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جلسات گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی 
)Free Discussion(

.مقدمه
یکــی از مفیدتریــن، پربــازده تریــن و جــذاب تریــن برنامــه هایــی کــه در ســال تحصیلــی جــاری توســط انجمــن علمی 
 Free Discussion دانشــجویی زبانهــای خارجــی برگــزار شــده، سلســله جلســات گفتوگــوی آزاد بــه زبــان انگلیســی

بــوده اســت. در ادامــه گــزارش بــه شــرح مفصــل ایــن سلســله جلســات خواهیــم پرداخــت.

.معرفی.برنامه
سلســله جلســات گفتگــوی آزاد بــه زبــان انگلیســی بــا عنــوان بــا هــدف ارتقــای مهــارت هــای زبانــی دانشــجویان بــه 
صــورت هفتگــی بــا شــرکت دانشــجویان عالقــه منــد برگــزار مــی شــود. رونــد برگــزاری جلســات بــه ایــن گونــه اســت 
کــه ابتــدا توســط مســئولین برگــزاری، موضــوع هــر جلســه انتخــاب شــده و بــه تناســب آن پوســتر اطــالع رســانی 
و محتــوای آموزشــی تهیــه میشــود. در هنــگام برگــزاری جلســه، دانشــجویان شــرکت کننــده بــه گروههــای کوچــک 
تقســیم شــده و همــراه بــا یکــی از دانشــجویان توانمنــد در ایــن عرصــه بــه عنــوان ســرگروه، بــه صحبــت کــردن و 

بحــث پیرامــون موضــوع، بــا محوریــت جــزوه آموزشــی مــی پردازنــد.  
ــگاه  ــگاه و اقامت ــطح دانش ــتر در س ــب پوس ــا نص ــزاری، ب ــل از برگ ــه روز قب ــا س ــات از دو ی ــانی جلس ــالع رس اط
ــای  ــان ه ــجویی زب ــی دانش ــن علم ــوپرگروه انجم ــال و س ــانی در کان ــالع رس ــت اط ــرار دادن پس ــجویی و ق دانش
خارجــی در پیامرســان تلگــرام و بلــه، کانــال اداره امــور دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه و همچنیــن کانــال رســمی 
دانشــگاه آغــاز مــی شــود. نســخه الکترونیکــی جــزوه آموزشــی جلســه نیــز یــک روز قبــل از برگــزاری جلســه در کانــال 
و ســوپرگروه انجمــن قــرار داده شــده و نســخه چاپــی آن نیــز هنــگام برگــزاری در اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار داده 

میشــود.
ــات و برخــی  ــی از قبیــل امتحان ــا برنامــه هــای آموزشــی و تحصیل ــه روزهــای تعطیــل رســمی ســال ی ــا توجــه ب ب
ــه صــورت هفتــه هــای  ــوروز، امــکان برگــزاری جلســات ب مراســمات و  همچنیــن تعطیــالت دو نیمســال و عیــد ن
متوالــی و پــی در پــی وجــود نــدارد؛ امــا بــا ایــن حــال ســعی شــده اســت کــه تــا حــد امــکان تمامــی هفتــه هــای 
مناســب آموزشــی بــرای ایــن برنامــه پوشــش داده شــود و تــداوم داشــتن کــه از مولفــه هــای مهــم و بســیار موثــر 
ــان و  ــوع مخاطب ــر و تن ــه تکث ــا توجــه ب ــز ب ــری اســت؛ حفــظ شــود. ســاعت برگــزاری جلســات نی ــد یادگی در فراین
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تراکــم و تداخــل کالــس هــا و نشســت هــای گوناگــون در طــول روز، عمومــا بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء و صــرف 
شــام تعییــن مــی شــود و بنابرایــن نمــی تــوان ســاعت ثابتــی بــرای تمامــی جلســات در نظــر گرفــت؛ ســعی مــی 
شــود کــه در هــر هفتــه مــکان و زمــان برگــزاری جلســه بــه نحــوی انتخــاب شــود تــا کمتریــن تداخــل بــا برنامــه 
ــد و  ــرد هــم آین ــرار هفتگــی آموزشــی گ ــن ق ــی آســوده در ای ــا خیال ــد و دانشــجویان ب ــه وجــود آی ــر ب هــای دیگ
بــه بحــث و تبــادل نظــر و محــک مهــارت هــای زبانــی خــود بپردازند.تعــداد شــرکت کننــدگان در هــر جلســه نیــز 
متناســب بــا موضــوع، مــکان و زمــان برگــزاری و میــزان تداخــل بــا دیگــر برنامــه هــای دانشــگاه متفــاوت اســت. امــا 
بــا توجــه جلســات پیشــین در هــر جلســه بــه طــور میانگیــن 10 الــی 15 نفــر شــرکت کننــده حضــور مــی یابنــد. امــا 
در ایــام کرونــا، شــیوه بدیــن ترتیــب بــود کــه در بســتر اســکای روم، گــروه هایــی تشــکیل شــده و بصــورت آنالیــن 

مباحثــه صــورت میگرفــت کــه بــا بازخــورد خوبــی از جانــب شــرکت کننــدگان مواجــه شــد.

.ضرورت،.محتوا،.روش.و.اهداف.آموزشی.برنامه
هــر زبــان از چهــار مهــارت شــنیدن، خوانــدن، صحبــت کــردن و نوشــتن تشــکیل شــده اســت و بــرای اینکــه بتــوان 
یــک زبــان را بــه درســتی و بــه شــکل اصولــی آموخــت، بایــد بــه یادگیــری هــر چهــار مهــارت توجــه کافــی داشــت. 
ــار ارائــه و انتقــال مــواد آموزشــی از جملــه کلمــات، اصطالحــات،  برنامــه و سلســله جلســات گفتگــوی آزاد در کن
عبــارات و ســاختارهای زبانــی، بــه تقویــت و رشــد مهــارت هــای زبانــی بــه ویــژه صحبــت کــردن و خوانــدن مــی 
پــردازد. در هــر جلســه تعــداد مناســبی از کلمــات، تعبیــرات و ســاختارهای پرکاربــرد در رابطــه بــا موضــوع در جــزوه 
ــه  ــت کــردن و ارائ ــه صحب ــا، تمامــی دانشــجویان پیرامــون موضــوع ب ــا اســتفاده از آنه ــه شــده و ب آموزشــی ارائ

نظــرات خــود بــه زبــان انگلیســی میپردازنــد.
محتواهایــی کــه تاکنــون در جــزوات آموزشــی اســتفاده شــده، عمدتــا از  خبرگــزاری هــای معتبــر و یــا وبســایتهای 
مناســب، چــه از لحــاظ محتــوا و چــه از لحــاظ ســطح زبانــی، انتخــاب شــده و بــه صــورت آموزشــی و اســتاندارد، 

تهیــه و تنظیــم میگــردد.

.همچنین.در.انتخاب.موضوعات.جلسات.به.چند.نکته.زیر.توجه.می.شود:
موضوعات باید جذاب و تا حد معقولی بحث برانگیز و ظرفیت پرسش و پاسخ بسیار را دارا باشند.- 
موضوعــات بایــد حــوزه هــا و عالیــق مختلــف را در بگیرنــد و مســائل مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، - 

اقتصــادی، هنــری، تاریخــی، زیســت محیطــی، فنــاوری، دانشــگاهی و... را پوشــش دهنــد
ســعی شــده اســت کــه موضوعــات عمومــی و همــه فهــم باشــند و از طــرح موضوعــات بســیار خــرد، بیــش از - 

حــد تخصصــی و پیچیــده دوری شــود
ســعی شــده اســت کــه تازگــی و بــه روز بــودن موضوعــات حفــظ شــود و دانشــجو را نســبت بــه مســائل مهــم - 

پیرامــون خــود بــه تکاپــو بینــدازد
موضوعــات بایــد مســئله محــور و جزئــی باشــند و مــورد مشــخصی در جلســات بررســی شــود و ســعی شــده - 

اســت کــه از طــرح موضوعــات کلــی و مبهــم خــودداری شــود.
البتــه در انتخــاب موضوعــات بــه ویژگیهــای مخاطبــان ثابــت و مشــخص برنامــه نیــز توجــه ویژهــای شــده و ســعی 
میشــود کــه موضوعــات تــا حــد امــکان بــه ســالئق و نیازهــای ایــن افــراد بپــردازد. همچنیــن مالحظــات، هنجارهــا 
و محیــط دانشــگاهی نیــز تأثیــر قابــل توجهــی بــر انتخــاب موضوعــات و تهیــه محتواهــا آموزشــی دارد. در ســاعت 
برگــزاری جلســه ابتــدا مســئولین برگــزاری و ســرگروههای محتــرم حاضــر شــده و بــه راهنمایــی شــرکت کننــدگان، 
تشــکیل گــروه هــای گفــت وگــو و توزیــع جــزوات آموزشــی بیــن افــراد میپردازنــد. ســپس تمامــی گــروه هــا بــر 
اســاس محتــوای آموزشــی کــه در جــزوات تهیــه شــده بــه بحــث و گفتوگــو پیرامــون موضــوع مــی پردازنــد. در 
ــت  ــچ محدودی ــه هی ــه شــده اســت. البت ــی روش آموزشــی پرداخت ــه شــرح تفصیل قســمت جــزوه ی آموزشــی ب
ســاختاری در اداره ی گروههــا توســط ســرگروه هــا وجــود نــدارد و ســرگروه هــا مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از دانــش 
ــف  ــواالت مختل ــرح س ــه ط ــروه ب ــای گ ــی اعض ــطح دانش ــه و س ــت، عالق ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــود و ب ــت خ و خالقی

پرداختــه و روش هــای جــذاب و موثــر را در مدیریــت کــردن گفتوگــو بــه کار بگیــرد.

.هدف.از.برگزاری.این.سلسله.جلسات.را.میتوان.در.موارد.زیر.برشمرد:
 -)speaking( تقویت ویژه مهارت صحبت کردن
 -Listening, Reading(( تقویت مهارتهای شنیدن و خواندن
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افزایش دامنه واژگان عمومی- 
آشنا شدن با واژگان، مفاهیم حوزه ها و موضوعات مختلف- 
افزایش توانایی درک متن- 
افزایش توانایی بازگویی متن- 
 -)Fluency(تقویت مهارت روان صحبت کردن
یادگیری ساخت جمالت کاربردی- 
تصحیح کردن اشتباهات رایج گرامری، ساختاری و معنایی- 
 -)thinking Critical( تقویت توانایی تفکر نقادانه
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس در بیــان نظــرات خــود بــه زبــان انگلیســی علیرغــم داشــتن توانایــی هــای زبانــی - 

محــدود 
یادگیری شیوه های مختلف بحث و گفتگو به زبان انگلیسی در قالب گروه های چند نفره- 
هــم افزایــی دانشــی و مهارتــی بــا وجــود شــنیدن، تحلیــل کــردن و پاســخ دادن نســبت بــه نظــرات و گــزاره - 

هــای گوناگــون

)Booklet(.جزوه.آموزشی.
اســتفاده از جــزوات آموزشــی یــا بوکلــت هــا در کنــار ارائــه عنــوان جلســه در هــر هفتــه، نشــان از وجــود 
برنامه ریــزی اســتاندارد آموزشــی و هدفمنــدی ایــن سلســله جلســات اســت. بوکلــت هــای هفتگــی کمــک میکننــد 
ــوای آموزشــی اســتاندارد دسترســی  ــه محت ــل از جلســه، در حیــن جلســه و بعــد از جلســه ب کــه دانشــجویان قب
ــه ای طراحــی  ــه گون ــد .بوکلــت هــا ب ــه طــور مــداوم و پیوســته ادامــه دهن داشــته و فراینــد یادگیــری خــود را ب
مــی شــود کــه در کنــار کــم حجــم بــودن و داشــتن جذابیــت ظاهــری، بــا ارائــه بخــش هــای متنــوع آموزشــی و 
محتواهــای اســتاندارد، تــا حــد امــکان بــه تحقــق اهــداف تعریــف شــده بــرای جلســات گفــت وگــوی آزاد، کمــک 
کننــد. در واقــع بوکلــت هــا مســیر گفت وگــو را جهــت میدهنــد و آن را بــه ســمت اهــداف آموزشــی و یادگیــری 
بهینــه راهنمایــی میکننــد. در ادامــه بــه شــرح و تفصیــل انــواع مختلــف جــزوات آموزشــی اســتفاده شــده در ایــن 

ــم: جلســات میپردازی

.سیر.پیشرفت.و.تکامل.بوکلت.ها
یک(.بوکلتهای.سال.تحصیلی.95-96.و.ششمین.دوره.تابستانه.زبان.انگلیسی

ــه  ــی، ب ــان انگلیس ــتانه زب ــمین دوره تابس ــته و شش ــی گذش ــال تحصیل ــده در س ــه ش ــه کار گرفت ــای ب ــت ه بوکل
ــر اســت:  ــار صفحــه ای طراحــی شــده و شــامل بخــش هــای زی صــورت چه

الـف( عنـوان: ایـن بخش که شـامل یک صفحه می باشـد از این قسـمت ها تشـکیل شـده اسـت. عنوان انگلیسـی 
انجمـن علمـی دانشـجویی زبـان هـای خارجـی دانشـگاه امـام صـادق علیـه السـالم، شـماره و عنـوان جلسـه، عنـوان 
انگلیسـی گفتوگـوی آزاد، لوگـوی انجمـن علمـی دانشـجویی زبـان هـای خارجـی دانشـگاه امام صـادق علیه السـالم، 
لوگـوی سلسـله جلسـات گفـت وگـوی آزاد، لوگـوی بخـش زبـان هـای خارجـی دانشـگاه امـام صـادق علیـه السـالم، 
آدرس کانـال انجمـن علمـی دانشـجویی زبـان هـای خارجـی دانشـگاه امام صـادق علیه السـالم در پیامرسـان تلگرام.
ب( متـن: ایـن بخـش کـه شـامل دو صفحـه اسـت متشـکل از چندیـن پاراگـراف متـن بـوده و بـه شـرح و توضیح 
موضـوع جلسـه میپـردازد. الـزام بـه ذکـر اسـت کـه متنهـای اسـتفاده شـده در این بخـش عمومـا از وبسـایت ها یا 

خبرگـزاری هـای معتبـر انگلیسـی زبان اسـتخراج شـده اند.
ج( واژگان: ایـن بخـش کـه صفحـه ی چهـارم و نهایـی بوکلـت را تشـکیل میدهـد، متشـکل از واژگان مهـم و جدید 
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اسـتفاده شـده در متـن، بـه همـراه نمادهـای تلفظـی و همچنین معنا و شـرح انگلیسـی هـر واژه می باشـد. الزم به 
ذکـر اسـت کـه از واژه نامـه النگمـن بـه عنـوان منبع این بخش اسـتفاده شـده اسـت.

