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اردوي فشرده علمی زیارتی در مشهد مقدسگزارش

:معرفی

الی 1398تیرماه 7جمعه به مدت یکماه از نفر از طالب25با حضور این اردوي علمی زیارتی

24این اردو در قالب شبیه سازي یک زندگی .در مشهد مقدس برگزار شد1398مرداد 4جمعه 

کارگاه واژه جلسه 3و در صبحکالس آموزشی3ساعته به زبان انگلیسی براي طالب و برگزاري 

براي سه مقطع انهروزبعد از ظهر به صورتدرحل تمرینجلسه مهارت افزایی و شناسی، جلسه 

pre-intermediate, upper-intermediate and advancedطراحی گردید .

: اهداف

 مطهر امام رضا علیه السالم و توسل به ایشان براي کسب بارگاهاقامت یک ماهه در جوار

قوت روحی و علمی بیشتر براي و معنويفیض

قرنطینه اي مناسب براي زندگی انگلیسی به مدت یکماه بواسطه دور بودن از ایجاد فضاي

زبانمتمرکز شدن بر یادگیري خانواده و 

استفاده بهینه از تعطیالت تابستان طالب جهت افزایش مهارت هاي زبانی

 یادگیري زبان انگلیسی به واسطه فضاي زندگی انگلیسی و کالس هاي چند برابر شدن سرعت

فشرده روزانه



 آشنایی بیشتر با ضرورت تبلیغ بین الملل و بایسته هاي آن

کاربردي کردن آن همسو با رسالت هاي یسی با ایجاد انگیزه بیشتر در یادگیري زبان انگل

طلبگی

 به زبان انگلیسیتربیت سخنران دینی

 تقویت مهارت نوشتاري طالب جهت ارائه مقاالت دینی به نشریات و همایش ها و کنفرانس

هاي بین المللی و همچنین تهیه محتواهاي مناسب جهت ارائه در فضاي مجازي

هت ایراد سخنرانی در محافل جهانی و همچنین ایجاد تقویت مهارت هاي سخنوري طالب ج

کلیپ هاي کوتاه سخنرانی براي عرضه در فضاي مجازي

 آشنایی طالب با فضاي ترجمه اي موجود در مورد ترجمه متون دینی به انگلیسی

تشویق طالب جهت کاربردي کردن آموخته هاي زبانی خود

 تشکیالتیتاکید و تشویق بر کار گروهی و

:برنامه ها

جلسه توجیهی به همراه توزیع برگه برنامه روزانه اردو

 برگزاري دوره در سه سطحpre-intermediate ،upper-intermediate و

advanced .

سی در صبح با محوریت کتاب روزانه سه کالس درAmerican Headway 2018



 کارگاه روزانه واژه شناسی(Etymology)

 افزایی با تاکید بر مهارت گفتاري و نوشتاريجلسه روزانه مهارت)English skills

sharpener (ESS)(

جلسه حل تمارین و رفع اشکال به صورت گروهی با نظارت فارغ التحصیالن دوره قبل

برگزاري آزمون هفتگی در پنج شنبه هر هفته و امتحان فاینال در پنج شنبه آخرین هفته

 مشخص و محدود جهت کسب بهره معنوي از زیارت وجود روز و ساعاتزیارت دربرنامه

و همچنین مدیریت زمانی طالب مقدس علی بن موسی الرضا 

 شان انگلیسی بودیتادي که زبان مادراسبهرمندي از همچنین مسلط و بهره گیري از اساتید

 برگزاري نماز جماعت در سه نوبت و ایراد سخنرانی مذهبی به زبان انگلیسی بین نماز ظهر و

و فیلم برداري این به صورت نوبتی براي تمام مقاطععصر و همچنین نماز مغرب و عشا 

سخنرانی ها

ان انگلیسی بعد از نماز عصر به زب، انگیزشی و آموزشیپخش کلیپ هاي مذهبی

در سالن کنفرانس بخش بین الملل آستان لمی با موضوع تبلیغ بین الملل برگزاري نشست ع

برپایی یکی از و.نی انگلیسی توسط خود طالببرپایی هیئت هفتگی انگلیسی و ایراد سخنرا

هیئت ها با مشارکت بخش بین الملل آستان مقدس در دارالرحمه حرم مطهر رضوي



 آخر هفته جهت حفظ نشاط و شادابی و استراحت طالببرنامه هاي تفریحی دربرگزاري .

مشهدالحججبرنامه استخر و اردوي یک روزه در اردوگاه ثامن 

 برگزاري جلسه روزانه ورزشی به مدت یک ساعت جهت ایجاد نشاط و سالمتی جسمی و

استراحت فکري بعد از یک روز آموزشی فشرده

 نظارت بر اجراي صحیح آنها و انجام کارهاي تقسیم بندي مسئولیت هاي مختلف بین طالب و

گروهی آموزشی

 بهره گیري از فارغ التحصیالن دوره پیشین در امر آموزش جهت تثبیت مهارت هاي زبانی آنها

و تشویق دیگر زبان آموزان در ورود به امر تدریس و آموزش

:تولیدات

ضبط دهها سخنرانی کوتاه به زبان انگلیسی

الدره الباهره من االصداف الطاهره"نصف کتاب حدیثی ارزشمند مه حدود ترج"

 داستانی از زندگی حضرت علی بن اجراي تئاتر مذهبی به زبان انگلیسی در مورد

موسی الرضا علیه السالم 


