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Zeit     Aktion     Verantwortlich 

13:00- 13:15   Ankommen und Begrüßung  Balthasar 

13:15- 14:45   Ausfüllen der Formulare usw.  Balthasar 

14:45- 15:00   1. Pause         

15:00- 15:30   Juristische Information   Copey/ Nikzat 

15:30- 16:45 Grundkurs der Christ. Glaube  Kutzner/ Nikzat/  

16:45- 17:00   2. Pause/ Ausfüllen der Zertifikate und 
Teilnahmebescheinigungen:    Balthasar/ Nazari/ Nikzat/ Kutzner  

17:00- 18:00   Klärung übriggebliebene Fragen; Abendessen; 
Überreichen der Zertifikate; ey Iran; Abschied.  

 
 

Vorbereitungen vor dem Seminarbeginn 
11:00- Empfang 
11:00 bis 13:00 
1-Öffnen der Türe 
2-Dekoration: Kerzen/ Blumen und Gestaltung der Innenräume 
3-Tische und Stühle für 20 bis 35 Personen in Seminarraum einrichten 
>Verteilen von „Delarams“ Druckschriften, Wasser und Gläser 
>Tribüne holen! 
>Alle Sachen sind im Schrank, die nach dem Seminar wieder in Schrank kommen. 
>Korb mit den Sachen für die Küche, in die Küche bringen! 
>Kleben von Infoblättern auf die Türen; nach dem Seminar wieder aufräumen und in 
dem Schrank lassen! 
>Einkauf für die Küche 
 
12:30 bis 13:00 Begrüßung und Anwesenheitsliste bearbeiten. 
13:00 bis 15:00 
13:00 Versammlung aller Teilnehmer und ehrenamtliche Mitarbeiter in Seminarraum.    

 
In Seminarraum: 
1-Allgemeine Vorstellung durch Balthasar (Unser Programm wird in zwei Sprachen 
durchgeführt.) 
2-Kurze Erklärung- Ziel von Seminar- Anmeldeformulare ausfüllen. 
3-Tagesablauf 
4-a:Lesung-Heilige Buch; Mathias 4/ Taufe von Jesus- b: Glaubensbekenntnis; 
c:Vater Unserer.  
5-Abschied von Dr. Kutzner und Frau Nikzat (Dr. Kutzner und Frau Nikzat und Frau 
Nazari breiten die Zertifikate vor; stempeln und Einladung) 
6-Kurze Beschreibung unserer finanziellen Lage 
7-Wer eine Quittung möchte, kann vor Seminarbeginn von Dr. Kutzner bekommen. 
8-Beispiel über 3 einigen Gott geben. 
9-Lesung des Korans über „Sure Nesa“ 
10-Wie Formulare ausgefüllt werden. 
11-Zwischen 1 bis 1. ½ Stunde, ab 13:00 bis 15:00 Uhr: Sammlung von 
Fragenbogen, Dokumente usw. (15:00 Uhr) 
15:00 bis 17:00 Uhr + 17:30 
18:00 bis 18:30: Kontrolle der Checklist  
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Ablauf des Seminars – Timing 
 
13:00 bis 15:00 Balthasar: Ausfüllen von Anmeldeformulare für die Taufe 
15:00 bis 17:00 + 30 Minuten: Kutzner/ Copey/ Nikzat 
15:00 bis 15:30 Herr Copey/ Nikzat 
17:30 bis 18:00: Abendessen und die Abgabe der Zertifikate, Gemeinsames Foto 
machen und singen (ey Iran) 
18:00 Ende/ Auf wiedersehen   
 

  
Allgemein: 
1. Kurze Vorstellung durch Balthasar/ Ausfüllen von Anmeldeformulare für die Taufe 
2. Start des Seminars durch Dr. Kutzner & Frau Nikzat 
3. Vortrag von Herrn Copey 
Ende 17:00 Uhr ± 30 Min. 

