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تخصصی باشگاه پژوهشگران -علمیدستور العمل شرکت در مسابقات آوالیه 

 گراوقذر  داوشجویانویژه  ، زوجاناسالمی جوان و وخبگان داوشگاه آزاد 

 مقذمه -1

دس ساسسای زثذیل  تاشگاُ خژٍّشگشاى جَاى ٍ ًخثگاىًظش تِ ششایظ خاص کًٌَی کشَس ٍ تا زَجِ تِ ٍظایف ٍ اّذاف 

تاشگاُ خژٍّشگشاى چالشْا تِ فشطر ّا ٍ خیگیشی اّذاف ٍ ایجاد شَس ٍ ًشاط ػلوی دس تیي داًشجَیاى دس ششایظ کًٌَی، 

زخظظی هجاصی آًالیي سا جْر اجشا دس ّفسِ ّای خیش سٍ -ػلوی هساتقاذجَاى ٍ ًخثگاى داًشگاُ آصاد اسالهی صًجاى 

 عشح سیضی ًوَدُ اسر.

 زخظظی تاشگاُ خژٍّشگشاى جَاى ٍ ًخثگاى داًشگاُ آصاد صًجاى تِ طَسذ آًالیي ٍ تا اسسفادُ اص -هساتقاذ ػلوی

 تشگضاس خَاٌّذ شذ.  Skypeًشم افضاس 

  تشگضاسی ّشیک اص هساتقاذ سا هغاتق زَضیحاذ هشتَعِ دس داًشجَیاى جْر ششکر دس هساتقاذ تایذ اتسذا ششح

تخشْای صیش دس ایي ساٌّوا هغالؼِ ًوایٌذ ٍ تش اساس سشسِ زحظیلی خَد، دس طَسذ زوایل یکی اص هساتقاذ سا 

اًسخاب ًوَدُ ٍ ثثر ًام ًوایٌذ. تا زَجِ تِ هحذٍد تَدى زؼذاد ششکر کٌٌذگاى دس ّش هساتقِ، اٍلَیر تا 

ا هؼذل کل تاالزش هی تاشذ. تِ تیاى دیگش خس اص خایاى هْلر ثثر ًام، ششکر کٌٌذگاى تش اساس داًشجَیاى ت

هؼذل کل سزثِ تٌذی هی شًَذ ٍ تش اساس ظشفیر ّش هساتقِ زؼذاد داًشجَیاى هشتَعِ تا تاالزشیي هؼذل کل تشای 

تشگضاسی هساتقاذ سصسٍ خَاٌّذ ششکر دس هساتقِ اًسخاب هی شًَذ. داًشجَیاى تاقیواًذُ تشای دٍسُ ّای تؼذی 

 شذ.

  خس اص اًسخاب هساتقِ هَسد ًظش، داًشجَیاى تایذ اتسذا یک آدسس ایویلOutlook  تشای خَد تساصًذ. تشای

 هشاجؼِ ًوایٌذ.  http://outlook.comتایذ تِ ٍتسایر  Outlookساخر آدسس ایویل 

 ى تایذ ًشم افضاس دس گام تؼذی داًشجَیاSkype  کاهدیَزش سٍهیضی یا لدساج خَد داًلَد ٍ گَشی هَتایل یا سا تش سٍی

ًظة ًوایٌذ. داًشجَیاى زَجِ داشسِ تاشٌذ کِ تا زَجِ تِ ضشٍسذ اسسفادُ اص ًشم افضاس ّای زخظظی دس تشگضاسی 

ٍ ّوچٌیي لدساج یا کاهدیَزش  زثلر ، گَشی هَتایل یا. ّوچٌیي اسسال آًالیي ٍیذئَی اجشای سؤال هساتقِ هساتقِ

 سٍهیضی هسظل تِ ایٌسشًر، اتضاس الصم ششکر دس هساتقاذ هجاصی آًالیي هی تاشٌذ.