روش آموزشــی: روشــی کــه بــا اســتفاده از ایــن بوکلــت هــا اجــرا مــی شــد، عمدتــا روشــی کــه بــا اســتفاده از ایــن 
بوکلــت هــا اجــرا مــی شــد، عمدتــا در گــروه هــا متــن بــه صــورت پاراگراف-پاراگــراف توســط اعضــای گــروه خوانــده 
و توضیــح داده مــی شــد و ســرگروه هــا در ایــن بــود. بــه ایــن صــورت کــه معمــوال در ایــن حیــن ســواالتی را در 
رابطــه بــا موضــوع و متــن مطــرح مــی کردنــد و بــه بحــث و گفتوگــو مــی پرداختنــد. بخــش واژگان نیــز بیشــتر 
ابهامــات و ســواالت را در رابطــه بــا دشــواری هــای متــن پاســخ میــداد و درک متــن را تســهیل مــی کــرد. مشــکل 
ایــن روش ایــن بــود کــه اگــر ســرگروه، رونــد بحــث را بــا مدیریــت خــاص خــود جــذاب نمیکــرد، رونــد گفــت وگــو 
بــا اتــکا بــه ایــن نــوع بوکلــت در انتهــا بــه یکنواختــی و سســتی مــی گراییــد. همچنیــن طوالنــی بــودن متــن باعــث 
مــی شــد کــه بیشــتر زمــان جلســه بــه خوانــدن متــن ســپری شــود و یــا اینکــه بــه متــن بــه طــور کامــل پرداختــه 

نشــود.
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ــا انتقــال تجربیــات توســط مســئولین  ــان مــاه 1396 و ب ــه طــور رســمی در آب ــد انجمــن ب ــا آغــاز فعالیــت جدی ب
ــدی و  ــری ج ــه بازنگ ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــوی آزاد، تصمی ــه گفتوگ ــوص برنام ــه خص ــن و ب ــته انجم ــن گذش و فعالی
عمدهــای در محتــوا و طراحــی جــزوات آموزشــی جدیــد صــورت بگیــرد. پــس بــه شــکل از بررســی هــا و مشــورت 
هــا و دریافــت بازخــورد، نســخه ی نهایــی بوکلتهــای جدیــد مجــددا چهــار صفحــه ای و بــه شــرح زیــر طراحــی شــد.
الــف( بخــش عناویــن: غیــر از لوگــوی جدیــد سلســله جلســات گفــت وگــوی آزاد، و راه ارتباطــی بــا مســئول برگــزاری 

برنامــه بــه صــورت نــام کاربــری در پیامرســان تلگــرام و بلــه تغییــری در ایــن بخــش صــورت نگرفتــه اســت.
ــته و از  ــرار داش ــت ق ــه ی دوم بوکل ــی صفح ــمت باالی ــه در قس ــش ک ــن بخ ــی: ای ــواالت ابتدای ــش س ب( بخ
بخشــهای جدیــد افــزوده شــده بــه بوکلتــه ای جلســات اســت، از ســه ســوال تشــکیل شــده و شــرکت کننــدگان 
را بــرای ورود بــه بحــث آمــاده مــی کنــد. در واقــع هــدف از قــرار دادن ایــن بخــش قبــل از بخــش متــن، ایجــاد 
آمادگــی ذهنــی و مســائل مربــوط در ذهــن مخاطــب بــه منظــور افزایــش تمرکــز و هدفمندتــر ســاختن گفــت وگوهــا 

در ادامــه جلســه میباشــد.
ج(  بخــش متــن: ایــن بخــش متشــکل از متنــی اســت کــه از چنــد قســمت و پاراگــراف مختلــف تشــکیل شــده 
و بــه شــرح و توضیــح پیرامــون موضــوع جلســه مــی پــردازد. همچنیــن در ابتــدای متــن، منبعــی کــه متــن از آن 
اســتخراج شــده، قیــد گردیــده اســت. همــواره تــالش شــده اســت متونــی کــه بــرای ایــن بخــش انتخــاب و تنظیــم 
مــی شــوند از منابــع رســمی و اســتاندارد تهیــه شــده تــا احتمــال وجــود هرگونــه خطــای نگارشــی، ســاختاری و 

زبانــی در آن بــه حداقــل برســد.
د( بخــش تصویــر یــا نمــودار: ایــن بخــش کــه بعــد از متــن و در صفحــه ی ســوم قــرار میگیــرد، عمومــا از یــک 
نمــودار شــبکه ای و یــا تصویــری مرتبــط بــا موضــوع تشــکیل شــده اســت و عــالوه بــر ایجــاد جذابیــت و زیبایــی 

ظاهــری بــر غنــای محتــوا نیــز افــزوده اســت. 
ه( بخــش ســواالت پایانــی )نتیجــه گیــری(: ایــن بخــش کــه در انتهــای صفحــه ی ســوم بوکلــت قــرار دارد، از دو 
ســوال تشــکیل شــده و هــدف آن جمــع بنــدی بحــث و کمــک کــردن بــه شــرکت کننــدگان بــرای نتیجــه گیــری از 

مســائل متعــدد مطــرح شــده در حیــن گفــت وگــو اســت.
و( بخــش واژگان: ایــن بخــش کــه قســمت عمــده صفحــه ی چهــارم و پایانــی بوکلــت را تشــکیل میدهــد، بــه شــرح 
واژه هــا و عبــارات مهــم متــن پرداختــه و بــا ذکــر نقــش گرامــری، نحــوه تلفــظ و معنــا و توضیــح هــر واژه بــه زبــان 
انگلیســی، مفهــوم آنهــا را بــرای مخاطبــان روشــن تــر مــی ســازد. الزم بــه ذکــر اســت کــه از فرهنــگ واژگان النگمــن 
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بــرای ایــن بخــش اســتفاده شــده اســت.
ز( بخــش نقــل قــول: ایــن بخــش کــه در انتهــای ســمت چــپ صفحــه ی چهــارم قــرار دارد، از یــک ســخن کوتــاه از 
یکــی از شــخصیت هــای برجســته تشــکیل شــده و بــه مســئله ای در رابطــه بــا موضــوع گفتوگــو اشــاره دارد. ایــن 

بخــش نیــز بــه تنهایــی ظرفیــت مــورد بحــث قــرار گرفتــن توســط گــروه هــا را بــه میــزان مناســب داراســت.
ــک  ــک لین ــرار دارد از ی ــارم ق ــه ی چه ــت صفح ــمت راس ــای س ــه در انته ــش ک ــن بخ ــد: ای ــو آر ک ــش کی ح( بخ
الکترونیکــی تشــکیل شــده و بــه مخاطبــان مربــوط بــه فعالیــت بعــد از جلســه محتواهــای متنوعــی از جملــه کلیــپ 
تصویــری، پادکســت، اینفوگرافیــک و... ارائــه میدهــد. در واقــع ایــن بخــش تمــام شــرکت کننــدگان مــی شــود و 

محتواهــای تکمیلــی و ســودمندی در اختیــار آنــان مــی گــذارد.
روش آموزشــی: روشــی کــه بــا اســتفاده از ایــن بوکلــت هــا اجــرا مــی شــد نســبت بــه بوکلتهــای قبلــی از پویایــی، 
ــه ســواالت ابتدایــی و پایانــی،  ــا اضافــه شــدن بخــش هایــی از جمل تنــوع و بهینگــی بیشــتری برخــوردار بــود. ب
تصویــر و نمــودار و جمالــت بــزرگان رونــد جلســه و گفــت وگــو جــذاب تــر و فعــال تــر شــد و ســرگروه هــا روش 
ــم  ــد ه ــب جدی ــن ترکی ــا ای ــتند. ب ــار داش ــو در اختی ــت وگ ــردن گف ــش ب ــث و پی ــرای اداره بح ــری ب ــخص ت مش
ســرگروهها بــرای بــروز خالقیــت و طــرح مســائل متعــدد دســت بازتــری داشــتند و هــم دیگــر اعضــای گــروه هنــگام 
مواجــه شــدن بــا بخشــهای متنــوع، نشــاط و پویایــی خــود را تــا انتهــای زمــان جلســه حفــظ میکردنــد در ایــن روش 
ــه بحــث  ــرای ورود ب ــدگان ب ــا، شــرکت کنن ــو پیرامــون آنه ــی و گفــت وگ ــا مطــرح شــدن ســواالت ابتدای ــدا ب ابت
آمادگــی بیشــتری مــی یافتنــد. ســپس بــا خوانــدن پاراگــراف هــا و قســمت هــای متعــدد متــن توســط اعضــای 
مختلــف گــروه و توضیــح و طــرح ســوال و گفــت وگــو پیرامــون آنهــا، گفــت وگــو بــه ســطح مناســبی مــی رســید 
و ســپس بــا پرداختــن بــه نمــودار واژگانــی و یــا تصویــری کــه پــس از بخــش متــن قــرار داشــت، افــراد بــه تدریــج 
گفــت  وگــو را بــه نتیجــه نزدیکتــر مــی کردنــد و در نهایــت بــا بحــث پیرامــون ســواالت پایانــی، موضــوع بــه نتیجــه 
ــای دیگــری پیرامــون  ــرار داشــت کــه از زوای ــه ایــن منظــور ق ــز ب ــی مــی رســید. بخــش نقــل قــول نی ــل قبول قاب

موضــوع بحــث شــود و اگــر صحبتــی در حیــن گفــت وگــو باقــی مانــده بــود، در ایــن فرصــت گفتــه شــود.
.سه(.بوکلت.های.نیمسال.دوم.سال.تحصیلی.1400-1401

پــس از برگــزاری شــش جلســه در نیمســال اول و تجربیــات متعــددی کــه حاصــل شــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 
مشــورت هــا و بررســی هــای متعــددی کــه توســط مســئولین برگــزاری و شــورای انجمــن صــورت گرفــت، تصمیــم 
بــر ایــن شــد کــه بــه جهــت افزایــش کیفیــت و یادگیــری، بوکلــت هــای نیمســال تحصیلــی جدیــد ارتقــا یافتــه و 
نواقــص آنهــا برطــرف گــردد. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی و عمــده از برگــزاری چنیــن جلســاتی بیشــتر 
تقویــت مهــارت صحبــت کــردن مــی باشــد، قــرار بــر ایــن شــد کــه ســهم ایــن مهــارت در فراینــد برگــزاری جلســات 

تــا حــد مناســبی افزایــش یابــد در ادامــه بــه شــرح ســاختار ســری جدیــد جــزوات آموزشــی مــی پردازیــم.
الف( بخش A نقشه ذهنی

ــره اســت کــه  ــه شــکل دای ــی ب ــه، شــامل یــک نمــودار واژگان ــرار گرفت ــوان جلســه ق ایــن بخــش کــه پــس از عن
معمــوال از از شــش کلیــد واژه یــا عبــارت تشــکیل شــده اســت. اضافــه شــدن ایــن بخــش کــه در ابتــدای صفحــه 
ی اول قــرار دارد، موجــب مــی شــود کــه ذهنیــت شــرکت کننــدگان قبــل از ورود جــدی بــه فضــای گفتوگــو پیرامــون 
موضــوع در وضعیــت نســبتا مشــخصی قــرار گرفتــه و نظــرات ارزشــمندتر و جمالــت مفیدتــری از افــراد ارائــه شــود. 

ب( بخش B متن
بخــش کــه در قســمت میانــی صفحــه ی اول قــرار گرفتــه اســت، در دو جلســه ابتدایــی نیمســال جــاری بــه صــورت 
شــش ســطر نقطــه چیــن طراحــی شــده بــود تــا شــرکت کننــدگان در ابتــدای جلســه بــا توجــه بــه موضــوع جلســه، 
ــث  ــوع بح ــورد موض ــراف در م ــک پاراگ ــل ی ــش حداق ــده در بخ ــرح ش ــم مط ــود و مفاهی ــش خ ــات و دان اطالع
بنویســند و نظــر شــخصی خــود پیرامــون مســئله را پیــش از وارد شــدن بــه بحــث و گفتوگــوی جــدی، بنگارنــد بــا 
گذشــت دو جلســه بدیــن منــوال، بــا توجــه بــه اشــتیاق انــدک شــرکت کننــدگان بــه نوشــتن پیرامــون موضــوع 
گفــت وگــو در ایــن بخــش و بازدهــی کــم آن در جلســه گفتوگــو، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه از ایــن پــس متنــی 

مختصــر و مفیــد بــرای روشــنتر ســاختن موضــوع گفــت وگــو جایگزیــن حالــت قبلــی بخــش B بشــود.
ج( بخش C واژگان

 A، B ایــن بخــش کــه در وســط صفحــه ی دوم طراحــی شــده، بــه شــرح واژه هــای مهــم ذکــر شــده در بخشــهای
مــی پــردازد. در ایــن بخــش، نقــش گرامــری، معنــا و توضیــح هــر واژه بــه زبــان انگلیســی قــرار دارد از فرهنــگ هــای 

واژگان النگمــن و آکســفورد اســتفاده شــده اســت.
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گ جلسات پخش فیلم به همراه توزیع  

SEA Dictionary

.معرفی.برنامه
برنامــه ی سلســله جلســات پخــش فیلــم بــه زبــان انگلیســی از برنامه هــای مــداوم هفتگــی انجمــن علمــی اســت. 
ــت  ــی بوکل ــل الترونیک ــب فای ــه در قال ــروه مربوط ــط کارگ ــه توس ــش از تهی ــات پی ــن جلس ــی ای ــوای آموزش محت
ــط  ــای SEA Dictionary توس ــم، فایل ه ــش فیل ــگام پخ ــن هن ــود. همچنی ــر می ش ــازی منتش ــای مج ــتر فض در بس

ــه اشــتراک گذاشــته می شــود. ــا دانشــجویان ب ــروه ب کارگ

.ضرورت،.محتوا،.روش.و.اهداف.آموزشی.برنامه
در جلســات پخــش فیلــم، دانشــجویان بــا جــزوات آموزشــی مناســبی کــه در اختیــار دارنــد، بــه تماشــای فیلــم بــه 
زبــان مقصــد پرداختــه و عالوه بــر افزایــش دانــش زبانــی خــود در زمینــه ی واژگان، گرامــر، اصطالحــات و تلفــظ نیــز 
ــه  ــه طراحــی شــده اســت، دانشــجویان ب ــا ســازوکاری ک ــم، ب ــد. در سلسله جلســات پخــش فیل افزایــش می دهن
مســیری رهنمــون می شــوند کــه پله پلــه ســطح زبانــی خــود را افزایــش دهنــد و ترقــی کننــد. باتوجــه بــه چالــش 
همه گیــری کرونــا و لــزوم برگــزاری برخــط جلســات، تیــم برگــزاری تمهیــدی جدیــد و کارا را برگزیــد تــا ضمــن برگــزاری 
تمام وکمــال جلســات، آورده ی آن  بــرای دانشــجویان را نیــز بــه حداکثــر میــزان خــود برســاند. در جلســات پخــش 
فیلــم، به واســطه ی محدودیــت جلســات آنالیــن و عــدم امــکان نمایــش کل فیلــم، کلیپ هایــی اختصاصــی بــرای 
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هــر فیلــم در نظــر گرفتــه می شــود؛ هــر کلیــپ شــامل دو یــا ســه ســکانس از فیلــم مــورد نظــر بــوده و هــر کــدام از 
ایــن ســکانس ها در قالــب ســه گام ارائه)تماشــا، یادگیــری، تســت( می شــوند، بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا ســکانس 
موردنظــر بــا زیرنویــس انگلیســی پخــش شــده و واژگان و اصطالحــات مهــم و هــدف آن بــا رنگــی متمایــز مشــخص 
شــده اســت؛ در گام دوم همــان ســکانس مجــددا بــا زیرنویــس انگلیســی پخــش شــده و ایــن بــار بــرای هــر کــدام 
ــان شــد  ــا در گام ســوم، از آنچــه بی ــکات آموزشــی و شــاهدمثال هایی آورده می شــود و نهایت ــارات رنگــی، ن از عب
ــی مشــخص چندثانیــه ای، دانشــجویان می بایســت  ــه ای پرســیده می شــود و در محــدوده زمان ســواالتی چندگزین
پاسخ هایشــان را در Chat Box درج کننــد. ایــن ســه گام بــرای هــر ســکانس تکــرار می شــود. پــس از کلیــپ، بــرای 
درگیــری بیشــتر دانشــجویان و افزایــش مهــارت Speaking آن هــا، بحــث و تبــادل نظــری پیرامــون فیلــم مربوطــه 
ــه  ــی طراحــی می شــود ک ــم، بوکلت ــرای هــر فیل ــت می رســد. ب ــه بررســی بوکل ــت ب ــد. ســپس نوب ــه عمــل می آی ب
شــامل تمامــی لغــات، اصطالحــات و تعابیــر مهــم و آموزنــده ی فیلــم اســت. بوکلــت و کلیــپ مکمــل یکدیگرنــد. 
شــرکت کنندگان نیــز کــه روز قبــل از برگــزاری جلســه از طریــق پوســتر اختصاصــی انجمــن از فیلــم مربوطــه مطلــع 
هســتند می تواننــد از طریــق کانــال محتوایــی انجمــن در پیامرســان بلــه، پیــش از برگــزاری جلســه، بوکلــت مربوطــه 
را بارگیــری کــرده و بــا تماشــای فیلــم و پیش مطالعــه ی آن، خــود را جهــت شــرکت در جلســه بــه حداکثــر آمادگــی 