 
Einzelheiten 1: Balthasar  
a. Kurze Vorstellung 
b. Ziel des Seminars 
c. Lesung aus dem Heiligen Buch/ Taufe von Jesus- Matthias 4. Glaubensbekenntnis 
und Vater unserer  
10 Minute: 13:10 bzw. 13:15 
 
 
Einzelheiten 2 
a.Vorstellung von Dr. Kutzner: 
Ich habe diese Aufgabe seit 2003 als Nachfolger von Pastor Kahla, der die 
Iranerseelsorge 1979 begründete. Ich freue mich über Ihr Interesse am christlichen 
Glauben und hoffe, wir können alle wichtigen Fragen ansprechen. Mein besonderer 
Dank gilt meinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die ich gar 
nichts tun könnte.  
Benötigt jemand eine Quittung (über 55,- €)? 

  
b. Vorstellung von Lydia F. Nikzat für die Seminarteilnehmer: 
Liebe Schwester und Brüder, liebe Landsleute! 
Ich bin Lydia Fariba Nikzat, vereidigte Übersetzerin und Soziologin der Uni 
Hannover. Heute bin ich von Organisation der Iraner- Seelsorge eingeladen worden, 
um den Vortrag von Herrn Dr. Kutzner und Herrn Copey für sie zu übersetzen. Ich 
hoffe, dass wir heute durch Gottes Erbarmen ein unvergesslicher Tag haben werden. 
Amin!   
 
c. Vorstellung der Teilnehmer (je eine Minute) – Vor- und Nachname, Alter, 
Verheiratet oder Single, Wohnort in Deutschland, seit wann in Deutschland und wie 
haben Sie Christentum kennengelernt? 
Nach der Vorstellung werden Seminarhefte verteilt. Den Teilnehmern wird mitgeteilt, 
dass sie die Hefte Sauber abgegeben werden dürfen. Die Hefte werden in 
Seminarraum bleiben und werden nicht mitgenommen. Da die nächsten 
Seminarteilnehmer diese Hefte brauchen. Machen Sie kein Foto von den Heften.  
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Einzelheiten 3 
a. Vorstellung von Herrn Copey 
b. Informationen über Asylrecht -15 Minuten- 
c. Fragen und Antworten -15 Minuten- 
 
Tagesablauf von Lydia am Seminartag: 
10:30 bis 10:54: Eintreten in das Seminargebäude- Anzünden der Kerzen- Alle 
Räume aufmachen- Kleben von Schildern auf die Türen-  
10:50: Letzte Kontrolle der Räume- Einkauf für die Küche notieren 
11:00 Besprechung mit Balthasar und Dr. Kutzner über Seminaraufgaben 
12:00 bis 12:30 Einkaufen für die Küche 
12:30 bis 13:00 in Kontrollraum- Mit Dr. Kutzner über den Ablauf von Seminar reden- 
Kleinigkeiten bearbeiten. 
13:00 Mit Dr. Kutzner in Seminarraum gehen 
13:00 bis 13:10 Versammlung aller Teilnehmer und ehrenamtliche Mitarbeiter in 
Seminarraum  
13:15 Seminarbeginn 
13:15 bis 13:30 Anwesenheit in Seminarraum bis die kurze Vorstellung und Vortrag 
von Balthasar zu Ende ist 
13:30 bis 15:00 in Kontrollraum- Stempeln und unterschreiben der Zertifikate. 
15:00 bis15:30 Kurze Vorstellung von Dr. Kutzner, Nikzat und Abraham und aller 
Seminarteilnehmer 
15:30 bis 16:00 Vortrag von Herrn Copey und Fragen und Antworten wurden 
übersetzt.  
16:00 bis 17:00 Seminartexte wurden verteilt. Texte vorgelesen und die kurze 
bildliche Darstellung von Herr Kutzner wurde von mir übersetzt.  
17:00 bis 17:15 Balthasar in Seminarraum eingetreten. Fragen und Antworten-
Zusammenfassung-  
17:15 Seminarende. Abendessen, Fotografieren, singen von „Ey Iran“ verteilen von 
Zertifikaten und Einladungen 
18:00 Verlassen der Gebäude und Schluss. 
18:15 Abrechnung mit Herrn Shapoorian 

