.منظور.افزایش.نشاط.دانشجویی.به.بررسی.و.پیگیری.مطالبات.دانشجویان.
در.حوزه.فعالیت.انجمن.و.انتشار.یادداشت.ها.و.دست.نوشته.ها.ارسالی.آنان.می.پردازد..

سوپرگروه انجمن علمی
این.گروه.جهت.افزایش.سطح.تعاملی.دانشجویان.با.اعضا.و.فعالین.انجمن.علمی.و.اساتید.محترم.و.دانش.آموختگان.و.ایجاد.شبکه.
ارتباطی.موثر.میان.مخاطبان.ایجاد.شده.است..از.دیگر.کارکرد.های.این.گروه.نظرسنجی.و.دریافت.بازخورد.مداوم.در.راستای.بهبود.سطح.
کیفی.فعالیت.های.انجمن.علمی.و.برنامه.ریزی.و.اجرای.فعالیت.ها.با.در.نظرگیری.نیازهای.واقعی.دانشجویان.می.باشد..دانشجویان.در.

ایام.مختلف.می.تواند.می.توانند.سواالت.علمی،.انتقادات.و.پیشنهاد.های.خود.را.با.اساتید.و.اعضای.انجمن.در.میان.بگذارند.
)SEA Talk( کانال گفت و گوی انجمن

این.کانال.با.بیش.از.700.عضو..محلی.برای.ارائه.های.دانشجویی،.گفت.وگو.و.مصاحبه.با.اساتید،.اعضای.انجمن.علمی.و.مسئوالن.

مرکز.زبان.دانشگاه.است.این.کانال.عالوه.بر.تقویت.مهارت.شنیداری.دانشجویان.به.تقویت.مهارت.گفتاری.دانشجویان.ارائه.دهنده.
کمک.می.کند.تا.پازل.آموزشی.زبان.مورد.نظر.انجمن.علمی.را.تکمیل.کند.

تلگرام
کانال اطاع رسانی انجمن

این.کانال.اطالع.رسانی.رویدادها،.برنامه.ها.و.فعالیت.های.انجمن.علمی.را.برعهده.دارد.
اخبار.اصلی.فعالیت.های.انجمن.جهت.افزایش.مشارکت.مخاطبان.سایر.دانشگاه.ها،.مطالب.انگیزشی.در.حوزه.آموزش.زبان،.چرایی.
یادگیری.و.معرفی.فرصت.های.شغلی.دانشجویی.مناسب.از.کارکردهای.این.کانال.است..عالوه.برآن.مخاطبان.خارج.از.دانشگاه.به.
صورت.رایگان.به.محتوای.اختصاصی.تولید.شده.توسط.انجمن.علمی.دسترسی.دارند..در.ایام.امتحانات.در.این.کانال.مطالب.آموزش.

و.رفع.اشکال.مجازی.صورت.می.گیرد.
سوپرگروه انجمن

این.گروه.به.منظور.ایجاد.ارتباط.و.افزایش.سطح.تعامالت.اعضای.انجمن.و.دانشجویان.با.مخاطبان.خارج.از.دانشگاه.ایجاد.شده.

است..این.گروه.بستری.برای.تبادل.نظر.با.فعالین.حوزه.های.بین.المللی،.اساتید.و.اعضای.هیئت.علمی.سایر.دانشگاه.ها.و.مبلغین.اسالم.
و.فعالین.رسانه.ای.می..باشد.



36

ربات تعاملی-محتوایی انجمن
این.ربات.به.منظور.دسترسی.سریع.وآسان.دانشجویان.به.منابع.درسی،.طرح.درس.ها.و.نمونه.سواالت.امتحانی.به.صورت.طبقه.بندی.
شده.و.منظم.ایجاد.شده.است..دانشجویان.با.ورود.به.ربات.و.انتخاب.واحد.درسی.خود.به.محتوای.مورد.نظر.دسترسی.پیدا.می.کنند..به.

نوعی.این.ربات.نقش.یک.کتاب.خانه.مجازی.و.رایگان.را.در.بستر.تلگرام.برای.مخاطبان.فراهم.آورده.است..

اینستاگرام
صفحه ی اینستاگرام انجمن

بـا.توجـه.بـه.ظرفیت.هـای.ایـن.شـبکه.اجتماعـی،.از.آن.در.راسـتای.پوشـش.خبـری.برنامه.هـا،.همایش.هـا.و.نشسـت.ها.با.