برســانند. 
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)SEA.Dictionary(ساختار.جزوات.آموزشی.اختصاصی.انجمن.
تیــم محتوایــی برنامــه، بــرای هــر جلســه پخــش فیلــم، جــزوه آموزشــی چهــار صفحــه ای متشــکل از واژگان، تعابیــر 
و اصطالحــات مهــم هــر فیلــم را اســتخراج کــرده و تنظیــم می نمایــد. ســاختار جــزوات بدیــن صــورت اســت کــه 
در صفحــه اول تصویــر پوســتر فیلــم، عنــوان SEA Dictionary، عنــوان فیلــم، منبــع محتوایــی جــزوه و لوگوهــای 
ــکل از واژگان و  ــدی متش ــه بع ــه صفح ــده اند. س ــم درج ش ــش فیل ــات پخ ــان و جلس ــش زب ــان، بخ ــن زب انجم
ــب  ــردی واژه در قال ــال کارب ــی واژه، مث ــح انگلیس ــرح و توضی ــی واژه، ش ــم تلفظ ــردی، عالئ ــم و کارب ــات مه ترکیب
ــه  ــًا ادام ــز عمدت ــر نی ــه آخ ــد. در صفح ــی واژگان می باش ــا بعض ــط ب ــر مرتب ــاد و تصاوی ــا متض ــرادف ی ــه، مت جمل

ــرار دارد. ــجویان ق ــخصی دانش ــی ش ــرای یادداشت نویس ــی ب ــات و فضای واژگان، اصطالح
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محتواهای روزانه 
)Daily Content(

بــا هــدف بهبــود، اعتــال و ارتقــای ســطح مهارت هــای عمومــی و کاربــردی زبانــی دانشــجویان، بخــش نوپایــی در 
ــا نــام فوق الذکــر شــکل گرفــت. راهبــرد ایــن بخــش بــه ایــن صــورت اســت کــه در هــر هفتــه، ۴روز و  انجمــن ب
ــی، در بســتر  ــک پســت تصویری-متن ــه صــورت ی ــه ی محتواهــای آموزشــی ب ــی از بخش هــای ۴گان در هــر روز یک
ــامل واژگان،  ــا ش ــردد. محتواه ــر می گ ــن منتش ــتاگرام انجم ــانه ی اینس ــن رس ــه و همچنی ــان بل ــانه ای پیامرس رس
ُجک هــا و مطالــب  Fun انگلیســی و عکــس نوشــت های طنــز در قالــب )fansea(، اصطالحــات و گرامــر می شــود و 
شــاکله ی هــر پســت بــه ایــن صــورت اســت کــه تصویــری مرتبــط همــراه بــا متن نوشــتی مشــتمل بــر توضیــح واژه/
اصطــالح مربوطــه و نیــز دو الــی ســه مثــال در جمــالت رایــج زبانــی در جهــت فهــم بیشــتر آن منتشــر می شــوند.

نهایتا در طرحی تشویقی، با طرح آزمونک هایی از این محتواها، به افراد برتر، جوایزی اعطا می شود.
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)Fansea(.محتوای.طنز.
محتواهــای  بــا  عکسنوشــت هایی  بخــش،  ایــن  در 
طنازانــه و کمیــک لحــاظ می شــود کــه هــم در دل خــود 
کاربــرد زبانــی قابــل توجهــی دارنــد و هــم پروســه ی کار 
ــوع ایجــاد  ــرای دانشــجو تن ــی در آورده و ب را از یکنواخت
را  ارائه شــده  محتواهــای  ســایر  اثرگــذاری  و  کــرده 

می دهنــد. افزایــش 

)Grammar(.دستورزبان.
در بحــث گرامــر، منابــع مــدون و متنوعــی از کتــب آکادمیــک زبان آمــوزی در نظــر گرفتــه 
شــده و از آن هــا بــا رونــدی مشــخص و علمــی، هفته به هفتــه و بــه صــورت طرح ریزی شــده 
نــکات گرامــری و به هم پیوســته ای بــه همــراه تصاویــر در بلــه و اینســتاگرام منتشــر 

ــد. ــردی و مهم ان ــاز، کارب ــن ایج ــه در عی ــی ک ــود. نکات می ش
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)Idioms(.اصطالحات.
صدهــا اصطــالح پرکاربــرد در مکالمــات روزمــره زبــان انگلیســی از ده هــا منابــع مختلــف آکادمیــک جمــع آوری شــده، 
و به صــورت هفتگــی و براســاس الگوریتــم کاربــردی ترتیب بنــدی شــده و منتشــر می شــوند. هــدف از ارائــه 
ایــن محتــوا، درگیرکــردن و آشــنایی حداکثــر دانشــجو بــا مکالمــات روزمــره و افزایــش توانایــی Listening اســت. 

ــه تولیــد و منتشــر می گــردد. محتــوای مذکــور نیــز در بســتر اینســتاگرام و پیامرســان بل

)Vocabulary(.واژگان.
ــش  ــن، بخ ــت. در انجم ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــوزش آن از اهمی ــای آم ــت و متده واژگان از ارکان زبان آموزی س
مربوطــه بــا مطالعــه و تعمیــق در ده هــا منبــع برگزیــده ی واژگان انگلیســی، بــا انتخــاب صدهــا واژه پرکاربــرد ایــن 
زبــان و تدویــن آن در رونــده مشــخص، بــا بهره گیــری از تصاویــر مرتبــط و قراردادنشــان در دل جمــالت و مثال هایــی 
کاربــردی و در قالــب پســتی موجــز و مفیــد در پیامرســان بلــه و نیــز رســانه اینســتاگرام، بــر آن اســت تــا ایــن رکــن 

مهــم زبان آمــوزی را بــرای دانشــجویان تســهیل نمایــد.
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)Quiz Game( محتوای آموزش از طریق آزمونک

بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه دروس آکادمیــک زبــان انگلیســی نیــاز مــا را بــه عنــوان یــک منبــع بــرای انگلیســی 
عمومــی و مهــارت Speaking بــرآورده نمی کنــد، تصمیــم گرفتیــم تــا ایــن خــأ را توســط برنامــه ای جدیــد پــر کنیــم.
ــت.  ــن اس ــر انجم ــای دیگ ــت ه ــل فعالی ــی مکم ــان انگلیس ــی زب ــن علم ــتاگرام انجم ــه اینس ــی صفح ــور کل ــه ط ب
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ــوزی،  ــان آم ــد زب ــداوم فراین ــرار و ت ــه تک ــوزی ب ــان آم ــاز زب ــه نی ــه ب ــا توج ب
اســتوریهای صفحــه اینســتاگرام بــه یــک برنامــه مکمــل بــرای برنامــه گفــت و 

ــه اســت. ــوی آزاد اختصــاص یافت گ
ــو در  ــت و گ ــرای گف ــروری ب ــا واژه ض ــه ی ــد نکت ــر روزه چن ــه ه ــن برنام در ای
 Vocabulary اختیــار زبــان آمــوزان قــرار می گیــرد. ایــن نــکات در چهــار محــور

و Slang و Grammar و Listening آمــاده و عرضــه می شــوند.
ــان  ــق زب ــم عمی ــرای فه ــه ب ــه ک ــر آنچ ــود ه ــعی می ش ــد س ــن فرآین در ای
انگلیســی عمومــی و نیــز صحبــت کــردن بــه زبــان انگلیســی تولیــد و عرضــه 

ــود. ش
ــرای  ــرار در مکالمــه، واژگان ضــروری ب ــکات دســتوری پرتک ــه، ن در طــول هفت
ــت  ــات گف ــات جلس ــه موضوع ــه ب ــا توج ــف ب ــات مختل ــه در موضوع مکالم
ــارت  ــت مه ــت تقوی ــا جه ــم ه ــن ها و فیل ــهایی از انیمیش ــوی آزاد، برش و گ
شــنیدار و در نهایــت و مهمتــر از همــه، اصطالحــات عامیانــه کــه بــدون شــک 

ــان انگلیســی عمومــی هســتند، بررســی می شــوند. بخــش مهمــی از زب
ــر  ــن ام ــرای ای ــی ب ــای متنوع ــز از قالبه ــوزش نی ــدن آم ــر ش ــق ت ــرای عمی ب
ــتفاده  ــتقیم و اس ــوزش مس ــب آم ــتی، قال ــب تس ــود : قال ــتفاده می ش اس
از ظرفیت هــای موجــود در اینســتاگرام بــرای ایجــاد پویایــی رابطــه بیــن 
.poll و question box مخاطــب و محتــوای تولیــد شــده ماننــد ظرفیــت
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دوره آموزشی جامع زبان انگلیسی

یکــی از اهــداف انجمــن زبــان دانشــگاه امــام صــادق ارتقــاء و بــاال بــردن ســطح زبــان آمــوزان در همــه جهــات و 
ابعــاد زبــان آمــوزی اســت. بــا توجــه بــه تقاضــا و از طرفــی فقــدان چنیــن دوره هایــی در حــوزه زبــان انگلیســی، 
انجمــن علمــی پــس از چندیــن هفتــه هماهنگــی بــا اســاتید و تشــکل هــا، ســرانجام چنیــن دوره ای را آغــاز کــرد. 
بــی شــک ایــن دوره مــی بایســت در حــد و حــدودی مــی بــود تــا بتوانــد نیازهــای کلــی را چــه بــرای زبــان آمــوزان 
در ســطح مقدماتــی و چــه در ســطح پیشــرفته پاســخگو باشــد کــه الحمــدهلل بــا توجــه بــه نظــرات و بازخوردهــای 

دریافتــی بــه چنیــن مقصــودی نایــل آمــد.
 ایــن دوره متشــکل از ده جلســه بــا رویکــرد کارگاهــی بــود کــه در هــر جلســه مطالــب گوناگونــی و متنوعــی دربــاره 
زبــان انگلیســی مطــرح شــد. هــر یــک از جلســه زمــان تقریبــی بیــن یــک ســاعت و نیــم یــا دو ســاعت را شــامل مــی 
شــدندو همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ورود در ایــن دوره بــرای عمــوم عالقــه منــدان آزاد بــود. بــا توجــه بــه 
تبلیغــات وســیع و گســترده ایــن برنامــه، دوره در ســطح اســتان، کشــور و همچنیــن کشــورهای همســایه ماننــد 
افغانســتان و عــراق مطــرح شــد و شــاهد حضــور عزیزانــی از ایــن نقــاط نیــز بودیــم. اســاتید مدعــو داخــل دوره نیــز 
متشــکل از افــراد مطــرح و بــا تجربــه در حــوزه زبــان هــای خارجــی بودنــد کــه منجــر بــه برگــزاری دوره در کیفیــت 
نســبتا باالیــی شــد. جلســات تمامــا بــه زبــان انگلیســی برگــزار شــد و تمــام تعامــالت بیــن اســتادان و زبــان آمــوزان 
نیــز بــه همیــن زبــان صــورت گرفــت. ایــن دوره ده جلســه ای بــه صــورت کامــال رایــگان و بــدون دریافــت وجــه 
برگــزار گردیــد و در انتهــا بــه تمامــی افــراد شــرکت کننــده در آن گواهــی معتبــر اهــدا شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
پــس از برگــزاری هــر جلســه، یــک گــزارش تقریــری و تصویــری بــر روی صفحــات اجتماعــی انجمــن قــرار مــی گرفــت 
ــکات بیــان شــده  ــد از گزیــده و خالصــه ن ــد بتوانن کــه عالقــه منــدان و افــرادی کــه جلســات را از دســت داده ان

اســتفاده کننــد.
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.How.to بــا.موضــوع. اول. .جلســه.

.improve. speaking. skill. in. the

دکتــر. توســط. .19-time. of. Covid
مرســلی فرهــاد.

اپیدمــی  همزمــان بــا همــه گیــری و 
بیمــاری کرونــا، بســیاری از زبــان آمــوزان 
اظهــار داشــتند کــه آن طــور کــه شــاید 
ــش دادن  ــابق در افزای ــل س ــد مث و بای
انــد.  زبانــی خــود متحیــر  مهارتهــای 
ــه دارای  ــی ک ــن یکــی از موضوعات بنابرای
اولویــت بــود و بســیار وجــود آن حــس 
مــی شــد، موضــوع همیــن جلســه بــود 
تــا زبــان آمــوزان بتواننــد بــا شــرایط 
جدیــد خــود را وفــق داده و حداکثــر 
بهــره و اســتفاده را از ایــن ایــام بحرانــی 

ــند. ــته باش داش

.Tips.to بــا.موضــوع. .جلســه.دوم.

improve.writing.skill.توســط.دکتــر.
ــار ــهیدی.تب ــی.ش مصطف

زبــان  اکثــر  کــه  از موضوعاتــی  یکــی 
ــری  ــد و یادگی ــوزان از آن هــراس دارن آم
ــی  ــق م ــد قل ــی ب ــر آن را کم ــلط ب و تس
ــا  ــتاری ی ــارت نوش ــوع مه ــد، موض دانن
رایتینــگ اســت کــه یکــی از فاکتورهــای 
اساســی و مهــم بســیاری از آزمــون هــای 
ــا  ــی اســت. در ایــن جلســه ب بیــن الملل
رویکــرد تعاملــی و عملــی ســعی شــد تــا 
بــه زبــان آمــوزان کلیاتــی دربــاره ی نکات 
مهــم مهــارت نوشــتاری از طریــق مثالهــا 

و متــن هــای متعــدد گوشــزد گــردد
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.How موضــوع. بــا. چهــارم. جلســه. .

.to. benefit. from. technology. to

اســتاد. توســط. .improve. English
زاده رحیــم. قاســم.

بــا این وجــود کــه اپیدمــی کرونا بســیاری 
از فرصــت هــای آمــوزش حضــوری را از 
ــای  ــی فرصته ــا از طرف ــرد، ام ــلب ک ــا س م
جایگزیــن بســیاری را پیــش روی مــا قــرار 
اســتفاده  فرصتهــا  ایــن  از  یکــی  داد. 
زبــان  تقویــت  بــرای  روز  تکنولــوژی  از 
ــی  ــدون راهنمای ــا ب ــت. ام ــی اس انگلیس
در معــرض ایــن فضــا قــرار گرفتــن ممکــن 
آمــوزاان ســرگردانی  اســت بــرای زبــان 
ــعی  ــه س ــن جلس ــه در ای ــود آورد ک بوج
ــن  ــی و در عی ــی کل ــک راهنمای ــا ی ــد ت ش
آمــوزان  زبــان  کاربــردی خدمــت  حــال 
ــن  ــد از ای ــزان بتوانن ــا عزی ــود ت ــه ش ارائ
اقیالنــوس وســیع حداکثــر اســتفاده را 
ببرنــد. در ایــن جلســه عــالوه برتوضیــح و 
ــا و  ــایت ه ــزار، وبس ــرم اف ــر ن ــوزش ه آم
ســایر پلتقــرم هــای مفیــد در ایــن حــوزه 

ــد. ــی گردی معرف

.How موضــوع. بــا. ســوم. جلســه. .