 
Aufgabe von Übersetzer/in am Seminartag: 
Bei der Vorstellung für die Seminarteilnehmer stelle ich kurz in Deutsch, dann in 
persisch vor. Alle Teilnehmer müssen sich vorstellen. Wenn jemand weigert sich 
vorzustellen, dann sage ich: Entschuldigung: Sie haben sich gar nicht vorgestellt. 
Dann sage ich auf persisch: 
1-Entschuldige, Sie haben sich nicht vorgestellt. 
2-Entschuldigen Sie: Mit wem rede ich? 
Die Teilnehmer stellen sich so vor: Vor- und Familienname, Alter, ledig, verheiratet 
usw. von welcher Stadt in Deutschland kommen Sie? Wie lange leben Sie in 
Deutschland? Wie haben Sie Christentum kennengelernt? 
Bei der Vorstellung von Dr. Kutzner: 
Er hat Dr.-Titel in Theologie und er ist Dozent in Braunschweig. 
 
Ein Übersetzer repräsentiert während des Seminars 2 Personen: 
1-Dr. Kutzner 
2-Herr Shapoorian, Teamleiter 
Wer (Fremde oder Bekannte Personen) in Seminartag etwas tun oder haben möchte, 
soll mit Herrn Shapoorian abstimmen.      
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Der Übersetzer ist die zweite Person, die stempelt und unterschreibt, in der Zeit der 
Pause bedient sich, bringt für sich Tee, Kaffe, Gebäck usw. dann geht er in 
Kontrollraum.   
Auf der Rückseite der Einladungen und Zertifikate eine Nummer eintragen.  
Ehrenamtliche Mitarbeiter werden nur von Herrn Shapoorian Anweisungen 
bekommen.  
-Bei der Bemerkungen zu Ehrenamtlichen: Herrn Shapoorian hat immer neben 
diesem Tisch ein Stuhl aufgestellt.    
-Bei der Bemerkungen zu den Fremden: Würden Sie mir beim tragen von diesem 
Tisch helfen? Würden Sie mir bitte helfen? 
 
Übersetzer am Seminartag: 
Geduld; Selbstbewusst; Professionalität 
Selbstcoach: 
A: Auftreten 
B: Fit 
C: Planahnung -Kooperation mit Teamleiter- 
D: Eleganz 
 
Meine Hauptaufgaben am Seminartag: 
A: Mündliche Übersetzung (ca.2:30 Stunden)   
B: Offizielle:  (Siegeln, stempeln); ca. 30 Minuten 
 
