
 یبا کلمات یغاتیتبل یها یما بارها و بارها در پوستر ها و آگه

، میو ...  برخورد کرده ا شیکنگره، هما نار،یمثل کنفرانس، سم

واژه ها  نیکه هر کدام از ا دیا دهیشیتا بحال با خود اند ایاما آ

 ست؟یروند و تفاوتشان در چ یکجا بکار م

 نیاز ا کیهر میمفاه عیسر یلیخ میپمفلت قصد دار نیا در

 :میکن انیواژه ها را ب
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تبادل اطالعات؛  یمردم برا شتریب ایدو نفر  ییگردهما هرنوع

 نی. اندیگو یرا م یعلم ای یمذهب ،یاجتماع ،یبا اهداف تجار

جلسه، نشست، انجمن، مالقات و  یبه معان یواژه در فارس

 نیکوچک ب یها نگیتیبه کار رفته است. معموالً م شیهما

 لینفر تشک 15از  شیبزرگ با ب یها نگیتینفر و م 15دو تا 

، مانند کنفرانس، کنگره یتواند انواع مختلف یشود و م یم

ته ( داشونیو کانونشن )کنوانس ومیکارگاه، سمپوز نار،یسم

 باشد.
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 گفته یرسم یها ییکنگره به گردهما ک،یآکادم فیدر تعر

هرگروه  ایمتعلق به حرفه، فرهنگ، مذهب  یشود که افراد یم

 یموضوع رامونیپ یگروه گیری میبحث و تصم یخاص، برا

چند  یشوند و دارا یوگاه انجام انتخابات جمع م ژهیو

 برجسته است: تیخصوص

 هزاران نفر(، ای)صدها  ادیشرکت کننده ز عدادت -

  (ساله چند  ایدو  ک،ی)اغلب  یزمان فواصلبرنامه در تکرار  -

ال و س کیاز  شیمعموالً با فواصل ب یالملل نیب یکنگره ها

 شوند. یساله برگزار م کیبا فواصل  یمل یکنگره ها

 مدت برنامه اغلب به مدت چند روز -

 پانل، کنفرانس، کوچک تر در قالب کارگاه ینشست ها یدارا -

 و ... است

تر از ورک شاپ، کنفرانس  یمعموالً بزرگ تر و رسم کنگره -

 است. ومیو سمپوز

)حمایت  Sponsorبه عنوان  زین ییسازمان هاحضور  -

 دهنده لیگروه تشکاصلی  یاعضا بجزکنگره ها  درکننده(
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ل شود که در آن تباد یگفته م یورک شاپ به جلسات ای کارگاه

 کیکاربرد  یبرا یعمل یبحث آزاد و ارائه روش ها شه،یاند

محدود مشارکت  یدارد. در کارگاه معموالً تعداد انیمهارت، جر

کنند تا با روند  یبحث م قاًیخاص عم یداشته و درباره موضوع

ند. آشنا شو هژیحل و اهر ای یخط مش کیمثالً  دیو تول تیخالق

 نیخاص حضور داشته، کمتر یگروه ،یینوع گردهما نیدر ا

شود و درعوض، شرکت  یبرنامه ارائه م ریمد یاز سو یسخنران

از  شیدارند. کارگاه ب یکنندگان، در موضوع مشارکت جد

 و رشد مهارت هاست. اتیانتقال دانش، محل انتقال تجرب
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مختلف است  یها نهیها در زم ییشامل انواع گردهما کنفرانس

شود که با برنامه کار و  یگفته م ییها شیاما معموالً به هما

 ای و یبحث، مذاکره، مشاوره، همفکر یبرا یدستورجلسه رسم

راه حل، رفع مشکل  افتنیطالعات؛ جهت تبادل نظر و مبادله ا

 شود. یم لیتشک یساز میتصم ایخاص، گرفتن رهنمود 

زش آمو ایو  التیتحص ای قیبا عال یشرکت کنندگان از افراد

 یپاسخ برا افتنیصدد مشابه، به جلسه دعوت شده و در یها

و  أتیه ایمسائل سازمان، انجمن  نهیخاص، در زم یپرسش

 تیو محدود یقطع فیتعر یگروه خود هستند. کنفرانس دارا

عاد اب یدارا نگره،با ک سهیاما به طور معمول در مقا ستیخاص ن

باشد. معمواًل  یمحدودتر م یکوچک تر، زمان کوتاه تر و اهداف

 Convention Centerمرکز اجتماعات  کیکنفرانس ها در 

ل مث یارتباط یاز روش ها یتواند شامل انواع یبرگزار شده و م

 یپراکنده گروه یبحث ها ایو  یعموم یسخنران، پانل، زگردیم

 وع واحد باشد. ک موضی یدر راستا

 یگاه شرکت کنندگان از راه دور، با استفاده از امکانات ارتباط

 "سدئوکنفرانیو"کنند که به آن  یبا هم ارتباط برقرار م نینو

« کنفرانس» نیشود. همچن یگفته م "کنفرانس از راه دور" ای

 انیاز دانشجو یگروه کوچک یکه برا یآموزش یبه برنامه ها

 گردد. یاطالق م زیشود ن یبرگزار م شرفتهیسطوح پ
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 یتبادل نظر گروه یکنفرانس است که برا ینوع ناریسم