تاکیـد.برانتشـار.محتـوای.دیداری.شـنیداری.بهره.گیـری.شـده.اسـت..هم.چنین.پوشـش.زنده.برخـی.از.برنامه.ها.بـه.طور.ویژه.
پـس.از.همه.گیـری.ویـروس.کرونا.در.این.بسـتر.صـورت.گرفت.

 )Prof_Quran(صفحه تبلیغی انجمن
بـه.منظـور.ترویج.معارف.روح.بخش.اسـالم.
بـا.محوریـت.قرآن.کریم.در.مـاه.مبارک.رمضان.
ایـن.صفحـه.بـا.همـکاری.دارالقـرآن.دانشـگاه.
تصویـری. پادکسـت.های. ایجـاد.شـد..سلسـه.
آموزه.هـای.قـرآن.کریـم..به.زبـان.انگلیسـی.از.
جملـه.محتـوای.منتشـر.شـده.در.ایـن.صفحـه.
می.باشـد..هـدف.از.ایجـاد.این.صفحه.آشـنایی.
آموزه.هـای. بـا. مرزهـا. سـوی. آن. مخاطبـان.

اسـالمی.و.برمبنـای.فقـه.امامیـه.می.باشـد.
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کالبهاوس
بـا.توجـه.بـه.فراگیـری.پیامرسـان.کالب.هـاوس،.بر.آن.شـدیم.تا.بـه.عنوان.کنشـگری.فعال.در.ایـن.حوزه.وارد.شـویم..به.
همیـن.منظـور.حسـاب.رسـمی.انجمـن.علمـی.را.در.ایـن.پیامرسـان.ایجاد.کردیـم..بر.آن.شـدیم.تـا.در.ماه.مبـارک.رمضان،.

سلسـله.جلسـات.اسـالم.برای.انگلیسـی.زبانان.را.در.بسـتر.ایـن.پلتفرم.برگـزار.کنیم.
یوتیوبانجمنعلمی

با.توجه.به.رویکرد.انجمن.در.تولید.و.انتشار.محتوای.آموزشی.و.تبلیغی.اختصاصی.برای.مخاطبان.داخل.و.خارج.از.دانشگاه.
به.ویژه.دانشجویان.و.نخبگان.سایر.کشورها.برآن.شدیم.در.این.بستر.نیز.با.کمک.فعاالن.انجمن.ورود.کنیم.

نماشا
این.کانال.جهت.به.اشتراک.گذاری.محتوای.مناسب.برای.یادگیری.زبان.در.نماشا.ایجادشده.است.کارگروه.گفت.و.گوی.آزاد.
انجمن.به.صورت.هفتگی.و.باتوجه.به.موضوع.نشست.هر.جلسه،.محتوای.مناسب.را.تهیه.و.برای.استفاده.دانشجویان.در.این.

بستر.منتشر.می.کنند.
آپارات

این.صفحه.به.منظور.به.اشتراک.گذاری.فیلم.نشست.ها.و.جلسات.انجمن.ایجاد.شده.است..دانشجویان.می.توانند.با.مراجعه.به.

آن.به.گزیده.ای.از.برنامه.ها.دسترسی.پیداکنند.و.در.صورت.نیاز.به.دریافت.فیلم.کامل.نشست.می.توانند.به.مسئول.رسانه.انجمن.
مراجعه.نمایند.

لینکدینانجمن
بنا.بر.ویژگی.های.منحصر.به.فرد.این.پلتفرم.و.حضور.افراد.متخصص.از.نقاط.مختلف.جهان.درآن،.برآن.شدیم.تا.از.این.بستر.
برای.اثرگذاری.بیشتر.و.معرفی.فعالیت.های.انجمن.علمی.به.متخصصان.این.حوزه.بهره.گیریم..این.صفحه.بستر.مناسبی.را.برای.

ارتباط.اساتید.و.دانشجویان.سایر.دانشگاه.های.جهان.با.دانشجویان.دانشگاه.فراهم.کرده.است.
فروشآثارمتنیالکترونیکیانجمن

برای.فروش.آثار.متنی.تولید.توسط.انجمن.صفحه.ی.فروش.مجازی.اختصاصی.طراحی.و.در.اختیار.عموم.عالقه.مندان.قرار.گرفت.

رفعاشکالآنالین
برگزاری.جلسات.رفع.اشکال.حضوری.و.آنالین.به.ویژه.در.ایام.امتحانات..انجمن.علمی.این.امکان.را.برای.دانشجویان.فراهم.
آورد.که.بتوانند.اشکاالت.وسواالت.علمی.خود.ار.در.هر.زمان.و.مکانی.برطرف.سازند..به.همین.منظور.آیدی.هایی.در.تلگرام.و.