Mit Dr. Kutzner betrete ich den Seminarraum. Wir bereden kurz über Seminarablauf. 
Ich teile ihn notwendige Bemerkungen und Vorschläge. 
1:Aufgabe eines Übersetzers am Seminartag: 
>Ein Übersetzer muss vollkonzentriert sein! 
> Ein Übersetzer gibt keine Befehle! 
>Wer etwas übersetzen möchte, wird übersetzt. Es spielt keine Rolle, ob diese Frage 
nochmal übersetzt wurde. Alle Fragen werden übersetzt. 
>Wenn Bemerkungen gesagt werden sollte, erst auf Deutsch, dann in persisch wird 
gesagt, damit Dr. Kutzner auch es bestätigen sollte. 
>Während des Seminars, wenn ein Fehler von Dr. Kutzner beobachtet wird, der 
Übersetzer reagiert nicht. Während des Seminars wird Dr. Kutzner keine 
Anweisungen erteilt. Die Bemerkungen werden notiert, um später mit Dr. Kutzner zu 
bereden.    
>Wenn während des Seminars, etwas Dr. Kutzner mitgeteilt werden sollte, wird es 
auf einen kleinen Zettel notiert und vor seinen Augen gestellt. Es wird mit Dr. Kutzner 
ins Ohr gesprochen; mit Herrn Shapoorian wird ins Ohr gesprochen.  
<Wichtig>: Während des Seminar könnte für einen Teilnehmer eine Frage 
vorkommen, die Übersetzung von Persisch- Deutsch ist in diesem Fall nicht die 
Aufgabe eines Übersetzers.   
>Sondern: 
In diesem Fall wird der Übersetzer keine Reaktion zeigen. 
>Während des Seminars ist die Aufgabe eines Übersetzers die Übersetzung von 
Deutsch in die Persische Sprache. 
Nur während Fragestellung werden die Fragen auf Deutsch übersetzt.  
Zeit: 2 Stunde 
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Während stempeln und Unterschrift in Kontrollraum 
>In Kontrollraum dürfen nur 4 Personen eintreten und bleiben: Dr. Kutzner, Bahareh, 
Lydia Fariba und Balthasar. 
>Da Herr Shapoorian unser Teamleiter ist, alles was in Seminar passiert wird, sollte 
ihn mitgeteilt werden.  
Programm am Seminartag: 
11:00- Empfang- Verteilen der Aufgaben 
1: Sitzung von Balthasar- Kutzner und Lydia über die Seminarpunkte (15 Minuten.)  
 
2: Einkauf für die Küche 
>Cola 
>Wasser 
>Kleine Wasserflaschen 
>Wasser 
>Säfte 
>Zuckerwürfel 
>Zucker 
>Tee 
>Coffee 
>Kekse 
>Milch 
>Kerze 
>Coffee –Filter 
>Müllbeutel 
>Küchenrolle 
  
3: Bistro (Mit Einkauf 20 Minuten) 
 
Einrichtungen von Seminarsalon 
1-Tische und Stühle für 20 bis 35 Personen in Seminarraum einrichten 
2-Dekorationen; Anzünden von Kerzen, Forohar- Bild; Verteilen von „Delarams“ 
Druckschriften, Wasser und Gläser 
3-Tribüne holen! 
4- Halbe Stunde vor Seminarbeginn, Kontrolle von oben genannten Kriterien Herrn 
Shapoorian Bescheid sagen.   
 
 
 
 

 مسئول برنامه   نوع کار    زمان
 بالتازار  ورود و خوش آمد گوئی  00:01تا  00:11
 بالتازار  پر کردن فرم ها و غیره  04:41تا  00:01
    اولین زنگ تفریح  01:11تا  04:41
 کوپای/ نیکذات   اطالعات حقوقی  01:01تا  01:11
 ذات/ آبراهامکوتسنر/ نیک  اساس اعتقاد به مسیحیت  04:41تا  01:01
 بالتازار/نظری/نیکذات/ کوتسنر پر کردن سرتیفیکات-زنگ تفریح دوم  00:11تا  04:41
 خداحافظی -خواندن سرود ای ایران -تقسیم سرتیفیکات ها -شام -جواب دادن به بقیۀ سئواالت  00:11تا  00:11
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 اقدامات الزمه قبل از شروع سمینار
 

 تحویل گرفتن کلیسا -00:00
 

 3100:تا  100::
 باز کردن درها -:
 چیدن گلها و شمع و تزئینات داخلی-2
 نفر 34تا  20چیدن میزها و صندلی ها و تزئینات سالن سمینار برای -3

 آب و لیوان -دل آرام -<گذاشتن اطالعیه ها
 <آوردن میز تریبون

 می گردد. <تمام تجهیزات و وسائل سمینار در کمد است که پس از پایان سمینار به کمد بر 
 <سبد آشپزخانه از کمد به آشپزخانه انتقال داده شود. 