.to. get. a. paper. published. in

.internationally. known. journals
ــب ــن.مذه ــد.امی ــر.محم ــط.دکت توس
در ایــن ایــام کــه دانشــجویان و فعالیــن 
ــی  ــا دنیای علمــی در بحبوحــه مواجــه ب
بــه نــام مقــاالت و ژورنــال هــا قــرار 
گرفتــه انــد، بــه جرئــت مــی تــوان گفت 
کــه آشــنایی بــا نحــوه نوشــتار و قوانین 
چــاپ در یــک ژورنــال دیگــر یــک امتیــاز 
ــدل  ــک ضــرورت ب ــه ی ــه ب نیســت؛ بلک
ــتاد  ــه اس ــن جلس ــت. درای ــده اس گردی
گرامــی بــا بیــان مقدماتــی دربــاره انــواع 
ــی  ــب جزئ ــا، مطال ــال ه ــاالت و ژورن مق
و تشــریحاتی در ایــن موضــوع بیــان 

کردنــد.
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.An موضــوع. بــا. پنجــم. جلســه. .

.Introduction. to. International

توســط. . .)... .,Tests. )IELTS,.TOEFL
اکبــر.قاســمی دکتــر.علــی.

چنــد ســال  ایــن  در  کــه  مــواردی  از 
مخاطــب فراوانــی پیــدا کــرده و بســیاری 
ــرده، بحــث  ــه ســوی خــود جــذب ک را ب
ــل و  ــد تاف ــی مانن ــن الملل ــای بی آزمونه
آیلتــس اســت. امــا چیــزی کــه موجــب 
ــان آمــوزان پیــش از ورود بــه  نگرانــی زب
ــوع  ــود، موض ــی ش ــا م ــون ه ــن آزم ای
عــدم آشــنایی و تســلط آنهــا بــر چگونگی 
ــل آزمــون هاســت. از  ــن قبی ــزاری ای برگ
ایــن رو انجمــن علمــی بــر خــود واجــب و 
ضــروری دانســت تــا جلســه ای را بــه این 
عنــوان اختصــاص دهــد. در ایــن چلســه 
اســتاد بــه معرفــی و مقایســه هــر آزمون 
ــات  ــه دادن توضیح ــدام ب ــپس اق و س
تکمیلــی دربــاره هــر آزمــون و بخــش 

ــد. ــف آن کردن هــای مختل

.How.موضــوع بــا. جلســه.ششــم. .

.to. be. a. Successful. Language
ــرد ــاس.منف ــر.عب ــط.دکت Learner.توس
ــه  ــه مقول ــت ک ــکار اس ــگان آش ــر هم ب
ادامــه دار  آمــوزی یــک مســیر  زبــان 
ــر  ــت و اگ ــدی اس ــتی و بلن ــر از پس و پ
ــود را  ــوان خ ــن و ت ــده ذه ــرد یادگیرن ف
ــرده باشــد،  ــاده نک ــن مســیر آم ــرای ای ب
بــه مــرور دچــار فرســایش و بــی انگیــزه 
شــدن خواهــد شــد. پــس پیــش از 
شــروع و همچنیــن در طــول مســیر زبــان 
ــا  ــا ب ــد ت ــادر باش ــت ق ــی بایس ــوز م آم
ــواره  ــی، هم ــر خودانگیزگ ــت عنص تقوی
خــود را در ایــن مســیر ثابــت قــدم نگــه 
ــرای  ــی ب ــن جلســه راهکارهای دارد. در ای
رشــد انگیــزه و مســائل روانــی مرتبــط بــا 
زبــان آمــوزی بیــان شــد تــا زبــان آمــوزان 
بــه ایــن ابــزار نیــز مجهــز گردنــد و مســیر 
ــان  ــرای ایش ــوزه ب ــن ح ــرفت در ای پیش

ــردد. ــر گ هموارت
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.Role.of.ــا.موضــوع ــم.ب ــه.هفت .جلس

.General. English. in. Improving

Professional.English.توســط.دکتــر.
ــب ــن.مذه ــد.امی محم

زبــان عمومــی و دانــش کلــی نســبت بــه 
ــا  ــری آن ت ــای یادگی ــی ســنگ بن هــر زبان
ــه  ــن بحــث ب ــی باشــد. ای ــی م حــد اعل
طــور بســیار ویــژه دربــاره زبــان انگلیســی 
هــم صــادق اســت. بدیــن شــکل کــه اگر 
زبــان آمــوزی قصــد پیشــرفت و ترقــی در 
ــد در  ــی خواه ــی دارد و م ــان انگلیس زب
ــکار  ــود ب ــه و کار خ ــده آن را در حرف آین
گیــرد، مــی بایســات در ابتــدا پایــه هــای 

زبــان 

موضــوع. بــا. هشــتم. جلســه. .

.Socializing. and. Networking. in

ــم. ــم.رحی ــای.قاس ــط.آق English.توس
زاده

بــدون شــک یــک از چالــش هــای بــزرگ 
نســل نــو برقــراری ارتبــاط بــا محیــط 
اطــراف خــود اســت. ای مســئله در زبــان 
هــای خارجــی بــه مراتــب نیــاز بــه تامــل 
و تمریــن بیشــتری دارد. ایــن کــه بــر 
فــرض مثــال چگونــه در یــک جلســه 
رســمی بتوانیــم از طریــق زبــان بــدن 
خــود مفاهیــم را برســانیم یــا اینکــه 
چگونــه مکالمــه بــا افــراد غریبــه را آغــاز 
کنیــم و .... از مــوارد مطــرح شــده در 
ایــن جلســه و کارگــروه بــود کــه بــه 
واســطه ی کارگــروه بــودن ایــن جلســه، 
ایــن مــوارد بــه طــور عملــی و عینــی بــا 

ــد. ــن ش ــوزان تمری ــان آم زب
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.How.to.better.ــوع ــا.موض ــم.ب ــه.نه .جلس

.understand. English. audio. and. video
ــو ــر.هنرج ــط.دکت file.توس

ــن  ــردی و در عی ــیار کارب ــای بس ــی از ابزاره یک
ــا و  ــان ه ــواع زب ــری ان ــازده در یادگی ــال پرب ح
ــق  ــری از طری ــی، یادگی ــان انگلیس ــص زب باالخ
ــه  ــد ک ــی باش ــری م ــی و تصوی ــای صوت فایله
آمــورش را بــرای فــرد لــذت بخــش تــر خواهــد 
ــی  ــن روش م ــان ای ــور همزم ــه ط ــا ب ــرد. ام ک
ــد.  ــده باش ــیب زنن ــده و آس ــراه کنن ــد گم توان
ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــوع زمان ــن موض ای
ــت  ــک و روش درس ــا تاکتی ــوز ب ــان آم ــرد زب ف
یادگیــری زبــان از ایــن طریــق آشــنا نباشــد. در 
ایــن جلســه نکاتــی پیرامــون روشــهای صحیــح 
یادگیــری از ایــن طریــق بیــان شــده و همچنیــن 
منابعــی بــرای دســتیابی بــه ایــن فایلهــا توســط 

ــد. ــی مطــرح گردی اســتاد گرام

.How.to.better.بــا.موضــوع .جلســه.دهــم.

دکتــر. توســط. .present.or. speak. in.events
ــمی ــر.قاس ــی.اصغ عل

احتمــاال بــرای هــر فــردی پیــش آمــده کــه در 
ــرار  ــه ق ــک جلس ــخنرانی در ی ــه و س ــت ارائ موقعی
ــود.  ــترس ش ــار اس ــردرگمی دچ ــرد و از روی س گی
ــش  ــرد چال ــر ف ــادری ه ــان م ــوع در زب ــن موض ای
هــای بســیاری بــه همــراه دارد چــه رســد بــه بیــان 
کــردن آن در یــک زبــان خارجــی و بیگانــه. پــس مــی 
فهمیــم کــه در وهلــه اول فــرد بایــد بیامــوزد که در 
ایــن موقعیــت چگونــه بــر خــود غلبــه یافتــه و آن 
را بــا موفقیــت پشــت ســر گــذارد. در ایــن جلســه 
اســتاد بزرگــوار بــا بیــان نکاتــی پیرامــون راه و روش 
ــکات  ــرح ن ــه ط ــت، ب ــخنرانی درس ــه و س ــک ارائ ی
کلیــدی و مهــم موضــوع بــرای شــکل انگلیســی آن 
کردنــد و در نهایــت بــا مثــال هــای مــوردی متعــدد 
مطالــب را بــرای زبــان آمــوزان ملمــوس تــر کردنــد.
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دهمین دوره تابستانه به زبان انگلیسی

.مقدمه
دهمیــن دوره تابســتانه زبــان انگلیســی، تابســتان ســال 1400 از تاریــخ 6 الــی 19 شــهریورماه  بــه مــدت دو هفتــه 
ــرای  ــژه ب ــب و وی ــی مناس ــم آوردن فرصت ــا فراه ــان ب ــتانه زب ــای تابس ــد. دوره ه ــزار گردی ــازی برگ ــورت مج و بص
دانشــجویان بــه ایشــان ایــن امــکان را می دهنــد کــه در فضایــی صمیمــی و در عیــن حــال تمامــا انگلیســی، بــه 
تقویــت مهارت هــای زبانــی خــود بپردازنــد. بــا توجــه بــه ضعــف اساســی دانشــجویان دانشــگاه در ایجــاد ارتبــاط 
ــان غیرفارســی-  ــه زب ــه گفــت و گــوی صحیــح ب ــه دلیــل عــدم تســلط ب ــی -تنهــا ب ــان غیرایران ــا مخاطب و تعامــل ب
تمرکــز انجمــن علمــی دانشــجویی زبــان در دهمیــن دوره تابســتانه، بــر ایــن بــوده اســت کــه در کنــار مهارت هــای 
ــجویان  ــان دانش ــه« می ــان »مکالم ــا هم ــارت Speaking ی ــت مه ــه تقوی ــژه ای ب ــه وی Reading و Listening، توج
شــود؛ لــذا بخــش عمــده ای از برنامه هــای آموزشــی دوره معطــوف بــه ایــن مهــارت طراحــی و مهندســی گردیــد. بــا 
ــه طراحــی یــک برنامــه هوشــمند آموزشــی  ــه ایــن مــوارد، انجمــن علمی دانشــجویی زبان هــای خارجــی ب توجــه ب
منســجم و هدفمنــد روی آورد تــا تمامــی ایــن اهــداف در ایــن بســتر فراهــم و بهره بــرداری گــردد و شــاید بتــوان 
آن را مهمتریــن وجــه تمایــز ایــن دوره بــا دوره هــای تابســتانه دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم بــه حســاب آورد.
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.کالس.ها.و.برنامه.های.علمی.
ــزار  ــجویی برگ ــن علمی دانش ــان و انجم ــش زب ــکاری بخ ــا هم ــتانه، ب ــن دوره تابس ــای دهمی ــا و کالس ه برنامه ه
گردیــد. بدیــن صــورت کــه مدیریــت و نظــارت بــر محتــوای آموزشــی کالس هــای صبــح بــه عهــده بخــش زبان هــای 
ــن  ــده انجم ــه عه ــز ب ــب نی ــر و ش ــد از ظه ــای بع ــی و کارگاه ه ــای آموزش ــن برنامه ه ــی و تدوی ــی و طراح خارج
ــای  ــتانی زبان ه ــن دوره تابس ــه در دهمی ــی ک ــاتید محترم ــت. اس ــرار داش ــی ق ــای خارج ــجویی زبان ه علمی دانش
خارجــی افتخــار بهــره وری از تجربیاتشــان را داشــتیم عبارتنــد از آقایــان »رحیــم زاده«، »درتــاج«، »پورقاســمیان«، 

ــدی«، »شــهرکی آزاد«. ــرد«، »هنرجــو«، »عاب »حاجــی شــفیعی«، »منف
ــته  ــه دو دس ــه ب ــول هفت ــز در ط ــی نی ــای خارج ــجویی زبان ه ــن علمی دانش ــی انجم ــی و علم ــای آموزش برنامه ه
ــای  ــدند. برنامه ه ــیم می ش ــی - تقس ــان انگلیس ــه زب ــاورات ب ــای مح ــان فض ــی –در هم ــی و تفریح علمی-آموزش
آموزشــی شــامل جلســات FREE DISCUSSION کــه در تمامــی روزهــای دوره  برگــزار گردیــد. و جلســات ســخنرانی 
و گفتگــوی خارجــیGUEST TIME  بــا حضــور میهمانــان و اســاتید و خبــرگان حــوزه هــای مختلــف برگــزار می شــد. 
برنامه هــای تفریحــی درنظرگرفته شــده بــرای دانشــجویان کــه بــا توجــه بــه فضــای انگلیســی و حضــور میهمانــان 
ویــژه ی انجمــن علمــی، جنبــه ی آموزشــی و علمــی بــه طــور واضــح در آن هــا لحــاظ گردیــده و دیــده شــده بودنــد، 
عبــارت بودنــد از جلســه Movie Discussion کــه هــر شــب برگــزار می شــدند. همچنیــن یکــی از ویژگــی ایــن دوره 
نســبت بــه ســایر دوره هــا توجــه بــه زبــان تخصصــی در کنــار مهــارت زبــان عمومــی دانشــجویان بــود کــه بــه ایــن 
منظــور کارگاه آموزشــی زبــان تخصصــی بــه ایــن دوره اضافــه گردیــد . از دیگــر نــوآوری هــای ایــن دوره میتــوان بــه 
حضــور پشــتیبانان اشــاره کــرد کــه بصــورت روزانــه بــا دانشــجویان تمــاس گرفتــه و برخــی مــوارد از پیــش برنامــه 
ریــزی شــده را  پیگیــری می کردنــد و بصــورت روزانــه اقــدام بــه بازخوردگیــری از شــرکت کننــدگان می کردنــد کــه در 

طــول دوره نیــز بتــوان بــا نظــرات دوســتان کیفیــت دوره را افزایــش داد . 
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ــی.بخــش. ــای.آموزش ــاره.کالس.ه .درب
ــان.انگلیســی زب

ــط  ــه توس ــح ک ــی صب ــای آموزش کالس ه
برنامه ریــزی  خارجــی  زبان هــای  بخــش 
ــی  ــر اســاس ســه ســطح از یک ــد، ب گردی
ــوزه  ــر در ح ــای معتب ــه کتاب ه از مجموع
یادگیــری اســتاندارد زبــان در رنکینــگ 
 American ــاب ــی تدویــن شــد. کت جهان
کتــاب  بررســی  از  پــس   ،English File
ــم  ــاب توســط تی ــن کت ــف ای هــای مختل
آموزشــی و مدیریــت دوره بــه عنــوان 
انتخــاب و  کتــاب مرجــع در تدریــس 
فایــل آن در اختیــار دانشــجویان قــرار 
ــد در  ــه ش ــه گفت ــور ک ــت و همان ط گرف
ســه کالس بــرای هــر Level در روز برگــزار 

ــد. ش

.درباره.برنامه.های.انجمن.علمی.ویژه.بخش.انگلیسی
 :Free Discussion

ــاالی  ــا مشــارکت ب ــه برنامه هــای انجمــن علمــی کــه ب ــان انگلیســی از جمل ــه زب سلســله جلســات گفتگــوی آزاد ب
ــی  ــف زبان ــطوح مختل ــا س ــی ب ــروه زبان آموزان ــه،در هرگ ــن برنام ــت. در ای ــراه اس ــال هم ــول س ــجویان در ط دانش
ــا ســایر دانشــجویان در گروه هــای چنــد نفــره بــه بحــث  ــا کمــک ســرگروه انتخــاب شــده و ب حضــور دارنــد کــه ب
دربــاره موضــوع می پردازند.بــه همیــن منظــور Bookletهایــی در ســایز A4 طراحــی و تدویــن می گــردد کــه شــامل 
یــک یادداشــت کوتــاه پیرامــون موضــوع بحــث، لغــات مهــم متــن ، تعــدادی ســوال و تصاویــر و بارکــد ویدیــو 
ــا بحــث می باشــد. ایــن سلســله نشســت هــا بــرای هــر ســه ســطح بــه صــورت روزانــه ودر مجمــوع 12  مرتبــط ب

