{ تکالیف کاردوی اول }
نام تکلیف :مجلس دوم
دوستان مباحثه ،سالم
اولی جلسه مجلس ،ما را شگفت زده کردید و دورنمای ر ن
ن
وشن را برای مباحثه ترسیم نمودید.
باید صادقانه بگوییم که در
ی
ی
ن
.
بنابر نظر هیئت رئیسه مجالس ،در اولی جلسه خییل خوب ظاهر شدید و نقدهای منطق و درسن انجام دادید دست
مریزاد و خداقوت! امیدواریم برای کاردوهای آینده ن
ن
همی روال را ادامه دهید .ان شا هللا!
نی
اما برای کاردوی دوم:
حن ن
شما در مجلس اول ،نقدهای که به طرحتان شد را شنیدید و ممکن است ی
بعض از آنها را ن نی مکتوب کرده باشید.
ی
همچنی طرحهای گروههای دیگر را ن
ن
نی دیدید و از نقاط قوت و ضعف طرحهای آنان آگاه شدید.
برای کاردوی دوم از شما یمخواهیم تا طرحهای اولیه خود را تکمیل و اگر نیاز به اصالح یا تغییات دارد اعمال کنید.
توجه به نکات زیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب الزم است:








شما باید طرحها را به صورت گرویه تکمیل ،اصالح و ارسال کنید .ن
یعن هر گروه یک طرح ارسال یمکند که یمتواند
شامل چندین ماده و تبرصه باشد .بنابراین حتما در ی ن
می ارسایل اسم تمام اعضای گروه را بنویسید.
ن
بر اساس نکته باال ،اگر یک نفر از گروه این تکلیف را ارسال کند کاف است و امتیاز برای همه اعضای گروه ثبت
یمشود .و البته اگر به هر دلییل تکلیف ارسال نشود یا دیر ارسال شود تمام گروه امتیاز از دست خواهد داد و هیچ
بهانهای پذیرفته نیست.
طرحهای شما باید نهایتا تا تاری خ جمعه  ۶۲بهمن ماه در سایت مباحثه بارگذاری شود.
ی
بایسن در قالب ورد ارسال شود.
تمایم طرحها
ی
ن
توصیه اکید یمکنیم که پیش از نگارش می ،قسمت مجلس را از جزوه بخوانید.
ن
درون مجلس اختصاص خواهد یافت.
مقدار زیادی
همچنی صحبتهای
امتیاز مجلس به طرحهای فرستاده شده و
ِ
ِ
طالی به گرویه که بتواند طرح خود را به تصویب برساند ،تعلق خواهد گرفت.
هم امتیاز
ی

گروههای که تا تاری خ مشخص شده فایل تکالیف خود را بارگذاری نکنند ،امتیاز طرحهایشان بر اساس ن
میان تاخی تا یک
ی
چهارم امتیاز اصیل کاسته خواهد شد.
یصیانه منتظر دیدار مجدد شما در مجلس هستیم.
قانونمند باشید و قانونگذار!

