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 یجْاد داًطگاّ یاىساصهاى داًطجَ ٍ پیشاپضضکی یدفتش پضضک هجشی طشح:

 

 یسیصتاى اًگل یضشکت دس جلسات هکالوِ گشٍّ یػاللوٌذ تشا یاىفشاخَاى جزب داًطجَ ػٌَاى طشح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي      سشفصل فؼالیت: 

  فَق تشًاهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اّذاف طشح :

 یسیصتاى اًگلٍ هستؼذ دس صهیٌِ  ػاللوٌذ یاىجزب داًطجَ -

 دس جوغ یسیتِ صحثت تِ صتاى اًگل یكٍ تطَ یسیهکالوِ صتاى اًگل ییتَاًا یتتمَ -

 ی، ػلوی ٍ ...اجتواػفشٌّگی،  یکشدى هَضَػات سٍص ٍ دغذغِ ّا هطشح -

 ٍ تمَیت سٍحیِ داًطجَیاى اص طشیك تَدى دس کٌاس ّوساالى ٍ تحث ٍ فؼالیت گشٍّی یتؼذ اجتواػکوک تِ پشٍسش  -
 

 خالصِ طشح :

هؼتثش، کتة هٌثغ، ػوذُ هماالت  یّا یتسا لاتل اًکاس است. یشغ یسیتِ صتاى اًگل یاىجَ سٍص افضٍى داًص یاصٍ ً دکاستش یدگگستش اهشٍصُ

تا . ّوچٌیي تاضذ یه یصتاى ػلن ٍ تکٌَلَط یسیصتاى ّستٌذ ٍ دس هجوَع دس ػصش حاضش صتاى اًگل یيتِ ا یٍ پظٍّط یػلو یاتٍ ًطش

ٍ  توشیي خَاّذ ضذ. یادیًذاًذ دچاس هطکالت صتِ خَتی صتاى سا  یيکِ ا یدس اهَس هختلف کس یاطات جْاًتَجِّ تِ لضٍم ضکل دادى استث

تطکیل  است. یسیصتاى اًگل یتٍ تمَ یادگیشی یش تشات هَثّضذِّ ٍ ت یاساس یاستشاتظ یککَچک  یّا دس گشٍُ یاىداًطجَ یکاس گشٍّ

 وٌذ ٍ هستؼذ هی تاضذ.چٌیي گشٍُ ّایی ًیاصهٌذ حضَس جوؼی اص افشاد ػالل

  یسیصتاى اًگل یضشکت دس جلسات هکالوِ گشٍّ یػاللوٌذ تشا یاىداًطجَجَیاى دسًظش داسد تِ فشاخَاى  دس ّویي ساستا، ساصهاى داًص

 یتشا یٍ ضفاّ یدسخَاست پس اص گزساًذى سٌجص کتث ۰0 یتاًضذُ ٍ ًْا یتشسس یاىداًطجَ حضَسدسخَاست  فشاخَاى یيا یطتپشداصد؛ 

ٍ دٍ سٍص دس ّفتِ ٍ ّش  یکِ تِ صَست ّفتگدس اداهِ افشاد هٌتخة دس لالة جلسات گشٍّی ) جلسات اًتخاب خَاٌّذ ضذ. یيشکت دس اض

تِ تحث ٍ گفت ٍ گَ پشداختِ ٍ اص ایي طشیك هْاست گفتاس، فْن ٍ دایشُ لغات خَد سا تمَیت  ،ضًَذ یساػت تشگضاس ه ۰جلسِ تِ هذت 

 هی کٌٌذ.

ضَد ٍ  یه ییيتؼ یٌذُگش جلسِ آ یلاص افشاد جوغ تِ ػٌَاى تسْ یکیدس ّش جلسِ فشآیٌذ تشگضاسی جلسات تِ ضشح ریل هی تاضذ: 

تِ تحث ٍ گفت ٍ  یاىدس سٍص جلسِ داًطجَ یتاًکٌذ ٍ ًْا یاػالم ه ًیضاػضا  یِتِ تم یطاپیصگفت ٍ گَ اًتخاب کشدُ ٍ پ یسا تشا یهَضَػ

الصم تِ رکش است پس اص تشسسی ًْایی  .خَاّذ گشفتتحث سا تش ػْذُ  یيا یشیتگش هذ یلپشداصًذ ٍ فشد تسْ یهآى هَضَع  یشاهَىگَ پ

 دسخَاست لیست ػاللِ هٌذاى ٍ دتیشاى ًطست هتؼالثا اسسال خَاّذ ضذ.
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