جلســه 120 دقیقــه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت
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Guest Time
ــری  ــتقبال بی نظی ــا اس ــم ب ــتانی ه ــای تابس ــه در دوره ه ــی ک ــن علم ــای انجم ــتقبال ترین برنامه ه ــه پراس از جمل
ــی  ــی و غیرایران ــان ایران ــه در آن از میهمان ــان انگلیســی اســت ک ــه زب ــه ســخنرانی علمــی ب ــردد برنام مواجــه می گ
دعــوت می شــود تــا در موضــوع خاصــی بــه ارائــه مطلــب بپردازنــد و در پایــان نیــز جلســه پرســش و پاســخ انجــام 
خواهــد شــد. میهمانــان هفتمیــن دوره تابســتانی زبان هــای خارجــی عبــارت بودنــد از: »Borna Danesh«، فعــال 
ــده در  ــوق و نماین ــوزه حق ــال در ح ــبکه PressTV، »Dr. Fadaei«، فع ــناس ش ــزاس و مجری-کارش ــی در تگ فرهنگ
ــوزه  ــال ح ــبورگ ، »Mr.Ehsanian«،  فع ــه در ژوهانس ــی فقی ــده ول ــی Hague، »Dr.Hosseini«، نماین ــز حقوق مرک
اقتصــاد، تبلیــغ و نشــر اســالم در امریــکا شــمالی، »Dr.Bahador Bijani«، مشــاور رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 
 Dr.« ،فعــال بیــن الملــل از اســاتید مجــرب حــوزه آمــوزش زبــان انگلیســی »Dr.Dortaj« ،بهــادار در امــور بیــن الملــل
Jadidzadeh« عضــو هیئــت علمــی انشــگاه تهــران در حــوزه اقتصــاد و دانــش آموختــه دانشــگاه کلگــری کانــادا، 
» Mr. Mousavi« فعــال بیــن الملــل و متخصــص در زمینــه روابــط میــان فرهنگــی، »Dr.Karimi « رئیــس و عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه در رشــته قــرآن و حدیــث، »Dr. Rowshanzamir « فعــال در حــوزه زبــان آمــوزی و عضــو 
هیئــت علمــی زبــان هــای خارجــه دانشــگاه و »Mr. Hassani « native کشــور کانــادا و فعــال در حــوزه اســالم آن 

ســوی مرزهــا و عضــو بنیــاد ملــی نخبــگان ایــران.
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Movie Discussion
 سلســله جلســات پخــش فیلــم ســینمایی بــه زبــان انگلیســی نیــز از برنامه هــای پراســتقبال و موثــر در یادگیــری 
ــی  ــان عرب ــی زب ــن  علم ــابه در انجم ــای مش ــایر برنامه ه ــه را از س ــن برنام ــه ای ــا آن چ ــت؛ ام ــان اس ــات زب اصطالح
متمایــز می کنــد، پیوســت  علمــی آن اســت. بــرای هــر فیلمــی کــه پخــش می گــردد، Bookletهــای کوچکــی تحــت 
عنــوان SEA Dictionary توســط انجمــن علمــی دانشــجویی تهیــه می گــردد کــه شــامل اصطالحــات و لغــات مهــم 
کاربــردی آن انیمیشــن یــا فیلــم اســت. بعــالوه اینکــه در ایــن دوره بخــش جدیــدی هــم بــه ایــن برنامــه اضافــه 
گردیــد کــه در آن اصطالحــات کاربــردی مطــرح شــده در متــن فیلــم بصــورت خــاص مــورد بررســی قــرار گرفــت .در 
ایــن دوره فیلــم هــا در موضوعــات و ژانرهــای متفاوتــی بــرای بحــث انتخــاب شــد کــه بــه اذعــان همــه متخصیــن 

از روش هــای مفیــدی اســت کــه میتوانــد در زمینــه زبــان آمــوزی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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.مراسم.اختتامیه
بــا لطــف خداونــد منــان و عنایــات حضــرت ولــی عصــر عجــل اهلل 
تعالــی فرجــه الشــریف، دهمیــن دوره تابســتانه زبــان انگلیســی به 
همــت انجمــن علمــی دانشــجویی زبانهــای خارجــی و بــا همــکاری 
ــالم،  ــه الس ــادق علی ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــای خارج ــش زبانه بخ
ــارج  ــل و خ ــجویان داخ ــابقه دانش ــور و بیس ــتقبال پرش ــا اس ب
ــا  ــه ب ــن دوره ک ــد ای ــزار گردی از دانشــگاه در شــرایطی خــاص برگ
ــا )covid-19( همــراه شــد مــا  ــی ویــروس کرون همــه گیــری جهان
بــرآن داشــت تــا بــا نــوآوری هایــی هــم ســالمت دانشــجویان را 
حفــظ کنیــم و هــم از فراغــت بوجــود آمــده بــه جهــت تعطیلــی 
مراکــز آموزشــی و پرورشــی کمــال اســتفاده را در جهــت پــرورش 
مهــارت زبانــی شــاگردان مکتــب امــام صــادق علیــه الســالم 
نماییــم و فصلــی جدیــد بــر دفتــر خاطــرات دانشــگاه امــام صــادق 
علیهالســالم افــزوده شــد. شــایان ذکــر اســت جنــاب آقــای دکتــر 
ــی  ــای خارج ــش زبانه ــرم بخ ــت محت ــب، ریاس ــن مذه محمدامی
دانشــگاه امــام صــادق علیهالســالم، مســئول برگــزاری دوره و 
ــجویی  ــی دانش ــن علم ــر انجم ــدی، دبی ــا احم ــای پوی ــاب آق جن
زبانهــای خاجــی دانشــگاه امــام صــادق علیهالســالم، دبیــر اجرایــی 

ــد. دوره بودن
اختتامیــه در تاریــخ یــک شــنبه 21 شــهریورماه 1400  مراســم 
ــزار  ــه الســالم برگ بصــورت مجــازی در دانشــگاه امــام صــادق علی
ــا  ــد و ب ــی چنــد از کالم اهلل مجی ــا قرائــت آیات ــد. جلســه ب ش

ــد . ــاز ش ــی آغ ــرود مل ــش  س ــی و پخ ــر انگلیس ــه فاخ ترجم
 در ابتــدا جنــاب آقــای قاســم پــور مجــری برنامــه پــس از 
معرفــی خــود، درادامــه بــه معرفــی برنامــه هــا پرداختنــد، پــس 
از ایشــان جنــاب آقــای دکتــر فکــری رئیــس مرکــز زبــان دانشــگاه 
امــام صــادق بــه بــه ایــراد صحبتهایــی راجــع بــه دوره و شــاخصه 
ــد  ــر محم ــای دکت ــاب آق ــس از ایشــان جن ــدو پ هــای آن فرمودن
امیــن مذهــب رئیــس بخــش زبــان هــای خارجــی بــه  ســخنرانی و 
قرائــت پیــام پایــان دوره پرداختنــد. در ایــن بیــن فتوکلیــپ تهیــه 
ــه منظــور نشــان دادن بخشــی  ــی ب ــزه ئ ــای حم شــده توســط آق
ــا  ــای پوی ــه نمایــش در آمــد؛ ســپس آق از فعالیــت هــای دوره ب
ــع  ــی راج ــار و ارقام ــکات و آم ــان ن ــه بی ــن ب ــر انجم ــدی دبی احم
ــه در  ــه ای از آنچ ــد و خالص ــف آن پرداختن ــم و کی ــه دوره و ک ب
دوره گذشــت مطــرح کردنــد و  در پایــان مراســم ضمــن تقدیــر از 
ــش  ــا چال ــن دوره ب ــه در ای ــن در ک ــن انجم ــه فعالی ــرد هم عملک
هــای جدیــدی روبــرو شــدند از نفــرات برگزیــده دوره تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.
در ادامــه توجــه شــما بزرگــوار را بــه گــزارش تصویــری اختتامیــه 

ــم. ــب می نمایی جل
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.ارزیابی.دوره
پیشنهادها، انتقادات و نکات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان:

برنامــه گفتگــوی آزاد بــه زبــان انگلیســی بســیار مفیــد بــود. اگر میشــود - 
در برنامه هــای آتــی زمــان آن افزایــش پیــدا کنــد.

اســاتید کالســها بســیار خــوب بودنــد و اینکــه اســاتید متنــوع بودنــد و - 
هــر گــروه بــا چندیــن اســتاد کالس داشــت بســیار خــوب بــود.

ــر و -  ــیار مفیدت ــل بس ــه دوره قب ــبت ب ــن نس ــووی دیسکاش ــه م برنام
کارآمدتــر شــده بــود و بســیار قابــل اســتفاده تــر از دوره گذشــته برگــزار 

شــد.
ــی در ایــن دو -  ــی مــی شــود، یعن ــر دوره ادامــه دار باشــد بســیار عال اگ

ــد. ــرم هــم ادامــه یاب ــده آن بســته نشــود و در طــول ت ــه پرون هفت

.نظرسنجی:
در پایــان دوره هریــک از پشــتیبانان از شــرکت کننــدگان در مــورد بخــش هــای 
مختلــف دوره نظــر خــود را بیــان کننــد و در یــک ســوال نهایــی کــه بــه دوره 1 
تــا 20 چــه نمــره ای را مــی دهیــد ؟ پاســخ دادنــد کــه میانگیــن نمــره کســب 
شــده 18.75 شــد کــه حاکــی از کیفیــت و اجــرای صحیــح دوره بــرای دومیــن 

بــار و بصــورت مجــازی دارد .
ــه ثمــر نشســته در ســامر -  گــزارش مذکــور تنهــا بخشــی از فعالیتهــای ب

ــه در دوره  ــق آنچ ــاهده دقی ــرای مش ــید. ب ــر کش ــه تصوی ــورس را ب ک
گذشــت، مــی توانیــد بــا اســکن کیــو آر کــد زیــر بــه کلیپــی کــه بــرای 

ــد. ــه کنی ــته مراجع ــه گش ــای آن تهی دوره در انته
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نشست نقد و بررسی فیلم هالیوودی 
 lady of heaven

ــت  ــوم را هدای ــکار عم ــد و اف ــان می زنن ــرف اول را در جه ــانه ها ح ــه رس ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــروزه در دنیای ام
ــه  ــده ک ــاخته ش ــی س ــیرازی های انگلیس ــان ش ــط جری ــت« توس ــوی بهش ــوان »بان ــا عن ــی ب ــرًا فیلم ــد. اخی می کن
هــدف آن ایجــاد تفرقــه میــان مســلمانان شــیعه و ســنی اســت. بــدون شــک وجــود فضایــی بــرای بیــان انتقــادات 
ــس  ــی ح ــان انگلیس ــه زب ــم ب ــن فیل ــف ای ــای مختل ــکات و جنبه ه ــی در ن ــم و بصیرت افزای ــن فیل ــه ای ــوط ب مرب
ــوان  ــد بت ــک خالصــه نمی شــود و بای ــه کتاب هــای آکادمی ــه مطالع ــان انگلیســی ب ــری زب ــه یادگی می شــد؛ چــرا ک
راجــع بــه مباحــث روز دنیــای اســالم بــه زبــان انگلیســی صحبــت کــرد. لــذا انجمــن علمــی دانشــجویی زبان هــای 
خارجــه، نشســت مربــوط بــه نقــد فیلــم »بانــوی بهشــت« را در تاریــخ 2 اســفندماه 1400 و بــا حضــور جنــاب برنــا 
دانــش دانشــجوی سیاســی دانشــگاه تهــران و مقیــم آمریــکا در فضــای اســکای روم برگــزار کــرد. در ایــن جلســه 
ضمــن نقــد و بررســی ایــن فیلــم ضــد اســالمی، بــه موضوعاتــی چــون ارتبــاط جریــان شــیرازی ها و صهیونیســت ها، 
خطــر بــزرگ جریــان شــیرازی ها نســبت بــه داعــش در جهــان اســالم پرداختــه شــد. همچنیــن آقــای برنــا دانــش 
ــی )علیه الســالم( و ایجــاد تفرقــه  ــم در راســتای تخریــب شــخصیتی حضــرت امــام عل ــد کــه ایــن فیل تأکیــد کردن
میــان مســلمانان ســاخته شــده اســت چــرا کــه برخــالف شــخصیت پردازی قــوی حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیهــا(، 
ــت.  ــده اس ــه ش ــاخته و پرداخت ــن س ــت ممک ــن حال ــالم در ضعیف تری ــی علیه الس ــرت عل ــوار حض ــخصیت بزرگ ش
همچنیــن در انتهــای جلســه ضمــن پاســخ بــه ســواالت حاضــران در جلســه بــه ارتبــاط اشــخاص مهمــی چــون یاســر 

الحبیــب در ایــن فیلــم پرداختــه شــد.
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کارگاه آشنایی با آزمون های بین المللی 
زبان انگلیسی

بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت کــه در ادوار کنونــی، موفقیــت و پشــت ســر گذاشــتن آزمــون هــای بیــن المللــی، 
یــک گام بلنــد و تاثیــر گــذار در آینــده شــغلی و حرفــه ای افــراد تلقــی مــی شــود. بنابرایــن انجمــن زبــان همــواره 
کوشــیده تــا در حــد ظرفیــت و تــوان خــود، بنوانــد بخــش مهمــی از ابعــاد ایــن آزمــون هــا را بــه دانشــجویان ارائــه 

. کند
ــس  ــا تدری ــخ 18 اســفند و ب ــت آیلتــس در تاری ــا محوری ــی و ب ــای بین الملل ــا آزمونه کارگاه دو ســاعته آشــنایی ب
دکتــر عبــاس منفــرد، مــدرس دوره هــای آیلتــس برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه مــواردی همچــون آشــنایی کلــی بــا 
بخش هــای مختلــف و حــل تعــدادی نمونــه ســؤال و بررســی ســاختار آزمــون بــرای شــروع مطالعــه و کســب نمــره 
مطلــوب در ایــن آزمــون، بــه ارائــه تجربیــات، بررســی اعتبــار نمــرات آزمــون و ... پرداختــه شــد. در واقــع می تــوان 
شــرکت در آزمــون بین المللــی را فرصتــی بــرای زبان آمــوزی و تقویــت مهارتهــای زبانــی بــا در نظــر داشــتن هدفــی 

مشــخص دانســت و از ایــن ظرفیــت در افزایــش دانشــهای زبانــی خــود بهــره بــرد.
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کارگاه زبان تخصصی رشته حقوق

ــردی و  ــای کارب ــیوه ه ــه ش ــی ب ــان تخصص ــای زب ــزاری کارگاه ه ــی، برگ ــای خارج ــان ه ــن زب ــداف انجم ــی از اه یک
امــروزی، بــرای گرایشــات مختلــف علــوم انســانی اســت. بــه همیــن جهــت، بنــا بــر آن شــد تــا کارگاه زبــان تخصصــی 
بــرای رشــته حقــوق کــه از ســابق متقاضیــان زیــادی داشــت، در اولویــت قــرار بگیــرد. امــا وجــه تمایــز ایــن کارگاه 