http://outlook.com/
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  تؼذ اص ساخر آدسس ایویلOutlook  داًشجَیاى هی زَاًٌذ اص فشم هَجَد دس اًسْای طفحِ ایٌسشًسی تِ آدسس

http://faridesm.ir/bashgah/match.html   .ثثر ًام خَد سا اًجام دٌّذ 

  سٍص قثل اص تشگضاسی هساتقِ تِ داًشجَیاى اًسخاب شذُ اص عشیق آدسس ایویل  3خس اص ازوام هشاحل ثثر ًام، زا

Outlook  ایشاى اعالع سساًی هی شَد ٍ ایشاى تا اسسفادُ اص ّویي آدسس ایویلOutlook س تشگضاسی دس زاال

 ػضَ هی شًَذ. Skypeهساتقِ هشتَعِ دس ًشم افضاس 

  داًشجَیاًی کِ ششکر آًْا دس هساتقِ ًْایی شذُ اسر، تایذ تش اساس زَضیحاذ هشتَط تِ تشگضاسی ّش یک اص

ٍ گَشی  هساتقاذ، هلضٍهاذ الصم جْر ششکر دس هساتقِ اص جولِ ًشم افضاس هشتَعِ ٍ کاهدیَزش سٍهیضی یا لدساج

هحذٍدیسی دس ًسخِ ًشم افضاس سا فشاّن ًوایٌذ ٍ ًشم افضاس ّای الصم سا تش سٍی آًْا ًظة کٌٌذ.  هَتایل َّشوٌذ

 هَسد اسسفادُ زَسظ داًشجَیاى ٍجَد ًذاسد.

  ،ِسقثل اص تشگضاسی، داًشجَیاى اص عشیق زواس گشٍّی دس اسکایح، تِ زاال دقیقِ 33دس سٍص تشگضاسی هساتق 

 ششٍعهساتقِ دػَذ هی شًَذ ٍ دس زاالس حضَس هی یاتٌذ. داًشجَیاى تایذ زَجِ داشسِ تاشٌذ کِ قثل اص تشگضاسی 

ِ تایذ کاسذ داًشجَیی خَد سا اص عشیق ٍتکن ًوایش دٌّذ ٍ احشاص خس اص تشقشاسی اسزثاط زظَیشی هساتق هساتقِ ٍ

 َّیر گشدًذ. 

  هساتقِ تایذ اص ازظال ایٌسشًر خایذاس تا سشػر هٌاسة اسسفادُ داًشجَیاى زَجِ داشسِ تاشٌذ کِ دس حیي تشگضاسی

گَشی ّای هَتایل ٍ اشسشاک گزاسی ایٌسشًر  Hotspotدس طَسذ  اسسفادُ اص  دس ًظش داشسِ تاشیذ کِ کٌٌذ.

قغغ خَاّذ شذ ٍ  شواعِ، ایٌسشًر سین کاسذ تَزَسظ گَشی، تا دسیافر زواس یا خیام کَزاُ زَسظ گَشی هش

شذى اسزثاط تا زاالس تشگضاسی هساتقِ ٍ حزف ششکر کٌٌذُ خَاّذ تَد. لزا خیشٌْاد هی گشدد جْر  غغهٌجش تِ ق

حضَس دس هساتقِ اص ازظال ایٌسشًر زَسظ هَدم ّای ثاتر یا ّوشاُ ٍ یا ایٌسشًر سین کاسذ ّایی کِ احسوال 

 زواس زلفٌی تا آًْا خاییي اسر، اسسفادُ شَد. 