 <چسباندن اعالمیه ها بروی درها؛ پس از پایان سمینار، اعالمیه ها جمع آوری شده و توی کمد قرار داده شود.
 <خرید آشپزخانه

 
 3100:تا  2130:

 خوش آمد گوئی و حضور و غیاب
 

 4100:تا  3100:
 نندگان سمینار و کارکنان افتخاری در سالن سمینارجمع شدن شرکت ک -3100:

 
 در سالن سمینار

 معرفی کلی از طریق بالتازار )برنامۀ ما به دو زبان اجرا می شود.(-:
 پر کردن فرم های ثبت نام -هدف از برگزاری سمینار -توضیح کوتاه-2
 برنامۀ امروز-3
 ایمان نامه؛ پ1ای پدر ما...1 غسل تعمید عیسی؛ ب1 5متی  -الف1 خواندن کتاب مقدس-5
خداحافظی با دکتر کوتسنر، خانم نیکذات و خانم نظری که آنها سرتیفیکات ها و دعوتنامه ها را تنظیم می کنند. مهر -4

 زدن و امضاء کردن.
 توضیح مختصری راجع به شرایط مادی سازمان.-6
 دکتر کوتسنر درخواست نماید. هر شخصی که نیاز به رسید دارد می تواند قبل از شروع سمینار از-7
 دربارۀ تثلیث مثال زدن -8
 سورۀ نسا در قرآن خوانده شود.-9

 چگونه فرم ها پر شوند.-0:
 (1:4100 جمع کردن سئواالت، مدارک و غیره )4100:تا  3100:ساعت تا یک ساعت ونیم از ساعت  :حدود -::

  
  7130:و یا حداکثر  7100:تا  4100:
 نترل چک لیست1 ک8130:تا  8100:

 
 زمان بندی -روند سمینار

 1 پر کردن فرم های ثبت نام برای غسل تعمید4100:تا  3100:
 1 کوتسنر/ کوپای/ نیکذات7130:/ حداکثر 7100:تا  4100:
 1 کوپای/ نیکذات4130:تا  4100:
 عکس دسته جمعی و خواندن سرود ای ایران. -تقسیم سرتیفیکات ها -1 شام8100:تا  7130:
 خداحافظی  -1 خاتمه8100:

 
 کلیات:

 معرفی کوتاه بوسیلۀ بالتازار/ پر کردن فرم های ثبت نام غسل تعمید-:
 شروع سمینار با دکتر کوتسنر و خانم نیکذات-2
 سخنرانی آقای کوپای-3

 دقیقه 30 ±/ 7100:خاتمه1 ساعت 
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 : بالتازار0جزئیات 

 الف1معرفی کوتاه و مختصر
 ب1هدف سمینار

 ای پدر ما -ایمان نامه -غسل تعمید عیسی -5متی  -اب مقدسث1قرائت کت
 31:4:تا  31:0:دقیقه1  0:

 
 :2 جزئیات

الف1معرفی دکتر کوتسنر؛ پس از معرفی دکتر کوتسنر، از کارمندان افتخاری که با سازمان همکاری میکنند را معرفی 
 اویرو خود را می خواهد. 44100رسید می کند و از آنان قدر دانی میکند. سپس سئوال می شود که آیا شخصی 

 ب1 معرفی لودیا فریبا نیکذات برای شرکت کنندگان در جمع سمینار1
 هموطنان عزیز! -خواهران و برادران گرامی

لودیا فریبا نیکذات هستم. مترجم رسمی و جامعه شناس از دانشگاه هانوفر. امروز بنا به درخواست سازمان حمایت 
نیان آمده ام تا سخنرانی دکتر کوتسنر و آقای کوپای را برای شما عزیزان ترجمه کنم. امیدوارم روحی و معنوی از ایرا

 که امروز پروردگار برای ما یک روز فراموش نشدنی به ارمغان بیاورد. آمین!
 

و چه  از کدام شهر آلمان می آیند -وضعیت تأهل -سن -شرکت کنندگان خود را اینجوری معرفی می کنند1 اسم و فامیل
 چگونه با مسیحیت آشنا شدید؟ -مدت است که در آنجا زندگی می کند

پس از معرفی همه، دفترچه های سمینار تقسیم می شوند و به شرکت کنندگان تذکر داده می شود که دفترچه ها را 
ار برای شرکت همین جوری که هستند تحویل داده شوند. توی دفتر چه ها چیزی نوشته نشود. دفترچه ها در اتاق سمین

 کنندگان بعدی می مانند، بنابراین آنها را با خود نبرید. از دفتر چه ها عکس نگیرید.
 