بله.به.این.امر.اختصاص.یافت.

ظرفیتمرکزدانلود
به.منظور.دسترسی.آسان.دانشجویان.به.محتوای.کمک.آموزشی.یادگیری.زبان،.از.این.ظرفیت.برای.انتشار.دوره.ها،.نرم.افزارها،.

کتاب.های.کمک.آموزشی.در.سه.زبان.انگلیسی،.فرانسه،.آلمانی.استفاده.شد.

کانالرسمیدانشگاهامامصادق)عليهالسالم(وکانالادارهدانشجويیدانشگاهامامصادق)عليهالسالم(
مشـابه.آنچه.که.در.ادامه.در.مورد.سـایت.معاونت.دانشـجویي.فرهنگي.و.همچنین.سـایت.دانشـگاه.خواهد.آمد،.کانالهاي.

ایشـان.نیـز.بـه.درج.و.یا.بازنشـر.اخبار.فعالیت.هـا.و.یا.اطالع.رسـاني.ها.اقـدام.مي.نمایند.
.

سايتادارهدانشجويیفرهنگیدانشگاهامامصادق)عليهالسالم(
اخبـار.مربـوط.بـه.گزارشـهای.هفتگـي،.ویـژه.برنامه.هـا.و.بازدیدهـا.و.همچنیـن.گزارش.هـای.اختصاصـي.تصویـري.از.

فعالیتهـاي.انجمـن.علمـي.از.طریـق.سـایت.اداره.دانشـجویي.فرهنگـي.انعـکاس.داده.شـده.اسـت.
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ویژهبرنامهسرداردلها
زیارت مجازی مرقد مطهر سردار  

در.راسـتای..انجـام.بخـش.کوچکـی.از.وظیفـه.ادای.دین..به.شـهید.

پرافتخـار.امـت،.سـردار.شـهید.حـاج.قاسـم.سـلیمانی.برنامـه..زیارت.

مجـازی.مرقـد.مطهر.ایشـان.توسـط.انجمن.علمـی..تدارک.دیده.شـد.
تـا.شـاید.مرحمی.بـر.قلوب.دردمنـد.فرزندان.راه.ایشـان.باشـد.

برگزاری کارگاه گفت و گو محور   
در.سـالگرد.شـهادت.ایشـان.برآن.شـدیم.تـا.کارگاهـی.گفت.و.گوی.
محـور.در.بررسـی.ابعـاد.مختلـف.حادثـه.ی.جان.گـداز.تـرور.سـردار.
شـهید.حاج.قاسـم.سـلیمانی.به.دسـت.دولـت.متخاصم.و.تروریسـت.
آمریـکا.و..بازتـاب.رسـانه.ای..برگـزار.نماییـم.که.با.اسـتقبال.بی.نظیر.

دانشـجویان.همراه.شـد.
پویش رسانه ای نامه ای به سردار  

هم.چنین.در.یک.پویش.رسـانه.ای.هماهنگ.از.دانشـجویان.خواسـته.

شـد.تـا.نامـه.ای.را.بـه.زبان.انگلیسـی.خطاب.به.سـرداردل.ها.نوشـته.و.
در.ایـن.پویش.شـرکت.نمایند..
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تولیدمحتوایآموزشی
پست های آماده شدن برای آزمون تافل

آزمـون.تافـل.از.قدیمـی.تریـن.و.معتبـر.تریـن.آزمـون.هـای.زبـان.

انگلیسـی.اسـت.که.از.سـالها.پیش.از.برگـزاری.آزمون.آیلتـس.برگزار.

مـی.شـود.و.بـا.توجـه.بـه.اعتبار.باالیـی.که.دارد،.داشـتن.مـدرک.تافل.

از.اهمیـت.باالیـی.برخـوردار.اسـت.و.به.طبـع.افرادی.کـه.این.مدرک.

را.دارنـد.مـی.تواننـد.از.مزایـای.بسـیاری.چـه.از.نظـر.تحصیلـی.و.

چـه.از.نظـر.شـغلی.بهـره.منـد.شـوند..در.ایـن.راسـتا.و.بـرای.تقویت.

مهارت.هـای.زبانـی.دانشـجویان.و.آمادگـی.هرچـه.بیشـتر.آنهـا.با.این.

آزمـون،.انجمـن.علمی-دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.دانشـگاه.امام.