بــا نمونــه هــای مشــابه، روش هــای بکارگیــری در آن بــرای فراگیــری زبــان حقــوق بیــن الملــل اســت.
ــی  ــن علم ــکاری انجم ــال 1400 باهم ــاه س ــوق در آذر م ــته حق ــژه رش ــی وی ــی انگلیس ــان تخصص ــوزش زب دوره آم
دانشــجویی معــارف اســالمی و حقــوق دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم برگــزار گردیــد. مــدرس ایــن دوره دکتــر 
علــی ربیــع زاده پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه بــود و جلســات بــه صــورت دو کارگاه موضوعــی آشــنایی بــا کانال های 
آمــوزش زبــان تخصصــی و آشــنایی بــا انــواع فیلــم و ســریال های حقوقــی همــراه بــا پخــش، نقــد و تحلیــل آن هــا؛ 
ــه  ــه ب ــه ک ــن برنام ــام ای ــه ثبت ن ــد. هزین ــزار گردی ــا 20 برگ ــاعت 18 ت ــنبه ها از س ــی، سه ش ــه متوال ــار هفت در چه
صــورت درســتی در اطالعیــه بــا عنــوان ســرمایه گذاری اعــالم شــده بــود، 40 هــزار تومــان بــرای دانشــجویان ســایر 

ــرای دانشــجویان دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم بــود.  دانشــگاه ها و شــامل 25 درصــد تخفیــف ب
جلســات بــه صــورت ضبــط شــده پــس از هــر جلســه در کانــال بخصــوص شــرکت کننــدگان، در دســترس آنــان قــرار 
مــی گرفــت و همچنیــن مطالــب مفیــد و منابــع کمــک کننــده بــه مباحــث، پــس از هــر جلســه توســط اســتاد گرامــی 
یــا نماینــده ایشــان داخــل کانــال بارگــذاری مــی شــد. در انتهــای دوره، بــرای هریــک از شــرکت کننــدگان گواهــی 
معتبــر دوره صــادر شــد کــه بــه امضــای معاونــت پژوهشــی دانشــکده حقــوق و ریاســت مرکــز زبــان هــای خارجــی 

. رسید
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نشست هم افزایی با موضوع آمریکای جدید

برنــا دانــش تحلیلگــر و فعــال سیاســی در ســومین نشســت میهمــان مدرســه تابســتانه زبــان انگلیســی بــه موضــوع 
آمریــکای جدیــد پرداخــت؛ در عصــر کنونــی بــه عینــه می تــوان دیــد کــه جوامــع غربــی بخصــوص ایــاالت متحــده 
در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا چالــش هــای جدیــدی هســتند؛ از ایــن رو بنظــر مــی رســد کــه ایــن جوامــع 
در حــال گــذار از موقعیــت قبلــی، و ورود بــه اکوسیســتم جدیــدی هســتند. بــا توجــه بــه اهمیــت و گســتردگی 
ــد  ــکای جدی ــری از آمری ــاد و جلوه هــای دیگ ــه ابع ــر ب ــه در جلســه ای دیگ ــاز می شــد ک ــن ضــرورت نی موضــوع، ای
پرداختــه شــود و ســواالت ایــن حــوزه بــرای مخاطبیــن برنامــه پاســخ داده شــود، در ایــن راســتا انجمــن زبان هــای 
ــن  ــاص داد. ای ــوع اختص ــن موض ــه ای ــتانه ب ــه تابس ــام مدرس ــد از اتم ــری را بع ــان دیگ ــت میهم ــی نشس خارج

نشســت در تاریــخ 23 شــهریور 1400 ســاعت 20:30 برگــزار گردیــد. 
ایــن نشســت بــا حضــور یکــی از دوســتان آقــای برنــا دانــش، در محوطــه دانشــگاه تکــزاس برگــزار گردیــد کــه بــا 
توجــه بــه دو نفــره بــودن ارائــه، مطالــب بــا جامعیــت بیشــتر و بــا چاشــنی تجربــه بیشــتر بــرای حضــار تشــریح 

گردیــد.
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برنامه ها و نشست های مشترک با 
ICDT

“مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت” مرکــزی بــرای متفکــران برجســته بــا دیــدگاه هــای اصیــل اســت. بــا ایــن تفــاوت 
کــه ایــن دیــدگاه هــا همیشــه از بیــن آنهایــی نیســتند کــه بیشــتر دیــده شــده انــد. در ســایه پروپاگاندای گســترده 
علیــه جمهــوری اســالمی ایــران، ایــن مجمــع مــی کوشــد تــا تصویــر بــی طرفانــه ای دربــاره چشــم انــداز ایرانــی در 

مســائل مختلــف راهبــردی ارائــه دهــد.
بــا توجــه بــه پشــتوانه هــای قابــل مالحظــه در حــوزه هــای دانشــگاهی و سیاســت گــذاری، مجمــع ایرانــی دفــاع 
از حقیقــت از طیــف گســترده ای از پژوهشــگران برجســته در زمینــه هــای سیاســی، نظامــی، دانشــگاهی و فرهنگــی 
ــا  ــع ب ــن مجم ــتا، ای ــن راس ــتند. در ای ــل هس ــای متقاب ــدگاه ه ــه دارای دی ــی ک ــخصیت های ــرد، ش ــی گی ــره م به
بســیاری از مراکــز دانشــگاهی و گــروه هــای سیاســت گــذار از قبیــل کســانی کــه در مجامــع دولتــی و غیردولتــی 
در داخــل یــا خــارج از کشــور ایــده ای بــرای ارائــه دارنــد، روابــط خــود را برقــرار مــی ســازد. پژوهشــگران در ایــن 
مجمــع، حــوزه هــای درگیــر نــزاع هــای سیاســی را بــه چشــم یــک جنــگ ترکیبــی مــی بیننــد، جنگــی کــه محــل تالقــی 
اذهــان و ابــزار آالت ســخت اســت. در ایــن زمینــه، ایجــاد شــبکه ای از متفکــران اصیــل ایجــاد ضــرورت مــی کنــد. 
از ایــن رو، “مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت” ضمــن داشــتن چنیــن هدفــی، خــود را بــه صــورت یــک مرکــز غیــر 

انتفاعــی نــگاه مــی دارد تــا اصالــت خــود را تضمیــن کنــد.
در جریـــان برگـــزاری نشســـت بررســـی تحـــوالت منطقــه جنــوب غــرب آســیا، ســوریه ، یمــن ، عــراق و کنــش گــری 
جمهوری اســالمی ایران در ســطح منطقه بـــا مرکـــز مذکـــور جهت برگزاری در 2 پیش نشســت، همـــکاری بـــه عمل 

آمــد. 
همچنیــن گزارشــاتی در ایــن بــاره توســط انجمــن زبــان تولیــد و در فضــای رســانه ای منتشــر شــد کــه مــی توانیــد 

بــا اســکن عالمــت پاییــن بــه آن دسترســی پیــدا کنیــد.
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نشست صمیمانه اساتید بخش زبان های 
خارجی با دانشجویان ورودی جدید 

ــادی مواجــه  ــا ســواالت زی ــدای مســیر ب ــه الســالم در ابت ــام صــادق علی ــد دانشــگاه ام دانشــجویان ورودی جدی
هســتند، یکــی از حوزه هایــی کــه دانشــجویان ســواالت زیــادی دربــاره آن دارنــد، حــوزه زبــان آمــوزی و چگونگــی 
طــی کــردن ایــن مســیر اســت. در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اســاتید محتــرم مرکــز زبــان، دکتــر مذهــب، دکتــر 
روشــن ضمیر، دکتــر شــهیدی تبار، دکتــر مرســلی و دکتــر منفــرد برگــزار شــد؛ بــه موضوعــات مهمــی از قبیــل؛ فلســفه 
وجــودی و سیاســت های مرکــز زبــان دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم، معرفــی فرصــت همــکاری در بخش هــای 
مختلــف انجمــن علمی-دانشــجویی زبان هــای خارجــه، چگونگــی یادگیــری همزمــان دو زبــان مختلــف، کاربــرد زبــان 

تخصصــی در آینــده حرفــه ای و چگونگــی موفقیــت در مســیر زبــان آمــوزی پرداختــه شــد. 
در انتهــا نیــز دبیــر انجمــن زبــان نکاتــی را دربــاره لــزوم تقویــت زبــان انگلیســی، رو راه هــای پــرورش و تقویــت آن 
از طریــق انجمــن را مطــرح کردنــد کــه فرصــت هــای موجــود بشــکلی کامــل بــرای دانشــجویان جدیــد روشــن گــردد. 

در آخــر جلســه هــم بخــش پرســش و پاســخ دانشــجویان بــا پاســخدهی اســاتید بــه انجــام رســید.
فایــل صوتــی جلســه نیــز پــس از اتمــام آن، بالفاصلــه بــر روی کانــال انجمــن بــرای اســتفاده غائبیــن بارگــذاری شــد. 

ایــن نشســت در تاریــخ پنجشــنبه 25 آذر مــاه 1400 از ســاعت 18 تــا 19:30 برگــزار شــد. 
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Enar news پروژه کانال

ــام  ــگاه ام ــف دانش ــکل های مختل ــر تش ــک ت ــور نزدی ــجویی، و حض ــکیالتی اداره دانش ــزاری اردوی تش ــس از برگ پ
صــادق )ع( و برقــراری ارتباطــی مؤثرتــر، اعضــا، انجمــن علمــی دانشــجویی زبان هــای خارجــی در اقــدام و پــروژه ای 

نوآورانــه و کــم ســابقه تصمیــم بــه همــکاری بــا انجمــن علمــی دانشــجویی زبــان عربــی گرفــت. 
پــس از برگــزاری جلســات مختلــف میــان اعضــاء و تعییــن کارگروهــی مجــزا بــرای ایــن قســمت و انتخــاب قالــب 
کاری ایــن کارگــروه، تصمیــم بــر آن شــد تــا بــه جهــت حضــور حداکثــری دانشــجویان در فضــای پیامرســان ایرانــی 
»بلــه«، یــک کانــال آموزشــی دو زبانــه و بــا محوریــت دو موضــوع »یادگیــری زبــان از طریــق اخبــار« و نیــز »یادگیــری 
زبــان تخصصــی رشــته مربوطــه دانشــجویان« در ایــن پیامرســان تأســیس و محتــوای آموزشــی در فاصلــه زمانــی 
ــار  ــی اخب ــت های آموزش ــنبه پس ــای پنجش ــت در روزه ــن جه ــه همی ــود. ب ــر ش ــده منتش ــب و برنامه ریزی ش مناس
ــات،  ــته های الهی ــا رش ــط ب ــار مرتب ــه اخب ــای جمع ــی و در روزه ــت و سیاس ــاد، مدیری ــته های اقتص ــا رش ــط ب مرتب
حقــوق و فرهنــگ و ارتباطــات بارگــذاری می شــد. الحمــدهلل علــی رغــم تصــور اعضــای ایــن کارگــروه، بــا اســتقبال 
ــان از  ــه نش ــد ک ــال می ش ــران ارس ــوی کارب ــی از س ــی مختلف ــای انگیزش ــدیم و پیام ه ــه رو ش ــی رو ب ــل توجه قاب
حســن انجــام ایــن پــروژه بــود. جالــب اســت بدانیــد تصویــر پروفایــل ایــن کانــال، اهدایــی یکــی از کاربــران اســت 

کــه اشــتیاق فراوانــی برایــی راه انــدازی ایــن برنامــه نشــان داد.
ــر و جــذاب  ــب ت ــرای محتوایــی جال ــی، و برنامــه ریــزی ب ــون ایــن پــروژه، در حــال گــذار از وضعیــت فعل هــم اکن
تــر اســت کــه در اتــاق فکــر آن، بــه نتایــج خوبــی رســیده ایــم. انشــاءاهلل بــا تکمیــل کــردن تدابیــر و اســتراتژی 
راهبــردی بــرای ادامــه مســیر، ایــن پــروژه وارد فــاز جدیــدی خواهــد شــد و ســعی بــر آن دارد کــه بتوانــد نیازهــای 

بیشــتری را از مخاطبــان خــود مرتفــع ســازد.
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ترجمه کتاب

هــدف از پــروژه انجمــن زبــان علمــی دانشــجویی دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســالم، ترجمــه کتــاب ، ارائــه نظــر 
ــد  ــد چن ــت اندرکاران بای ــی دس ــه تمام ــروژه ترجم ــاز پ ــل از آغ ــت. قب ــوده اس ــه ب ــف ترجم ــای مختل ــی جنبه ه کل
 ،the tools )وســائل( the text )مطلــب را در ایــن خصــوص بــه وضــوح بیــان شــده اســت. در ایــن راســتا )متــن
)تیــم( the team و )هــدف( the targetمتــن )text(، بــه متــن زبــان مبــدأ کــه بایــد ترجمــه شــود اطــالق می گــردد. 
بــرای ایــن کار تعییــن مطلــوب بــودن ترجمــه یــک متــن خــاص ضــروری اســت. انتخــاب متــون مــورد توجــه بــه 
دالیــل مختلــف صــورت می گیــرد. بیشــتر مواقــع هــدف از ایــن کار ابــالغ اطالعاتــی خــاص بــه مردمــی اســت کــه 
بــه زبــان دیگــری تکلــم می کننــد و شــاید هــم بــرای آن اســت کــه دیگــران را در لــذت بــردن از متــن مبــدأ شــریک 
ســازیم. مترجــم بایــد دالیــل خــود را در مــورد انتخــاب متــن و نیــروی بالقــوه اســتفاده از متــن مــورد ترجمــه را بــه 
وســیله مخاطبــان مقصــد مــورد بررســی قــرار دهــد. بیشــتر پروژه هــای ترجمــه نیــاز بــه یــک تیــم دارنــد، منظــور 
از تیــم تعــدادی از افــراد اســت کــه بایــد هرکــدام در یــک مرحلــه در ایــن خصــوص ســهمی داشــته باشــند. قبــل 
از آنکــه ترجمــه آغــاز شــود ارتبــاط میــان ایــن افــراد بایــد تثبیــت گــردد. امــا احتمــال هــم دارد کــه بــه مــوازات 
پیشــرفت کار ترجمــه نــوع ارتبــاط تغییــر کنــد و عوامــل دیگــری مدنظــر قــرار گیرند.هــر پــروژه ترجمــه دارای اصولــی 
اســت. ایــن کــه همــه ایــن اصــول در یــک شــخص جمــع باشــد ضــرورت نــدارد، بــر پایــه توانایی هــا و آمادگی هــای 
کســانی کــه در کار دخالــت دارنــد ممکــن اســت برنامه هــای گوناگونــی تنظیــم گــردد. تیــم مذکــور ممکــن اســت 
از افــراد زیــر تشــکیل گــردد: 1- مترجمــان، کــه یکــی متخصــص در زبــان مبــدأ اســت و دیگــری متخصــص در زبــان 
مقصــد و یــا 2- یــک مترجــم کــه توانایــی کار بــا مطالــب هــر دو زبــان مبــدأ و مقصــد را داشــته باشــد و یــک مشــاور 
ــه هرکــس مشــخص باشــد. چگونگــی  ــد و مســئولیت تفویــض شــده ب ــه باهــم کار کنن ــه ک ــک کمیت ــا 3- ی و ی
تدویــن برنامــه بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه فــردی در دســترس و واجــد شــرایط بــرای تعییــن معنــای زبــان مبــدأ 
اســت، چــه کســی دارای بیشــترین مهــارت بــرای تعییــن نــوع زبــان مقصــد و چــه کســی از اصــول ترجمــه آگاهــی 
دارد. چنیــن تیمــی ممکــن اســت دارای یــک یــا چنــد مترجــم، یــک مشــاور، چنــد ممتحــن و منتقــد، افــراد فنــی 

مخصــوص تایــپ و مقابلــه باشــد. 
 Investment Banking Analyst در ایــن راســتا تیــم ترجمــه نوپــای انجمــن زبــان علمــی دانشــجویی، ترجمــه کتــاب
ــل  ــه در اوای ــروژه ترجم ــت. پ ــرارداده اس ــود ق ــتور کار خ ــره در دس ــم 3 نف ــک تی ــب ی ــن 1400 در قال ــرم بهم در ت
ــه  ــام صــادق علی ــه بخــش هــای مربوطــه در دانشــگاه ام ــان مــی رســد و جهــت دادوری ب ــه پای ــاه 1401 ب خردادم