 ٌاجشای سؤال هساتقِ زَسظ ذ کِ زوام هشاحل تشگضاسی هساتقِ ٍ زظَیش ایشاى داًشجَیاى زَجِ داشسِ تاش ٍ

 هٌسشش خَاٌّذ شذ.  ،ضثظ هی شًَذ ٍ ًْایساً دس قالة فایل ّای ٍیذئَیی هساتقِششکر کٌٌذگاى 

  ُحضَس دس هساتقِ آًالیي تشای خاًن ّا تا حجاب اسالهی ٍ خَشش سسوی ٍ تشای آقایاى تا خَشش سسوی ٍ خَشیذ

 ضاهی اسر. ال

  ٍ تا زَجِ تِ ایٌکِ دس تشخی هساتقاذ ًیاص هی تاشذ کِ سؤال هساتقِ دس لدساج یا کاهدیَزش خیادُ ساصی گشدد

تِ زاالس تشگضاسی هساتقِ  Skypeٍیذئَی اًجام کاس تِ طَسذ آًالیي تا اسسفادُ اص دٍستیي گَشی هَتایل تا ًشم افضاس 

 تشگضاسی هساتقِ هحل قشاس گیشی هَتایل خَد سا جْر زظَیش تشداسی اسسال گشدد، لزا داًشجَیاى تایذ قثل اص

 اص طفحِ لدساج یا هاًیسَس آهادُ ًوایٌذ.  هٌاسة

http://faridesm.ir/bashgah/match.html
http://faridesm.ir/bashgah/match.html
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 زَضیح دادُ هی شًَذ.  تِ طَسذ جذاگاًِ ّش یک اص هساتقاذ اخسظاطیدس اداهِ ششیظ 

 مسابقه مشاعره آوالیه در حوزه های تخصصی شعر -2

دس ایي هساتقِ اتسذا ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی هساتقِ دس اسکایح حاضش هی شًَذ ٍ طذا ٍ زظَیش خَد سا تِ 

ٍ تِ زوام ششکر کٌٌذگاى یک شواسُ اخسظاص دادُ هی شَد. هساتقِ  تَدُ گشٍّی طَسذ تِ هساتقِاشسشاک هی گزاسًذ. 

یر تتایذ یک  ،س هساتقِ آغاص هی شَد. ششکر کٌٌذگاى تِ زشزیة شواسُزَسظ داٍ تیردس صهاى زؼییي شذُ تا قشائر اٍلیي 

زا  داسد فشطر ثاًیِ 13 فقظ کٌٌذُ ششکر ّشقشائر شذُ ششٍع شَد سا قشائر هی کٌٌذ.  قثلیِ تیرکِ تا حشف آخش  شؼش

 ًظش تا هساتقِ دٍس اص ّذد خاسخ ًسَاًذ کٌٌذُ ششکر شذُ یاد صهاى دس اگش هشتَعِ سا قشائر کٌذ. یر شؼشت خَد دس ًَتر

 تِ تایذ شذُ قشائر ّای تیر. تواًذ تاقی کٌٌذُ ششکر یک فقظ کِ کٌذ هی خیذا اداهِ صهاًی زا هساتقِ. هیشَد حزف داٍس

هساتقِ تا ًظش داٍساى هی تشگضاسی  سًٍذ ٍ اسسفادُ اص ّیچ هٌثؼی حیي تشگضاسی هساتقِ هجاص ًیسر. تاشذ حفظی طَسذ

داًشجَیاى هی زَاًٌذ  ، قظیذُ ٍ ...( دس تخش ّای هخسلف اًجام گیشد.یسیدٍتّوچَى شؼشی )هخسلف  الة ّایقزَاًذ دس 

 هجْض تِ هیکشٍفَى ٍ ٍب کن دس ایي هساتقِ ششکر ًوایٌذ.تا گَشی هَتایل ٍ یا کاهدیَزش 

 مسابقه آوالیه وقاشی سریع با فتوشاپ -3

دس ایي هساتقِ خس اص حضَس ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی هساتقِ دس اسکایح ٍ فشا سسیذى صهاى تشگضاسی 

شکل ّوضهاى اسسال هی شَد. ششکر دس زاالس تشگضاسی هساتقِ تشای ّوِ ششکر کٌٌذگاى تِ  زظَیشی فایل یکهساتقِ، 