 0جزئیات 
 الف1 سخنرانی آقای کوپای

 دقیقه 4: -ب1 اطالعات در رابطه با حق و حقوق پناهندگی
 دقیقه 4: -ث1سئوال و جواب

 
 برنامۀ لودیا در روز سمینار:

اعالمیه ها را بروی درها  -تمام درها را باز کردن -شمع ها را روشن کردن -وارد شدنبه سالن  0154:تا  0130:
 چسباندن
 خرید آشپزخانه را یادداشت کردن -1 آخرین کنترل در همۀ اتاق ها0140:
 صحبت بت بالتازار و دکتر کوتسنر در رابطه با وظایف سمینار 100::
 خرید برای آشپزخانه 2130:تا  2100:
کارهای کوچک انجام نشده  -در اتاق کنترل با دکتر کوتسنر در رابطه با روند سمینار حرف زدن 3100:تا  2130:

 را انجام دادن
 با آقای دکتر کوتسنر به اتاق سمینار می رویم. 3100:
 جمع شدن همۀ شرکت کنندگان سمینار و کارمندان افتخاری در اتاق سمینار 31:0:تا  3100:
 شروع سمینار 31:4:
 حضور در اتاق سمینار تا معرفی و سخنرانی کوتاه بالتازار تمام شود 3130:تا  31:4:
 در اتاق کنترل1 سرتیفیکات ها را مهر و امضاء کردن 4100:تا  3130:
 آبراهام و شرکت کنندگان سمینار -نیکذات -معرفی کوتاه دکترکوتسنر 4130:تا  4100:
 وال و جواب ها را ترجمه کردنسخنرانی آقای کوپای و سئ 6100:تا  4130:
خواندن متن سمینار و توضیح مختصر دکتر کوتسنر بروی تخته سیاه  -تقسیم دفتر چه های سمینار 7100:تا  6100:

 ترجمه شد.
 سئوال و جواب و جمع بندی -بالتازار به اتاق سمینار آمد 71:4:تا  7100:
  تقسیم سرتیفیکات ها و دعوتنامه ها -رانسرود ای ای -عکس دسته جمعی -شام -خاتمۀ سمینار 71:4:
 ترک ساختمان و پایان 8100:
 تصویه حساب کردن با آقای شاپوریان 81:4:
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در روز سمینار: مترجم                                               
ی و سپس به فارسی معرفی روز سمینار هنگام معرفی خود برای شرکت کنندگان در سمینار اول کوتاه خود را به آلمان

میکنم. همۀ شرکت کنندگان باید خود را معرفی کنند. اگر شخصی خود را معرفی نکرد به آلمانی می گویم1 
Entschuldigung: Sie haben sich gar nicht vorgestellt.                                                     

 سپس به فارسی میگویم1
 ما خود را معرفی نکردید.1 ببخشید ش:}
 1 ببخشید با کی صحبت می کنم؟2}
 

از کدام شهر آلمان می آیند و چه  -وضعیت تأهل -سن -شرکت کنندگان خود را اینجوری معرفی می کنند1 اسم و فامیل
 چگونه با مسیحیت آشنا شدید؟ -مدت است که در آنجا زندگی می کند

 
 هنگام معرفی دکتر کوتسنر1

 الهیات دارند و در شهر براونشوایگ دانشجویان را تدریس میدهند. ایشان دکترای
 

 1 در طول سمینار معرف دو شخصیت است مترجم
 دکتر کوتسنر .:
 آقای شاپوریان سرپرست تیم .2

 
1 لطفأ با آقای بچه های خودی یا شرگت کنندگان و غیره هر شخصی در سمینار کاری داشت یا چیزی خواست

 شاپوریان هماهنگ کنید.
  