 هیچند نفر از آنها سخنران و بق ای کیشود؛  یم لیکوچک تشک

 انیاز دانشجو یتواند شامل جلسات گروه یمونده هستند. نش

 ایپژوهش  کیاستاد، در  کی تیسال باال باشد که تحت هدا

واحد  ایکنند و  یخاص شرکت م یحول موضوع یمطالعه جد

 جیتان ،یینوع گردهما نیگذرانند. در ا یرا م یا شرفتهیپ یدرس

تبادل  از شیب نار،یمورد انتظار است. در سم یشده ا ینیب شیپ

موردنظر است.  سیروش تدر ینظرشرکت کننده ها، تجربه 

 شنوندگانبرگزار شده،  یبرنامه معموالً به صورت خودمان نیا

را قطع کرده و  ندهیتوانند سخن گو یدر هر بخش از آن م

 یمهارت ها تیتقو یبحث آزاد برا یاساسًا نوعسؤال کنند. 

 یآمف ایعموالً در محل سالن کنفرانس م شیهما نیاعضاست. ا

 شود. یتئاتر برگزار م
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 یهنیزم کیبا تخصص باال در  ینوع کنفرانس که افراد کی

یبحث م یکامالً تخصص یخاص گرد هم آمده، درباره موضوع

. موضوع شودیرائه منو ا یهادهیو ا هاشنهادیو در آن پ کنند

 یاخاص بر یابرنامه نیتدو ای نییشامل تع تواندیم یاختصاص

از  کیبا آن باشد. هر یجمع موافقت ای ندهیاجرا در آ

 یکنندگان ضمن شنونده بودن، در مورد موضوع سخنرانشرکت

اد راف با موضوع واحد است. یمطالب یدارا ومی. سمپوزکنندیم

 نیبا آخر نش،یکه با تبادل تجربه و ب کنندیتالش م یاحرفه

 کی یحوزه خود در ارتباط باشند، لذا معموالً رو یهاشرفتیپ

 .شوندیجنبه از حرفه خود متمرکز م

 د.باش یکاف ومیسمپوز یاتاق کنفرانس برا کیممکن است 

ندگان اغلب شنو هتفاوت ک نیاست با ا ناریسم هیشب ومیسمپوز

ها کنفرانس  ومیو سمپوز نارهایهمه سم سخنران هم هستند.

 .ستین ومیسمپوز ای ناریسم یهستند اما هر کنفرانس
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گفتگو، مناظره و بحث آزاد  یعموم برا ییفروم به گردهما

 یهابه محل نیمردم و همچن یموضوعات موردعالقه رامونیپ

. گرددیمخطاب  شودیمنظور ساخته م نیا یکه برا یخاص

 تیساوب ای ونیزیتلو و،یچون روزنامه، راد ییهاامروزه به رسانه

یفروم م زین کنندیمردم را پخش م یهاکه نظرات و بحث

 انیچند کارشناس جر نیکه بحث آزاد ب زین ی. در مواردندیگو

نظرات باشد،  دنیداشته و معموالً امکان حضور عموم و شن

 راهکی روم،از انواع آن دادگاه است. ف یکیکه  ندیگویفروم م

 است. یو رشد فرهنگ اجتماع یآموزش همگان
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وع ن نیتربزرگ ،یالمللنیب ای یمل شیهما ای ونینوانسک

 نیمختلف بحث و همچن یهااست که شامل شکل ییگردهما

 کیعنوان آغاز معموالً به شینوع هما نی. اشودیم شگاهینما

 تواندیم یمل کنوانسیون کی. مثاًل شودیم یمهم تلق یبرنامه

به  ونیکنوانس معموالًبرگزار شود.  یقانون اساس بیتصو یبرا

شود مثل جلسات بزرگ احزاب  یاطالق م یاسیس یهاشیهما

و  یجمهور استیانتخابات ر ،یتجار یها هیاتحاد ،یاسیس

 شود. یم دهینام ونیکنوانس زین یالملل نیامثال آن. توافقات ب
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و سرور در  یشادمان یبه برنامه ها والیفست ای شنوارهج

 ینیردیغ یو گاه برنامه ها یفرهنگ ،یمذهب یمناسبت ها

 یو مسابقات شگاهینوع جشن اغلب با نما نیشود. ا یگفته م

 شود. یهمراه است و مناسبت آن تکرار م
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به  ی. درمواردندیگو سکاشنیرا د یگروه یجدمذاکره  کی

ث نوع بح نیشود. ا یاطالق م سکاشنید زین یرسم یسخنران

 یاست و حول محور موضوع یمعموالً به صورت فعال و طوالن

طرف  کی یروزیپ سکاشنی. هدف از دردیگ یخاص صورت م

ظر مورد ن یدر موضوع بحث و روشنگر تشرفیبلکه پ ستین

 .ستا

 Convocation یعموم جلسه - 11

جشن، خصوصاً با  ایو  ونیسیمشاوره، کم یکه برا یلساتج

 یم لیانجمن تشک ایدانشگاه  کی یاز اعضا یمشارکت گروه

 شود.  یمدرک برگزار م یاعطا ینوع جلسات برا نیشود. گاه ا
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