زشسین  Photoshopکٌٌذگاى تایذ هَضَع هغشح شذُ دس فایل زظَیشی سا دس هذذ صهاى زؼییي شذُ تا اسسفادُ اص ًشم افضاس 

ًوایٌذ. خس اص ازوام صهاى هشتَعِ، فایل ًقاشی ّای زشسین شذُ زَسظ ششکر کٌٌذگاى دس زاالس اسسال هی یا ٍیشایش 

اٍسی قشاس هی گیشًذ ٍ تشًذُ اػالم هی گشدد. ششکر کٌٌذگاى دس حیي زشسین ًقاشی تا شًَذ ٍ زَسظ داٍساى زحر د

Photoshop  تایذ گَشی هَتایل خَد سا دس هقاتل هاًیسَس لدساج یا کاهدیَزش خَد قشاس دٌّذ ٍ ٍیذئَی آًالیي اًجام زوام

ششکر کٌٌذگاى تایذ دس حیي اًجام هساتقِ  .هشاحل زشسیواذ دس لدساج یا کاهدیَزش تِ زاالس تشگضاسی هساتقِ اسسال گشدد

 ػالٍُ تش اسسال طذا ٍ زظَیش اًجام کاس خَد، طذا ٍ زظَیش داٍساى هساتقِ سا ًیض دس زاالس تا گَشی هَتایل دسیافر ًوایٌذ.

کٌٌذُ  سًٍذ اًجام کاس ششکرػذم سؤیر  کِ هٌجش تِّشگًَِ اخسالل دس ازظال ٍیذئَیی ششکر کٌٌذُ تا زاالس تِ ّش دلیلی 
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دس ّش صهاى دس عَل تشگضاسی هساتقِ، دسطَسذ دسخَاسر داٍساى، هٌجش تِ حزف ایشاى خَاّذ شذ. زَسظ داٍساى گشدد، 

 ششکر کٌٌذُ تایذ دٍستیي سا تِ سور طَسذ خَد تچشخاًذ ٍ احشاص َّیر هجذد ًوایذ. 

 شطروج آوالیه مسابقه -4

اجشا  Skypeٍ تا اسسال آًالیي زظَیش هساتقِ دس زاالس تشگضاسی دس  Chess.comایي هساتقِ تا اسسفادُ اص ٍتسایر 

یک ًام کاستشی  Chess.comِ تِ ٍتسایر ؼخَاّذ شذ. تؼذ اص هشخض شذى ششکر کٌٌذگاى، ّش یک اص ایشاى تایذ تا هشاج

دس زاالس تشگضاسی  ًام کاستشی ّش یک اص ششکر کٌٌذگاى تایذ دٍ سٍص قثل اص تشگضاسی هساتقِتشای خَد ایجاد ًوایٌذ. 

تِ  Chess.comهساتقاذ اػالم گشدد. سدس ّشیک اص ششکر کٌٌذگاى تایذ ًام کاستشی سایش ششکر کٌٌذگاى سا دس ٍتسایر 

لیسر دٍسساى خَد اضافِ ًوایذ. دس سٍص ٍ صهاى تشگضاسی هساتقِ، ًین ساػر صٍد زش حشیف ّای دٍس اٍل دس زاالس تشگضاسی 

 13یک هساتقِ  Chess.comش هؼشفی هی گشدد. ّش ششکر کٌٌذُ تا حشیف خَد دس ٍتسایر تِ یکذیگ Skypeهساتقِ دس 

تشًذُ دٍس اٍل هجذداً تا یکذیگش هساتقِ خَاٌّذ داد. سدس دٍ تشًذُ ًْایی هساتقِ فیٌال سا  4 دقیقِ ای سا آغاص هی کٌذ.

خَد سا دس هقاتل هاًیسَس لدساج یا  ششکر کٌٌذگاى دس حیي هساتقِ شغشًج تایذ گَشی هَتایل تشگضاس خَاٌّذ کشد.