صـادق.علیـه.السـالم.در.بـازه.منتهـی.بـه.برگـزاری.آزمون.تافـل.اقدام.

بـه.تولیـد.ده.سـری.محتـوا.بـه.منظور.آمـاده.سـازی.دانشـجویان.کرد..

طبـق.برنامه.زمان.بندی.شـده.مشـخصی.آنهـا.در.فضای.مجازی.منتشـر.
کـرد.کـه.در.ادامـه.مشـاهده.می.فرمایید.

کلیپ های آموزشی یادگیری زبان از طریق فیلم
جهـت. در. متنـوع. ابزارهـای. گسـترش. رغـم. علـی.
یادگیـری.زبـان،.هنـوز.هـم.بسـیاری.از.زبـان.آمـوزان.
و.دانشـجویان.در.فهـم.صحیـح.مکالمـات.موجـود.در.
فیلم.هـای.بـه.زبـان.انگلیسـی.ضعـف.دارنـد..مشـکل.
بسـیاری.از.زبـان.آمـوزان.ایـن.اسـت.کـه.بـا.وجـود.
آگاهـی.از.واژگان.و.گرامـر.زبـان.انگلیسـی،.بـه.خوبـی.
متوجـه.دیالوگ.هـای.فیلـم.نمی.شـوند..در.همین.راسـتا.
انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.دانشـگاه.
امـام.صـادق.علیـه.السـالم.اقـدام.بـه.تولیـد.محتواهای.
بخـش. دو. در. کـه. محتواهـا. ایـن. نمـود.. آموزشـی.
Vocabulary.time.و.Phrase.time.تولید.شـده.اند.

تسلهیل دسترسلی دانشلجویان به منابلع و رفرنس های آملوزش زبان 
نگلیسی ا

یکـی.دیگـر.از.رسـالت.های.انجمن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجی،.

کمـک.بـه.دانشـجویان.و.زبـان.آمـوزان.در.فرآینـد.آمـوزش.زبان.اسـت؛.به.

همیـن.جهـت.بـه.جمـع.آوری.محتواهـای.الزم.در.یادگیری.زبـان.پرداختیم.
و.ایـن.محتواهـا.را.بـه.صـورت.فایل.PDF.منتشـر.کردیم.

سلسله پست های مهارت افزایی زبان انگلیسی
بـا.هـدف.تقویـت.هرچـه.بیشـتر.و.مؤثرتـر.مهارت.هـای.دانشـجویان.از.
المثل.هـای. نـکات.دسـتوری.و.ضـرب. طریـق.فضـای.مجـازی،.سلسـله.
بـه.صـورت.پسـت.های.مهارت.افزایـی.در. انگلیسـی. بـه.زبـان. کاربـردی.

فضـای.مجـازی.منتشـر.شـد..
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جشنواره و مسابقه کتابخوانی
یکـی.از.مهـم.تریـن.مهـارت.هایی.که.هـر.زبان.آموز.میبایسـت.فراگیـرد،.مهارت.توانایـی.مطالعه.و.
درک.مطلـب.اسـت..انجمـن.زبـان.در.این.جشـنواره.که.بـه.صورت.مشـترک.با.انجمن.عربـی.برگزار.
شـد،.سـعی.بـر.آن.شـد.تا.ایـن.توانایی.مهـم.در.زبان.آمـوزان.را.ولو.به.مقـدار.کوچکـی.افزایش.دهد..
ایـن.مسـابقه.بـه.طـوری.طراحـی.شـده.بود.کـه.در.دو.سـطح.طالیـی.و.نقـره.ای.قابل.رقابـت.بود.که.
سـطح.طالیی.به.دانشـجویان.کد.باالی.96،.و.سـطح.نقره.ای.به.دانشـجویان.کد.97.و.98.اختصاص.
داشـت..بـرای.ایـن.مسـابقه.کـه.اسـتقبال.خوبی.هـم.از.آن.به.عمـل.آمد،.جوایـزی.نیز.در.نظـر.گرفته.

شـد.تـا.انگیـزه.زبـان.آموزان.را.برای.شـرکت.و.ارتقـای.سـطح.و.توانایی.خود.دو.چنـدان.کند.
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همکاریها

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السام
انجمـن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجـی.بـر.خـود.وظیفـه.می.دانـد.تا.به.جهـت.معرفی.چهـره.علمی.
دانشـگاه.و.خدمـات.علمـی.پژوهشـی.آن.به.جامعه.علمی.کشـور.برنامه.ریـزی.و.عمل.نماید.در.همین.راسـتا.
در.فرصت.هـای.مقتضـی.هماننـد.هفتـه.علمی.فرهنگـی.چیـن.و.سـایر.نشسـت.ها.بـا.واحـد.روابـط.روابـط.

