بسمه تعالی

مرکز آموزشی-پژوهشی و خدماتی زبان دانشگاه شهید چمران اهواز
معرفی و ضرورت ایجاد مرکز
با هدف ایجاد تحوالت گسترده در عرصه آموزش و پژوهش دانشگاهی ،مرکز زبان دانشگاه شهید چمران اهواز در تالش است با
تغییر در نگرش ها و ارائه ایده های نو و نیز اعمال مدیریتی منطقی و آینده نگر ،فضایی پویا و علمی در دانشگاه و جامعه به وجود
آورد .وجود نیروهای پرتوان و متخصص در زمینه های گوناگون در دانشگاه ،این فرصت استثنایی را در مرکز زبان فراهم کرده است
تا با برنامه ریزی های سنجیده ،از تمام توان موجود به نفع دانشگاه و کشور بهره برداری کند.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی با داشتن اعضای هیات علمی پرتالش و توانمند به ویژه در گروه های زبان و ادبیات انگلیسی،
فرانسه و فارسی می تواند عالوه بر انجام فعالیت های متعارف سازمانی خود ،به گونه ای گسترده تر و مفیدتر در خدمت اهداف
عالی آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار گیرد .از این رو تاسیس مرکز آموزشی-پژوهشی و خدماتی زبان دانشگاه شهید چمران اهواز
در سال  5931در قالب یک واحد درون سازمانی برای تجمیع و تمرکز بخشیدن به کلیه توانمندی های موجود در راستای تحقق
اهداف سازمانی در حوزه ی آموزش زبان ،عالوه بر ایجاد فضایی پرشور و موثر ،می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای بنیادی
اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه را به ویژه در امر پژوهش و زبان آموزی برآورده سازد و در جهت کارآفرینی برای
دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مرتبط گام های موثری بردارد.
اهداف اصلی مرکز
 .5توسعه و گسترش فعالیت های آموزشی در حوزه ی آموزش زبان در بین افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 .2فعال کردن بخش خدمات پژوهشی و رفع نیازهای اعضای هیات علمی و دانشجویان در امر پژوهش و زبان آموزی
 .9تقویت و گسترش ارتباط دانشگاه با سازمان های دولتی و خصوصی و نیز افراد جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی
مرتبط
 .4ایجاد فضای مناسب کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مرتبط به ویژه زبان های خارجی
 .1استاندارد سازی فعالیت های علمی-پژوهشی در سطح دانشگاه و جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
 .6زمینه سازی برای درآمدزایی دانشگاه از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی-پژوهشی مرتبط
حوزه های فعالیتی مرکز
 .5ترجمه مقاالت فارسی به زبان انگلیسی و فرانسه و بالعکس
 .2ویرایش ساختاری و زبانی مقاالت انگلیسی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 .9برگزاری کارگاه های عمومی در زمینه ترجمه متون دانشگاهی
 .4برگزاری دوره های آموزشی سخنرانی به زبان انگلیسی در محافل بین المللی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی
 .1برگزاری کالس های آمادگی آزمون تافل ،آیلتس و  ...برای عموم
 .6برگزاری کالس های مکالمه زبان انگلیسی ،فرانسه و آلمانی برای عموم با امکانات آزمایشگاهی
 .7برنامه ریزی و ارائه دروس سرویسی زبان عمومی دانشگاه

 .8برگزاری دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ()TTC
 .3برگزاری دوره های آموزش نگارش تخصصی ()Academic Writing
 .50برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ورودی دوره های دکتری داخل
 .55برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی کارشناسی ارشد پزشکی
 .52برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه نگارش و ویرایش برای اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان
 .59ویراستاری کتاب ها و گزارش های طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 .54ویراستاری پایان نامه های انگلیسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 .51برگزاری دوره های مکاتبات اداری و سازمانی برای مراکز دولتی و خصوصی
 . 56برگزاری دوره های آشنایی با نمایه های معتبر مجالت داخلی و خارجی در پایگاه های استنادی و اطالعاتی
 .57برگزاری کالس های آشنایی با متون شاخص ادب فارسی برای عالقه مندان توسط استادان برجسته و مجرب
 .58برگزاری دوره های آشنایی با زبان های باستانی فارسی
نیروهای انسانی فعال در مرکز
 .5رئیس مرکز
 .2کارشناس توانمند در امور اداری و پژوهشی
 .9تعدادی از اعضای هیات علمی فعال از گروه های مورد نظر
 .4دانشجویان و دانش آموختگان برگزیده در امر آموزش و پژوهش
محل برگزاری فعالیت های مرکز
مرکز زبان دانشگاه از مدیریت های مرتبط با حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد
که در حال حاضر دفتر آن در دانشکده ادبیات و علوم انسانی قرار دارد .حوزه محلی فعالیت مرکز زبان دانشگاه شامل دو بخش
فضای اختصاصی که شامل دفتر رئیس مرکز و دفتر کارشناس است و دیگری فضای عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی می
باشد که شامل تعدادی از کالس ها ،سالن های سمینار و آزمایشگاه های زبان می شود.
معرفی رئیس مرکز
مختصری از زندگی نامه ی علمی دکتر امیر مشهدی
ایشان در سال  5981موفّق به اخذ درجة کارشناسی در رشتة آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید رجایی تهران گردید و به
سال  5983از دانشگاه شهید چمران اهواز به کسب درجة کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی نائل شد .ایشان پس از
گذراندن دوره ی تحقیقاتی آموزش الکترونیک و کاربرد فناوری در آموزش زبان از دانشگاه مادرید کشور اسپانیا ،در سال 5931
نیز از رساله دکتری خود در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع کردند و در حال حاضر استادیار گروه
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