 کاهدیَزش خَد قشاس دٌّذ ٍ ٍیذئَی آًالیي اًجام اًجام هساتقِ دس لدساج یا کاهدیَزش تِ زاالس تشگضاسی هساتقِ اسسال گشدد.

یض دس ششکر کٌٌذگاى تایذ دس حیي اًجام هساتقِ ػالٍُ تش اسسال زظَیش اًجام هساتقِ خَد، طذا ٍ زظَیش داٍساى هساتقِ سا ً

زاالس تا گَشی هَتایل دسیافر ًوایٌذ. ّشگًَِ اخسالل دس ازظال ٍیذئَیی ششکر کٌٌذُ تا زاالس تِ ّش دلیلی کِ هٌجش تِ ػذم 

سؤیر سًٍذ تشگضاسی شغشًج ششکر کٌٌذُ زَسظ داٍساى گشدد، هٌجش تِ حزف ایشاى خَاّذ شذ. دس ّش صهاى دس عَل 

، ششکر کٌٌذُ تایذ دٍستیي سا تِ سور طَسذ خَد تچشخاًذ ٍ احشاص َّیر تشگضاسی هساتقِ، دسطَسذ دسخَاسر داٍساى

 هجذد ًوایذ. هساتقاذ شغشًج آقایاى ٍ خاًن ّا تِ طَسذ جذاگاًِ تشگضاس خَاّذ شذ. 

 طراحی اسکیس آوالیه با موضوع مشخص در زمان محذود  -5

سکایح ٍ فشا سسیذى صهاى تشگضاسی دس ایي هساتقِ خس اص حضَس ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی هساتقِ دس ا

دس زاالس تشگضاسی هساتقِ تشای ّوِ ششکر کٌٌذگاى تِ شکل  هَضَع جْر زشسین اسکیس هشزثظ تا آى یکهساتقِ، 

ّوضهاى اػالم هی گشدد. ششکر کٌٌذگاى تایذ تش اساس هَضَع زؼییي شذُ اسکیس هَسد ًظش خَد سا دس صهاى هحذٍد 

سفیذ زشسین ًوایٌذ. اسسفادُ اص ّشگًَِ قلن تا سًگ ّای هخسلف هجاص هی  A4ٍی کاغز اػالم شذُ دس طَسذ سؤال تش س



5 

ششکر خس اص ازوام صهاى هشتَعِ،  .ٍ صیش دسسی هجاص ًیسر A4تاشذ. اسسفادُ اص زجْیضازی غیش اص قلن ٍ خاک کي ٍ کاغز 

ّای زشسین شذُ  اسکیسفایل ًوایٌذ. ل دس زاالس اسسافایل آى سا کٌٌذگاى تایذ اص عشح زشسین شذُ خَد ػکس تگیشًذ ٍ 

کِ تْسشیي ٍ  هساتقِ زَسظ ششکر کٌٌذگاى دس زاالس اسسال هی شًَذ ٍ زَسظ داٍساى زحر داٍسی قشاس هی گیشًذ ٍ تشًذُ

تایذ گَشی  اسکیس تش سٍی کاغزاػالم هی گشدد. ششکر کٌٌذگاى دس حیي زشسین کاهلسشیي عشح سا زشسین کشدُ تاشذ، 

ایشاى تِ شکل آًالیي آًالیي اًجام زوام هشاحل زشسیواذ  جای هٌاسة تِ شکلی قشاس دٌّذ کِ ٍیذئَیدس  هَتایل خَد سا

ششکر کٌٌذگاى تایذ دس حیي اًجام هساتقِ ػالٍُ تش اسسال طذا ٍ زظَیش اًجام کاس  زاالس تشگضاسی هساتقِ اسسال گشدد. تِ

ّشگًَِ اخسالل دس ازظال ٍیذئَیی ششکر  َشی هَتایل دسیافر ًوایٌذ.خَد، طذا ٍ زظَیش داٍساى هساتقِ سا ًیض دس زاالس تا گ

کٌٌذُ تا زاالس تِ ّش دلیلی کِ هٌجش تِ ػذم سؤیر سًٍذ اًجام کاس ششکر کٌٌذُ زَسظ داٍساى گشدد، هٌجش تِ حزف ایشاى 

ستیي سا تِ سور دس ّش صهاى دس عَل تشگضاسی هساتقِ، دسطَسذ دسخَاسر داٍساى، ششکر کٌٌذُ تایذ دٍ خَاّذ شذ.