عمومـی.دانشـگاه.همکاری.سـازنده.صـورت.گرفت.
سایرانجمن های علمی دانشجویی

از.جملـه.تشـکل.هایی.اسـت.کـه. امـام.صـادق.علیه.السـالم. انجمن.هـای.علمی.دانشـجویی.در.دانشـگاه.

وظیفـه.ی.پیشـبرد.دو.بـال.علـم.و.تقـوا.را.بـر.عهده.دارنـد.و.به.دنبال.ایجاد.روحیه.ی.نشـاط.علمـی.و.فرهنگی.

در.دانشـجویان.هسـتند..بـه.همیـن.منظـور.انجمن.علمی.دانشـجویی.زبان.هـای.خارجی.با.درک.ایـن.موقعیت.

و.جایـگاه.اقـدام.بـه.برگـزاری.برنامه.هـای.مشـترک.بـا.سـایر.انجمن.هـا.کـرد..ازجملـه.آن.هـا.می.تـوان.بـه.

همـکاری.بـا.انجمـن.علمی.دانشـجویی.اقتصـاد.و.علـوم.سیاسـی.و.فرهنگ.و.ارتباطـات.در.جریـان.برگـزاری.
هفتـه.علمی.فرهنگـی.چیـن.و.انجمـن.علمـی.دانشـجوییزبان.عربـی.در.جشـنواره.کتاب.خوانـی.اشـاره.کرد..

روابط عمومی امور بین الملل حوزه خواهران
از.جملـه.نهادهـای.اثرگـذار.در.حوزه.هـای.بیـن.المللـی.میتـوان.به.روابـط.عمومی.امـور.بیـن.الملل.حوزه.
خواهـران.اشـاره.کـرد..بـه.همیـن.منظور.و.بـه.جهت.انتقـال.دانـش.و.تجربـه.و.بهره.مندی.دانشـجویان.هردو.
نهـاد.از.بسـتر.فراهـم.شـده.در.جریـان.سلسـله.نشسـت های.تبلیغـی.بـا.مبلغیـن.جهان.اسـالم.ایـن.مجموعه.

همـکاری.بـه.عمـل.آمـد..ایـن.همـکاری.موجب.گسـترش.همـکاری.و.ارتباطات.هـر.دو.نهـاد.گردید.
دارالقرآن الکریم 

یکـی.از.عوامـل.موفقیـت.هـر.مجموعـه.ای.هم.افزایی.و.همـکاری.میان..اعضـا.و.ذی.نفعـان.آن.مجموعه.می.

باشـد..در.همین.راسـتا.انجمن.علمی.دانشـجویی.زبان.های.خارجی.در.جریان.برگزاری.سلسـله.نشسـت.های.

رهنمودهـای.قرآنـی.)Messages.from.Holy.Quran(.بـا.دارالقـران.همکاری.صـورت.گرفت.و.در.ادامه.

بـا.توجـه.بـه.تجربـه.همکاری.موفق.ایـن.برنامه؛.اقـدام.به.اجرای.طـرح.جامع.تبلیـغ.بین.المللی.بـا.محوریت.
قـرآن.کریم.در.مـاه.مبارک.رمضـان.کردیم.

iranian council for defending the truth)ICDT(
در.جریـان.برگـزاری.نشسـت.بررسـی.تحـوالت.آمریـکا.بـا.مرکـز.مذکـور.همـکاری.بـه.عمل.آمـد.که.در.

بخـش.خـودش.به.طـور.کامـل.توضیحـات.آمده.اسـت.
خبرگزاری ها 

در.جریـان.برنامـه.سـوگواری.بـا.محوریـت.سـوره.انسـان.بـا.خبرگـذاری.هـای.فـارس.و.ایکنـا.و.قطره.و.
شبسـتان.همـکاری.بـه.عمـل.آمـد.کـه.مسـتندات.آن.در.بخـش.مربوطـه.موجود.اسـت

هیئت میثاق با شهدا
در.جریـان.برگـزاری.پویـش.بـه.تو.از.دور.سـالم.ویژه.اربعیـن.با.واحد.نوجوانـان.همکاری.انجام.شـد..که.