الســالم تقدیــم میشــود. 
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سیالبس زبان عمومی

ــا  ــجویان، ب ــز دانش ــی و نی ــای آموزش ــایر بخش ه ــون س ــز همچ ــن نی ــازی، انجم ــوزش مج ــا و آم در دوران کرون
چالش هــای عدیــده ای روبــرو بــود. همانطــور کــه ذکــر شــد، مهمتریــن هــدف انجمــن، بهبــود و تســهیل شــرایط 
ــی از  ــن رو، یک ــت؛ از همی ــان اس ــوزه ی زب ــا در ح ــی آن ه ــطح تحصیل ــای س ــدف ارتق ــا ه ــجویان ب ــی دانش آموزش
ــی  ــان عموم ــامل زب ــان عمومی)ش ــیالبس زب ــل س ــذاری کام ــی، بارگ ــرم تحصیل ــر ت ــن در ه ــی انجم ــات عمل التزام
پیش نیــاز تــا زبــان عمومــی۷( و تمامــی محتواهــا و کتــب مربوطــه آن هــم بــه شــکل الکترونیکــی و پــی دی اف، در 
کانــال رســمی انجمــن در پیامرســان بلــه اســت. ایــن چنیــن ضمــن اقنــاع نیــاز تحصیلــی دانشــجویان و صرفه جویــی 

ــود. ــاعدت می ش ــز مس ــا نی ــی آن ه ــزی تحصیل ــود برنامه ری ــه بهب ــا، ب ــه ی آن ه در هزین
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نظرسنجی برای بهبود عملکرد

ــی جدیــد مــا اعضــای انجمــن  ــان انگلیســی و پیــش از شــروع ســال تحصیل پــس از اتمــام مدرســه تابســتانه زب
زبان هــای خارجــی بــرآن شــدیم طرحــی بــر فعالیــت خــود در طــول یــک ســال پیــش رو دراندازیــم. در ایــن راســتا 
ــه ای  ــه گون ــی داشــته باشــد و محتــوای آموزشــی ب ــا ذائقــه مخاطبیــن همخوان ــد ب دانســتیم فعالیــت مثمــر بای
تنظیــم شــود کــه حداکثــر مخاطــب را از لحــاظ کمــی و کیفــی بــرای مــا مهیــا ســازد، لــذا یــک افکارســنجی توســط 
ــن  ــال انجم ــن کان ــب مخاطبی ــت غال ــه هوی ــتیابی ب ــن دس ــه ضم ــد ک ــه ش ــن تهی ــزی انجم ــورای مرک ــای ش اعض
زبان هــای خارجــی از نظــر توانمنــدی در زبــان انگلیســی، بــه خواســت های ایشــان از انجمــن زبــان واقــف شــویم و 

اقدامــات خــود را بــر اســاس آن ســامان دهیــم. 
ــدا  ــی پی ــنجی دسترس ــن نظرس ــده در ای ــرح ش ــواالت مط ــوا و س ــه محت ــد ب ــی توانی ــاال م ــکن QR code ب ــا اس ب

ــد. نمایی
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فعالیت کارگروه 
اسالم آن سوی مرزها 

)I.B.B(

ــود وظیفــه  ــر خـ ــان ب ــای جهـ ــر جـ ــلمانی در هـ هــر مسـ
ــاب محمــدی  ــا معــارف روح بخــش اســالم نـ ــد تـ میدان
صلــوات اهلل علیه را بـــه دیگـــران معرفـــی کند بـــه همین 
منظــور مـــا فعالیــن انجمـــن علمــی دانشـــجویی زبانهــای 
خارجـــی بر آن شـــدیم تـــا وظیفه ی خـود را در این زمینـه 
انجــام دهیــم. جمعـــی از فعالیـــن مســـتعد انجمـــن بـــه 
جهـــت ایـن امـــر دورهـم گردآمدنـــد و کارگـروه اسالم آن 
ســـوی مرزهــا را تاســـیس کردند، ایــن کارگروه با اشـــراف 
اســـتاد مشـــاور انجمن و بـا مشـــاوره و هدایـت صاحـب 
نظـــران ایـــن حــوزه سلســـه جلســـات و برنامــه هـــایی را 
در دوره هـــای قبـــل و دوره کنونـــی برنامـــه ریـــزی و اجـرا 
کرد. از جملـــه تجربه هـــای موفـــق ایـن کارگـــروه میتوان 
بـــه برنامــه یلـــدای ســـکوت و یلــدای قـــدس، تاســـیس 
ــداهلل  ــت عب ــان، نشسـ ــوی زبان ــت فرانسـ ــتین هیئ نخسـ

حبیــب روح اهلل اشـــاره کــرد.
بـــا توجـــه بــه همـــه گیــری ویـــروس کرونــا ایـــن کارگروه 
اقـــدام بــه برگــزاری سلســـه جلســـات برخــط بــا مبلغیــن 
اســالم در نقـــاط مختلـــف جهـــان کـــرد. تولیـــد محتــوای 
قرآنــی و سلســـله بوکلتهــای اســالم بـــرای گردشـــگران از 
جملــه دیگــر فعالیتهـــای محتوایـــی ایـــن کارگــروه اســـت 
ــترده در صفحــات مجــازی انجمــن  ــه صــورت گسـ ــه ب کـ

متنشـــر شـد.

drop.of.sea.محتواهای.
در ایـــن قســـمت باتوجـــه بـــه دغدغــه منــدی کــه وجود 
ــار  ــه به ــب ب ــه ملق ــان ک ــارک رمض ــاه مب ــت، در م داشـ
قــرآن اســت، ســـعی شـــد بهتریـــن قالــب و آیـــات قرآنــی 
انتخاب شـــود تا هر دو مخاطـــب داخلـــی )زبان آمـوزان و 
مبلغـان ایرانـی( و خارجـی )انگلیسـی زبانان و بـه طورکلـی 
کشـــورهای غربی( جذب شـــوند. طبعـــا رویکـــرد محـــوری 
کــه متناســـب بـــا جامعــه مخاطبـــان داخلــی اتخاذ شـــد، 
مبتنــی بـــر یادگیــری مفاهیـــم قرآنــی و نیــز ســـوره هــای 
کوتاهـــی همچـــون فاتحه الکتـــاب، توحیـــد، نـــاس و... 
ــا  ــنایی بـ ــان خارجــی، آشـ ــه مخاطب ــرای جامعـ ــود و بـ بـ
مفاهیــم زیبـــا، پرمعنـــا و برجســـته قرآنـــی و بـــه طورکلی 
ــه وجــود  ــواری ک ــه دشـ ــا باتوجــه ب ــود. طبع اســالمی بـ
داشـــت، وســـواس و دقت وافـــری بـه کار بـــرده شـد تـا 
ایـــن آثــار جـــای خالـــی بــی توجهــی بـــه ایــن حـــوزه را پر 
کنـــد و بتواند در بســـتر شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام بـه 
یـــک اثـــر مانـــدگار تبدیــل شـــود که بـــه لطف خداونـــد 
ــتها،  متعــال تاحـــدی ایــن مهــم حاصــل شــد. ایــن پسـ
شـــبهای مـــاه مبـــارک رمضـــان در حــدود ســـاعت 23 در 
دو بســـتر اینســـتاگرام و پیامرســـان ایرانــی بلــه منتشـــر 
مــی شـــد کـــه منتخبـــی از تصاویـــر و گـــزارش عملکـــر را 
مختصـــرًا مشـــاهده میکنیــد. فایلهـــای ایـــن مجموعــه را 

نیـــز میتوانیــد از طریـــق لینـــک زیــر دریافـــت کنیــد.
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محتوای حدیث سلسلة الذهب به مناسبت 
والدت امام رضا علیه السالم

از آنجایــی کــه ســعی گشــته تــا بــه مناســبت هــای مختلــف در مذهــب اســالم شــیعی، محتــوای درخــوری بــرای 
آشــنایی زبــان آمــوزان، و قــادر شــدن بــه تبلیــغ ایــن دســت مســائل در دنیــای غیــر اســالمی فراهــم شــود، کارگــروه 
ــه نشــر  ــدام ب ــام رضــا علیه الســالم اق ــا فرارســیدن والدت ام اســالم آن ســوی مرزهــا انجمــن زبان هــای خارجــی ب
ــه محتــوای ایــن  ــر ب ــا اســکن QR کــد زی ــان انگلیســی نمــود. ب ــه زب محتــوای حدیــث شــریف سلســلة الذهــب ب

پســت در صفحــه اینســتاگرامی انجمــن علمــی زبان هــای خارجــی دســت یابیــد. 
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سلسله محتواهای Selfless Sacrifice و 
The Month of Kindness

ــوزش  ــودن آم ــازی ب ــروه در دوران مج ــن کارگ ــت ای ــن فعالی ــارز تری ــن و ب ــم تری ــت را مه ــن فعالی ــوان ای ــی ت م
برشــمرد. ایــن سلســه محتواهــا در مناســبات مهــم اســالمی از جملــه محــرم، فاطمیــه و رمضــان منتشــر شــد. رونــد 
انتشــار هــم بــه ایــن صــورت بــود کــه تعــدادی از محتواهــا کــه کســری از ایــام بــود تهیــه مــی شــد، و طــی کل 

ایــام مــورد نظــر انتشــار مــی یافــت.
نــکات ایــن پســت هــا هــم بــه نحــوی بــود کــه بــه صــورت گام بــه گام و داســتان محــور، مطالــب را تشــریح و بیــان 
مــی کــرد. در شــیوه ســاخت ایــن پســت هــا از شــیوه بصــری ســازی بــه روش اینفوگرافیــک بهــره جســتیم تــا هــم 
مخاطــب بتوانــد بصــورت منســجم و ســازمان یافتــه مطالــب را بــر گیــرد، و هــم از لحــاظ بصــری خواننــده را خســته 

نکــرده و او را راغــب کنــد تــا مطالــب را بخوانــد.
ــن  ــن اســالمی شــیعی در فضــای مجــازی و تبیی ــر چــه بیشــتر آیی ــغ ه ــا، تبلی ــن محتواه ــا از ای ــی م هــدف اصل
درســت، و نــه غلــط باورهــا دربــاره شــیعه بــود. در قســمت پاییــن شــما مــی توانیــد نمونــه هایــی از ایــن مطالــب را 
مشــاهده کنیــد و بــرای بازدیــد از تمــام آنهــا مــی توانیــد بــه کانــال انجمــن علمــی در پیامرســان بلــه و اینســتاگرام 

مراجعــه کنیــد.
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کلیپ های آیینی تبلیغی
علــالوه بــر مطالــب نوشــتاری و متنــی در ایــن کارگــروه، بــرای شــمولیت انــواع مخاطبــان و تنــوع در محتــوا، تصمیــم 

بــر آن شــد کــه مطالــب ویدیویــی و کلیــپ هایــی از اســالم و ابعــاد مختلــف آن ســاخته و پرداختــه شــود.
محــل انتشــار ایــن کلیــپ هــا داخــل پیامرســان بلــه و اینســتاگرام بــود کــه هــم مخاطبــان داخلــی و هــم مخاطبــان 
ــس  ــا دارای زیرنوی ــه ی ــده ک ــه ش ــی تهی ــه نوع ــا ب ــپ ه ــند. کلی ــته باش ــه آن را داش ــی ب ــوان دسترس ــی ت خارج
ــرای مخاطــب خارجــی  ــان اســت کــه کار را هــر چــه بیشــتر ب ــا راوی انگلیســی زب ــا محتــوا، و ی انگلیســی مرتبــط ب
راحــت کنــد. ان شــاءاهلل در ادامــه و انجمــن هــای بعــدی بتوانیــم بــا حفــظ ایــن ســنگر نقــش هرچــه بــه ســزاتر در 

گســترش مطالــب نــاب اســالمی و خصوصــا شــیعی داشــته باشــیم.
در باال شما می توانید گوشه و نمونه ای از این کلیپ ها را مشاهده بفرمایید.
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نشست و سخنرانی مخصوص ماه مبارک رمضان با 
موضوع جایگاه عشق در حکومت حضرت ولیعصر)عج(

ــی  ــی و عقیدت ــزاری یــک نشســت معرفت ــارک رمضــان، برگ ــاه مب ــا در م ــه معنویــت و شــرایط حکمفرم ــا توجــه ب ب
ــوع  ــول موض ــد ح ــزار گردی ــخنرانی برگ ــت و س ــن نشس ــت. بنابرای ــان اس ــای مخاطب ــاز و تقاض ــورد نی ــدت م بش
مهدویــت و مســائل و شــبهات حاشــیه ای آن. مهمــان ایــن جلســه حجــت االســالم موســوی بــود کــه ســابقه مبلــغ 
ــد. از ایــن رو در بیــان و انتقــال پیــام  ــان را در کارنامــه دارن ــی و انگلیســی زب بــودن در بســیاری از کشــورهای غرب
بســیار منســجم عمــل نمودنــد. در اثنــای جلســه نکاتــی نیــز دربــاره نحــوه تبلیــغ اســالم و ارتبــاط گیــری بــا جامعــه 

بــه دور از اســالم و شــیعه بیــان گردیــد.
ایــن برنامــه در 24 فروردیــن مــاه یــا 11 رمضــان برگــزار شــد و در پایــان نیــز مخاطبــان حاضــر در جلســه ســواالت خــود 
را هــم دربــاره مهدویــت و مســائل مطروحــه، و هــم دربــاره شــبهات موجــود خــود در مســائل تبلیغــی و عقیدتــی و 

تبییــن آن بــرای غیــر مســلمانان را مطــرح کردنــد.
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رسانه های انجمن علمی دانشجویی 
زبان های خارجی در بستر فضای مجازی

.پیام.رسان.بله
ــه  ــي را ب ــال97 کانال هاي ــداي س ــرام از ابت ــان تلگ ــده در پيامرس ــود آم ــه وج ــالل ب ــس از اخت ــي پ ــن علم انجم
ــي،  ــاي آموزش ــش فعاليت ه ــي و افزاي ــت از کاالي ايران ــتاي حماي ــه در راس ــي بل ــان ايران ــوازي در پيام رس ــور م ط

ــرد. ــدازي ک ــازي راه ان ــاي مج ــجويان در فض ــا دانش ــتر ب ــل بيش ــا و تعام ــاني برنامه ه اطالع رس
)CNews( کانال اطالع رسانی انجمن

ــن  ــای انجم ــا و فعالیت ه ــا، رویداده ــه برنامه ه ــانی کلی ــور اطالع رس ــه منظ ــو ب ــش از 1600 عض ــا بی ــال ب ــن کان ای
ــب  ــی فعالیت هــای انجمــن جهــت افزایــش مشــارکت دانشــجویان، مطال ــار اصل علمــی ایجــاد شــده اســت. اخب
ــه  ــان، چرایــی یادگیــری و معرفــی فرصت هــای شــغلی دانشــجویی مناســب از جمل انگیزشــی در حــوزه آمــوزش زب

ــد.  ــال می باش ــود در کان ــب موج ــایر مطال س
)A, B, SEA(کانال آموزشی-محتوایی انجمن

ایــن کانــال بــا حــدود 1200 عضــو بــا هــدف دسترســی آزاد و رایــگان بــه محتــوای اختصاصــی تولیــد شــده توســط 
انجمــن علمــی، در حــوزه  تقویــت دایــره واژگان و مهــارت خوانــدن و درک مطلــب ایجــاد شــده اســت. هم چنیــن 
در ایــام امتحانــات دانشــجویان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن کانــال از نمونــه ســواالت امتحانــی و کتــب منبــع 
تدریــس بهره منــد شــوند. عــالوه بــرآن جهــت انســجام نظــام فکــری دانشــجویان طــرح درس اســاتید و نقشــه راه 