 طَسذ خَد تچشخاًذ ٍ احشاص َّیر هجذد ًوایذ. 
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دس ایي هساتقِ خس اص حضَس ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی هساتقِ دس اسکایح ٍ فشا سسیذى صهاى تشگضاسی 

هَضَع دس قالة سؤال دس زاالس تشگضاسی هساتقِ تشای ّوِ ششکر کٌٌذگاى تِ شکل ّوضهاى اػالم هی گشدد.  یکهساتقِ، 

ششکر کٌٌذگاى تایذ تش اساس هَضَع زؼییي شذُ تشًاهِ هشتَعِ سا تشای دسسیاتی تِ ساُ حل هَسد ًیاص دس سؤال دس هحیظ 

دس خَد ًشم افضاس هسلة هجاص اسر ٍلی فشاخَاًی تشًاهِ آهادُ تٌَیسٌذ. اسسفادُ اص زوام اتضاس هَجَد  MATLABًشم افضاس 

خیشُ شذُ تشًاهِ خَد سا رفایل  mًَشسِ شذُ اص سایش هٌاتغ هجاص ًیسر. خس اص ازوام صهاى هشتَعِ، ششکر کٌٌذگاى تایذ 

ٍ زَسظ داٍساى زحر دس زاالس اسسال ًوایٌذ. فایل تشًاهِ ّای ًَشسِ شذُ زَسظ ششکر کٌٌذگاى دس زاالس اسسال هی شًَذ 

داٍسی قشاس هی گیشًذ ٍ تشًذُ هساتقِ کِ تْسشیي ٍ کاهلسشیي تشًاهِ سا ًَشسِ تاشذ، اػالم هی گشدد. ششکر کٌٌذگاى دس 

تایذ گَشی هَتایل خَد سا دس هقاتل هاًیسَس لدساج یا کاهدیَزش خَد قشاس دٌّذ ٍ ٍیذئَی  MATLABحیي ًَشسي تشًاهِ تا 

ّشگًَِ اخسالل دس  دس لدساج یا کاهدیَزش تِ زاالس تشگضاسی هساتقِ اسسال گشدد. تشًاهِ ًَیسیاحل آًالیي اًجام زوام هش

ازظال ٍیذئَیی ششکر کٌٌذُ تا زاالس تِ ّش دلیلی کِ هٌجش تِ ػذم سؤیر سًٍذ اًجام کاس ششکر کٌٌذُ زَسظ داٍساى گشدد، 

ساتقِ، دسطَسذ دسخَاسر داٍساى، ششکر کٌٌذُ تایذ هٌجش تِ حزف ایشاى خَاّذ شذ. دس ّش صهاى دس عَل تشگضاسی ه

 دٍستیي سا تِ سور طَسذ خَد تچشخاًذ ٍ احشاص َّیر هجذد ًوایذ. 
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سسیذى صهاى تشگضاسی  دس ایي هساتقِ خس اص حضَس ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی هساتقِ دس اسکایح ٍ فشا

هشتَط تِ یک ًقشِ خالى ساخسواى تِ ّوشاُ اتؼاد ٍ اًذاصُ ّا، دس زاالس تشگضاسی هساتقِ تشای  زظَیشی فایل یکهساتقِ، 

ّوِ ششکر کٌٌذگاى تِ شکل ّوضهاى اسسال هی شَد. ششکر کٌٌذگاى تایذ خالى هغشح شذُ دس فایل زظَیشی سا دس 