بـه.طـور.مشـروح.در.بخش.مربـوط.به.همین.پویـش.توضیحات.آن.آمده.اسـت
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افتخارات و دستاورد های انجمن علمی دانشجویی زبانهای خارجی

جشنوارهحرکت
جشـنواره.حرکـت،.بزرگتریـن.رویـداد.علمـي.دانشـجویي.کل.کشـور.اسـت.کـه.از.سـال.1387،.هرسـاله.در.یکـي.از.
دانشـگاههاي.کشـور.برگزار.میشـود..این.جشـنواره.در.دو.بخش.رقابتي.و.نمایشـگاهي.و.درسـطح.دانشـگاهی،.ملي.و.بین.
المللـی.برگـزار.میگـردد..معمـوالً.دانشـگاه.ها،.چنـد.مـاه.قبـل.از.زمان.برگـزاري.جشـنواره.ملي.حرکـت،.اقدام.بـه.برگزاري.
جشـنواره.در.سـطح.دانشـگاه.خـود.مي.نماینـد؛.زیـرا.روند.مطلـوب.در.ارائه.ي.آثـار.به.بخـش.رقابتي.جشـنواره.ملي.حرکت.
بـر.ایـن.اسـت.کـه.مـوارد.برگزیـده.در.مرحلـه.ي.دانشـگاهي.این.جشـنواره.بـه.دبیرخانه.جشـنواره.ملي.کـه.چندمـاه.قبل.از.
زمـان.برگـزاري.مرحلـه.ي.نمایشـگاهي،.جهـت.دریافـت.آثـار.دانشـجویان،.گروه.هـا.و.انجمن.هـاي.علمي.دانشـجویي.کل.

کشـور،.آغاز.بـه.کار.مي.نماید،ارسـال.شـود.
در.مقـام.بیـان.ظرفیت.هـاي.موجـود.در.جشـنواره.ملي.حرکت.باید.گفـت.که.اوال.قیـد.بزرگترین.رویداد.علمي.دانشـجویي.
کشـور.بـه.خوبـي.بیانگـر.گسـتره.ي.حضـور.دانشـجویان.و.کارشناسـان.دانشـگاه.ها،.مدیـران.و.کارشناسـان.وزارتخانه.هـاي.

مختلـف.و.....مي.باشـد..کـه.ایـن.امـر.بعنوان.بسـتري.مناسـب.جهـت.معرفي.انجمـن.علمـي.زبان.هاي.خارجـي.بود.
.ثانیـًا.فرصـت.تعامـل.و.انتقال.تجارب.میان.دانشـجویان.و.کارشناسـان.انجمنهاي.علمي.دانشـجویي.شـرکت.کنندگان.فراهم.
مي.گـردد.و.از.همیـن.رو،.دانشـجویان.تیـم.اعزامـي.انجمـن.علمـي.که.پیش.تر.موفق.به.کسـب.رتبـه.اول.در.جشـنواره.درون.
دانشـگاهي.حرکـت.شـده.بودنـد.در.بسـتر.حضـور.در.جشـنواره،.توانمنـدي.الزم.را.جهت.تقویـت.عملکرد.دانشـجویي.در.

انجمن.هـا.و.حضـور.موفق.تـر.در.ادوار.آتـي.جشـنواره.را.کسـب.می.کنند.
رتبه.نخست.در.محور.فضای.مجازی.و.محتواي.دیجیتال.در.سیزدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..1

رتبه.نخست.در.محور.فعالیت.خالقانه.در.سیزدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..2
رتبه.نخست.در.محور.فضای.مجازی.و.محتواي.دیجیتال.در.دوازدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..3

مقام.شایسته.تقدیر.در.محور.انجمن.علمی.برتر.در.دوازدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..4
مقام.شایسته.تقدیر.در.محور.انجمن.علمی.برتر.در.یازدهمین.جشنواره.ملی.حرکت ..5

مقام.شایسته.تقدیر.در.محور.فضای.مجازی.و.محتوای.دیجیتال.در.یازدهمین.جشنواره.ملی.حرکت ..6
رتبه.نخست.در.محور.فضای.مجازی.و.محتواي.دیجیتال.در.سیزدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..7

رتبه.نخست.در.محور.فعالیت.خالقانه.در.سیزدهمین.جشنواره.بین.المللی.حرکت ..8
انجمن.علمی.برتر.در.نخستین.جشنواره.درون.دانشگاهی.حرکت ..9

رتبه.نخست.در.محور.فضای.مجازی.و.محتوای.دیجیتال.در.دومین.جشنواره.درون.دانشگاهی.حرکت ..10
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