ــال بارگــذاری می شــود. مباحــث درکان
)BBSEA( کانال خبری انجمن

ــا،  ــع، پشــت صحنه ه ــا، وقای ــا، رویداده ــه ی فعالیت ه ــری از کلی ــش از 1200 عضــو پوشــش خب ــا بی ــال ب ــن کان ای
ــور  ــه منظ ــن ب ــال هم چنی ــن کان ــده دارد . ای ــر عه ــا را ب ــن ها، ویژه برنامه ه ــمات، جش ــا، مراس ــزارش فعالیت ه گ
ــار  ــن و انتش ــت انجم ــوزه فعالی ــجویان در ح ــات دانش ــری مطالب ــی و پیگی ــه بررس ــجویی ب ــاط دانش ــش نش افزای

آنــان می پــردازد.  ارســالی  یادداشــت ها و دست نوشــته ها 

https://b2n.ir/a38533
میانبر ارتباطی
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سوپرگروه انجمن علمی
ــرم  ــاتید محت ــی و اس ــن علم ــن انجم ــا و فعالی ــا اعض ــجویان ب ــی دانش ــطح تعامل ــش س ــت افزای ــروه جه ــن گ ای
ــای  ــر کارکرد ه ــت. از دیگ ــده اس ــاد ش ــان ایج ــان مخاطب ــر می ــی موث ــبکه ارتباط ــاد ش ــگان و ایج و دانش آموخت
ایــن گــروه نظرســنجی و دریافــت بازخــورد مــداوم در راســتای بهبــود ســطح کیفــی فعالیت هــای انجمــن علمــی و 
ــام  ــجویان در ای ــد. دانش ــجویان می باش ــی دانش ــای واقع ــری نیازه ــا در نظرگی ــا ب ــرای فعالیت ه ــزی و اج برنامه ری
ــا اســاتید و اعضــای انجمــن  ــد ســواالت علمــی، انتقــادات و پیشــنهاد های خــود را ب ــد می توانن مختلــف می توان

ــد. ــان بگذارن در می
)SEA Talk( کانال گفت و گوی انجمن

ایــن کانــال بــا بیــش از 700 عضــو  محلــی بــرای ارائه هــای دانشــجویی، گفت وگــو و مصاحبــه بــا اســاتید، اعضــای 
انجمــن علمــی و مســئوالن مرکــز زبــان دانشــگاه اســت.این کانــال عــالوه بــر تقویــت مهــارت شــنیداری دانشــجویان 
بــه تقویــت مهــارت گفتــاری دانشــجویان ارائــه دهنــده کمــک می کنــد تــا پــازل آموزشــی زبــان مــورد نظــر انجمــن 

علمــی را تکمیــل کنــد.

.تلگرام
کانال اطالع رسانی انجمن

این کانال اطالع رسانی رویدادها، برنامه ها و فعالیت های انجمن علمی را برعهده دارد.
ــب انگیزشــی در  ــان ســایر دانشــگاه ها، مطال ــی فعالیت هــای انجمــن جهــت افزایــش مشــارکت مخاطب ــار اصل اخب
حــوزه آمــوزش زبــان، چرایــی یادگیــری و معرفــی فرصت هــای شــغلی دانشــجویی مناســب از کارکردهــای ایــن کانــال 
اســت. عــالوه بــرآن مخاطبــان خــارج از دانشــگاه بــه صــورت رایــگان بــه محتــوای اختصاصــی تولیــد شــده توســط 
انجمــن علمــی دسترســی دارنــد. در ایــام امتحانــات در ایــن کانــال مطالــب آمــوزش و رفــع اشــکال مجــازی صــورت 

می گیــرد.
سوپرگروه انجمن

ایــن گــروه بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط و افزایــش ســطح تعامــالت اعضــای انجمــن و دانشــجویان بــا مخاطبــان خــارج 
از دانشــگاه ایجــاد شــده اســت. ایــن گــروه بســتری بــرای تبــادل نظــر بــا فعالیــن حوزه هــای بیــن المللــی، اســاتید 

و اعضــای هیئــت علمــی ســایر دانشــگاه ها و مبلغیــن اســالم و فعالیــن رســانه ای مــی  باشــد.
ربات تعاملی-محتوایی انجمن

ایــن ربــات بــه منظــور دسترســی ســریع وآســان دانشــجویان بــه منابــع درســی، طــرح درس هــا و نمونــه ســواالت 
ــا ورود بــه ربــات و انتخــاب  امتحانــی بــه صــورت طبقه بنــدی شــده و منظــم ایجــاد شــده اســت. دانشــجویان ب
واحــد درســی خــود بــه محتــوای مــورد نظــر دسترســی پیــدا می کننــد. بــه نوعــی ایــن ربــات نقــش یــک کتاب خانــه 

مجــازی و رایــگان را در بســتر تلگــرام بــرای مخاطبــان فراهــم آورده اســت. 



55
جی

خار
ی 

ها
ان 

 زب
یی

جو
ش

دان
می 

عل
ن 

جم
 ان

ای
ت ه

الی
فع

ع 
ام

 ج
ش

زار
گ

.اینستاگرام
صفحه ی اینستاگرام انجمن

ــا و  ــا، همایش ه ــری برنامه ه ــش خب ــتای پوش ــی، از آن در راس ــبکه اجتماع ــن ش ــای ای ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب
ــده  ــش زن ــن پوش ــت. هم چنی ــده اس ــری ش ــنیداری بهره گی ــوای دیداری ش ــار محت ــد برانتش ــا تاکی ــت ها ب نشس

ــت. ــورت گرف ــتر ص ــن بس ــا در ای ــروس کرون ــری وی ــس از همه گی ــژه پ ــور وی ــه ط ــا ب ــی از برنامه ه برخ

https://b2n.ir/h88127
میانبر صفحه

.کالب.هاوس
بــا توجــه بــه فراگیــری پیامرســان کالب هــاوس، بــر آن شــدیم تــا بــه عنــوان کنشــگری فعــال در ایــن حــوزه وارد 
شــویم. بــه همیــن منظــور حســاب رســمی انجمــن علمــی را در ایــن پیامرســان ایجــاد کردیــم. بــر آن شــدیم تــا در 

مــاه مبــارک رمضــان، سلســله جلســات اســالم بــرای انگلیســی زبانــان را در بســتر ایــن پلتفــرم برگــزار کنیــم.

.یوتیوب.انجمن.علمی
بــا توجــه بــه رویکــرد انجمــن در تولیــد و انتشــار محتــوای آموزشــی و تبلیغــی اختصاصــی بــرای مخاطبــان داخــل 
ــا کمــک  و خــارج از دانشــگاه بــه ویــژه دانشــجویان و نخبــگان ســایر کشــورها بــرآن شــدیم در ایــن بســتر نیــز ب

فعــاالن انجمــن ورود کنیــم.

.نماشا
ایــن کانــال جهــت بــه اشــتراک گذاری محتــوای مناســب بــرای یادگیــری زبــان در نماشــا ایجادشــده اســت.کارگروه 
ــوای مناســب را  ــه موضــوع نشســت هــر جلســه، محت ــی و باتوجــه ب ــه صــورت هفتگ ــوی آزاد انجمــن ب گفت و گ

ــرای اســتفاده دانشــجویان در ایــن بســتر منتشــر می کننــد. تهیــه و ب

https://b2n.ir/j50741
میانبر صفحه

 )Prof_Quran(صفحه تبلیغی انجمن
بــه منظــور ترویــج معــارف روح بخــش اســالم بــا 
محوریــت قــرآن کریــم در مــاه مبــارک رمضــان ایــن 
ــاد  ــگاه ایج ــرآن دانش ــکاری دارالق ــا هم ــه ب صفح
ــری آموزه هــای  شــد. سلســه پادکســت های تصوی
قــرآن کریــم  بــه زبــان انگلیســی از جملــه محتــوای 
منتشــر شــده در ایــن صفحــه می باشــد. هــدف از 
ــان آن ســوی  ایجــاد ایــن صفحــه آشــنایی مخاطب
مرزهــا بــا آموزه هــای اســالمی و برمبنــای فقــه 

ــد. ــه می باش امامی
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.آپارات
ایــن صفحــه بــه منظــور بــه اشــتراک گــذاری فیلــم نشســت ها و جلســات انجمــن ایجــاد شــده اســت. دانشــجویان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه آن بــه گزیــده ای از برنامه هــا دسترســی پیداکننــد و در صــورت نیــاز بــه دریافــت فیلــم 

کامــل نشســت می تواننــد بــه مســئول رســانه انجمــن مراجعــه نماینــد.

.لینکدین
بنــا بــر ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن پلتفــرم و حضــور افــراد متخصــص از نقــاط مختلــف جهــان درآن، بــرآن 
شــدیم تــا از ایــن بســتر بــرای اثرگــذاری بیشــتر و معرفــی فعالیت هــای انجمــن علمــی بــه متخصصــان ایــن حــوزه 
ــا  ــان ب ــگاه های جه ــایر دانش ــجویان س ــاتید و دانش ــاط اس ــرای ارتب ــبی را ب ــتر مناس ــه بس ــن صفح ــم. ای بهره گیری

دانشــجویان دانشــگاه فراهــم کــرده اســت.

.فروش.آثار.متنی.الکترونیکی.انجمن
بــرای فــروش آثــار متنــی تولیــد توســط انجمــن صفحــه ی فــروش مجــازی اختصاصــی طراحــی و در اختیــار عمــوم 

ــت. ــرار گرف ــدان ق عالقه من

.رفع.اشکال.آنالین.
برگــزاری جلســات رفــع اشــکال حضــوری و آنالیــن بــه ویــژه در ایــام امتحانــات. انجمــن علمــی ایــن امــکان را بــرای 
دانشــجویان فراهــم آورد کــه بتواننــد اشــکاالت وســواالت علمــی خــود ار در هــر زمــان و مکانــی برطــرف ســازند. بــه 

همیــن منظــور آیدی هایــی در تلگــرام و بلــه بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت.

.ظرفیت.مرکز.دانلود
بــه منظــور دسترســی آســان دانشــجویان بــه محتــوای کمک آموزشــی یادگیــری زبــان، از ایــن ظرفیــت بــرای انتشــار 

دوره هــا، نــرم افزارهــا، کتاب هــای کمک آموزشــی در ســه زبــان انگلیســی، فرانســه، آلمانــی اســتفاده شــد.
.کانال.رسمی.دانشگاه.امام.صادق)عليه.السالم(.وکانال.اداره.دانشجويی.دانشگاه.امام.صادق.)عليه.السالم(

مشــابه آنچــه کــه در ادامــه در مــورد ســايت معاونــت دانشــجويي فرهنگــي و همچنيــن ســايت دانشــگاه خواهــد 
ــد. ــدام مي نماين ــا اطالع رســاني ها اق ــار فعاليت هــا و ي ــا بازنشــر اخب ــه درج و ي ــز ب ــاي ايشــان ني ــد، کاناله آم

.سايت.اداره.دانشجويی.فرهنگی.دانشگاه.امام.صادق.)عليه.السالم(.
اخبــار مربــوط بــه گزارشــهای هفتگــي، ويــژه برنامه هــا و بازديدهــا و همچنيــن گزارش هــای اختصاصــي تصويــري از 

فعاليتهــاي انجمــن علمــي از طريــق ســايت اداره دانشــجويي فرهنگــي انعــکاس داده شــده اســت.
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افتخارات و دستاورد های انجمن 
علمی دانشجویی زبان های خارجی

.جشنواره.حرکت
جشــنواره حرکــت، بزرگتريــن رويــداد علمــي دانشــجويي کل کشــور اســت کــه از ســال 1387، هرســاله در يکــي از 
دانشــگاههاي کشــور برگــزار ميشــود. ايــن جشــنواره در دو بخــش رقابتــي و نمايشــگاهي و درســطح دانشــگاهی، 
ملــي و بیــن المللــی برگــزار ميگــردد. معمــوالً دانشــگاه ها، چنــد مــاه قبــل از زمــان برگــزاري جشــنواره ملــي حرکــت، 
ــه  ــار ب ــه ي آث ــوب در ارائ ــد مطل ــرا رون ــد؛ زي ــود مي نماين ــگاه خ ــطح دانش ــنواره در س ــزاري جش ــه برگ ــدام ب اق
بخــش رقابتــي جشــنواره ملــي حرکــت بــر ايــن اســت کــه مــوارد برگزيــده در مرحلــه ي دانشــگاهي ايــن جشــنواره 
ــار  ــت آث ــت درياف ــگاهي، جه ــه ي نمايش ــزاري مرحل ــان برگ ــل از زم ــاه قب ــه چندم ــي ک ــنواره مل ــه جش ــه دبيرخان ب

ــود. ــال ش ــه کار مي نماید،ارس ــاز ب ــور، آغ ــجويي کل کش ــاي علمي دانش ــا و انجمن ه ــجويان، گروه ه دانش
ــداد  ــن روي ــد بزرگتري ــه اوال قي ــت ک ــد گف ــت باي ــي حرک ــنواره مل ــود در جش ــاي موج ــان ظرفيت ه ــام بي در مق
ــران و  ــگاه ها، مدي ــان دانش ــجويان و کارشناس ــور دانش ــتره ي حض ــر گس ــي بيانگ ــه خوب ــور ب ــجويي کش علمي دانش
کارشناســان وزارتخانه هــاي مختلــف و ... مي باشــد. کــه ايــن امــر بعنــوان بســتري مناســب جهــت معرفــي انجمــن 

ــود. ــي ب ــاي خارج ــي زبان ه علم
انجمنهــاي علمي دانشــجويي  کارشناســان  و  دانشــجويان  ميــان  تجــارب  انتقــال  و  تعامــل  فرصــت  ثانيــًا   
شــرکت کنندگان فراهــم مي گــردد و از هميــن رو، دانشــجويان تيــم اعزامــي انجمــن علمــي کــه پيش تــر موفــق بــه 
کســب رتبــه اول در جشــنواره درون دانشــگاهي حرکــت شــده بودنــد در بســتر حضــور در جشــنواره، توانمنــدي الزم 
را جهــت تقويــت عملکــرد دانشــجويي در انجمن هــا و حضــور موفق تــر در ادوار آتــي جشــنواره را کســب می کننــد.
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ــی . 1 ــن الملل ــنواره بی ــیزدهمین جش ــال در س ــواي ديجيت ــازی و محت ــای مج ــور فض ــت در مح ــه نخس   رتب
ــت حرک

رتبه نخست در محور فعالیت خالقانه در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت. 2
رتبه نخست در محور فضای مجازی و محتواي ديجيتال در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت. 3
مقام شایسته تقدیر در محور انجمن علمی برتر در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت. 4
5مقام 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 ديجيتال 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
ــگاهی . 10 ــنواره درون دانش ــن جش ــال در دومی ــوای دیجیت ــازی و محت ــای مج ــور فض ــت در مح ــه نخس رتب

ــت حرک
رتبــه نخســت در محــور فضــای مجــازی و دســتاورد هــای دیجیتال در نخســتین جشــنواره درون دانشــگاهی . 11

کت حر
انجمن علمی شایسته تقدیر در دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت. 12
انجمن علمی شایسته تقدیر در محور کتاب در دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت. 13
 انجمن علمی شایسته تقدیر در محور فعالیت خالقانه در دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت . 14
انجمن علمی برتر در سومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت. 15
ــگاهی . 16 ــنواره درون دانش ــومین جش ــال در س ــوای دیجیت ــازی و محت ــای مج ــور فض ــت در مح ــه نخس رتب

حرکــت
رتبه نخست در محور کارآفرینی در سومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت. 17
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