زشسین ًوایٌذ. اسسفادُ اص زوام اتضاس هَجَد دس خَد ًشم افضاس  Autocadُ اص ًشم افضاس هذذ صهاى زؼییي شذُ تا اسسفاد

Autocad  هجاص اسر ٍلی فشاخَاًی زکِ خالى آهادُ اص سایش هٌاتغ هجاص ًیسر. خس اص ازوام صهاى هشتَعِ، ششکر کٌٌذگاى

خالى ّای زشسین شذُ زَسظ ششکر کٌٌذگاى دس  دخیشُ شذُ زشسیواذ خَد سا دس زاالس اسسال ًوایٌذ. فایل dwgتایذ فایل 

زاالس اسسال هی شًَذ ٍ زَسظ داٍساى زحر داٍسی قشاس هی گیشًذ ٍ تشًذُ هساتقِ کِ تْسشیي ٍ کاهلسشیي خالى سا زشسین 

 تایذ گَشی هَتایل خَد سا دس هقاتل Autocadکشدُ تاشذ، اػالم هی گشدد. ششکر کٌٌذگاى دس حیي زشسین خالى تا تشًاهِ 

هاًیسَس لدساج یا کاهدیَزش خَد قشاس دٌّذ ٍ ٍیذئَی آًالیي اًجام زوام هشاحل زشسین دس لدساج یا کاهدیَزش تِ زاالس تشگضاسی 

هساتقِ اسسال گشدد. ّشگًَِ اخسالل دس ازظال ٍیذئَیی ششکر کٌٌذُ تا زاالس تِ ّش دلیلی کِ هٌجش تِ ػذم سؤیر سًٍذ 

ى گشدد، هٌجش تِ حزف ایشاى خَاّذ شذ. دس ّش صهاى دس عَل تشگضاسی هساتقِ، اًجام کاس ششکر کٌٌذُ زَسظ داٍسا

 دسطَسذ دسخَاسر داٍساى، ششکر کٌٌذُ تایذ دٍستیي سا تِ سور طَسذ خَد تچشخاًذ ٍ احشاص َّیر هجذد ًوایذ. 

 وابه زبان اوگلیسی با موضوع چالشهای پیرامون بیماری کرو Free discussionبرگساری جلسه آوالیه  -8

تِ شکل هساتقِ ًوی تاشذ ٍ تا ّذف زقَیر هکالوِ اًگلیسی داًشجَیاى ٍ اًجام تحث آصاد  Free discussionتشًاهِ 

تِ صتاى اًگلیسی خیشاهَى هسائل سٍص، اجشا هی گشدد. دس ایي تشًاهِ خس اص حضَس ششکر کٌٌذگاى دس زاالس تشگضاسی گفسواى 

، هَضَع سخٌشاًی تشای ّوِ ششکر کٌٌذگاى تِ شکل ّوضهاى اسسال هی دس اسکایح ٍ فشا سسیذى صهاى تشگضاسی جلسِ

تِ زشزیة طحثر ّای  Skypeشَد. ششکر کٌٌذگاى دس طَسذ زوایل تِ طحثر هی زَاًٌذ تا اسسال ػالهر هشخض دس 

س زاالس دقیقِ تِ عَل تیاًجاهذ. اسازیذ حاضش د 5خَد سا تیاى کٌٌذ. طحثر ّای ّش فشدی دس ّش هشحلِ ًثایذ تیش اص 

جْر حفظ هاّیر ٍتیٌاس تَدى جلسِ، ششکر تشگضاسی جلسِ ٍ ًَتر دّی سا هذیشیر خَاٌّذ کشد.  ٍ هذذ گفسواى سًٍذ

 کٌٌذگاى تایذ زا حذ هوکي تِ شکل ٍیذئَیی دس جلسِ حاضش تاشٌذ. 
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 جوایس -9

 داًشجَیاى تشًذُ اسسال خَاّذ شذ.  شایتکاسذ ّذیِ خشیذ ایٌسشًسی  لةجَایض هساتقاذ دس قا

 