وقت اضافی1 چائی یا قهوه می خورد و از خودش  1 هنگاممترجم نفر دوم است که مهر و امضاء می کنداز آنجائیکه 
 . پذیرائی می کند بعد به اتاق کنترل می رود

 
 پشت دعوتنامه یا سرتیفیکات شمارۀ شرکت کنندگان را بنویسم. 

 ی گیرند.کارمندان افتخاری یا خادمین فقط از آقای شاپوریان دستور م
 هنگام تذکر دادن به خادمین1 راستی آقای شاپوریان بقل این یک میز می گذاشت.

می توانم خواهش کنم که اینکار را با من  هنگام تذکر دادن به افراد غریبه1 لطف کنید این میز را با من باال بیاورید.
 انجام دهید.

 
 مترجم در روز سمینار

 مهارت داشتن و حرفه ای عمل کردن -اعتماد به نفس داشتن -صبور بودن
 خودسازی

 الف1 ظاهر شدن
 ب1 سرحال بودن
 همکاری با سرپرست تیم -ث1 برنامه ریزی

 ت1 شیک بودن
 

 وظایف اصلی مترجم در روز سمینار
 دقیقه( 2130الف1 ترجمۀ شفاهی )حدود 

 دقیقه 30ب1 ترجمۀ رسمی )مهر و امضاء( حدود 
 

سمینار می شوم. روند سمینار را با هم مطالعه می کنیم. پیشنهادات و تذکرات الزم را با آقای دکتر کوتسنر وارد سالن 
 به ایشان میدهم. 

 
 در روز سمینار: مترجم:وظیفۀ :
 یک مترجم باید تمرکز کامل داشته باشد.<
 .مترجم دستور نمی دهد<
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را بار دیگر ترجمه می کنم. همۀ  هر شخصی، هر مطلبی را که گفت برایش ترجمه می کنم. مهم نیست که این سئوال<
 سئواالت را ترجمه می کنم.

بعد به زبان فارسی می گویم تا دکتر کوتسنر هم بتواند حرف مرا  -اگر تذکراتی الزم می بینم1 اول به زبان آلمانی<
 تأیید کند.

دهم. از خود نشان نمی هیچ عکس العملی در سالن سمینار -اگر روز سمینار هر اشکالی از دکتر کوتسنر مشاهده کردم<
 در طول سمینار هیچ تذکری به ایشان نمی دهم. اگر نکته ای بود یادداشت می کنم و بعد با ایشان در میان میگذارم. 

اگر در زمان سمینار مطلبی را باید به دکتر کوتسنر بگویم. یک یادداشت کوچک می نویسم و می گذارم جلوی <
 نمی کنم. اما میتوانم با آقای شاپوریان درگوشی صحبت کنم. رویش. اصأل با ایشان درگوشی صحبت 

هنگام سخنرانی امکان دارد برای شخصی سئوالی پیش بیاید و آنرا مطرح کند. انتقال فارسی به آلمانی در طول  مهم:<
 نیست.  مترجمسمینار وظیفۀ 

 بلکه:
 در اینصورت از خود عکس العملی نشان نمی دهم.

ترجمۀ آلمانی به فارسی می باشد. فقط هنگام پرسش و پاسخ سئواالت  مترجمر تنها وظیفۀ هنگام برگزاری سمینا<
 مطرح شده را به زبان آلمانی ترجمه می کنم.  

 ساعت 2زمان1 
 
 
 هنگام مهر زدن و امضاء کردن در اتاق کنترل -2
 دیا فریبا و بالتازارلو -بهاره -نفر اجازۀ ورود و ماندن دارند1 دکتر کوتسنر 5در اتاق کنترل فقط  <
از آنجائیکه آقای شاپوریان سرپرست تیم می باشد، هر مسئله ای که در سمینار اتفاق بیفتد باید به اطالع ایشان رسانده <

 شود. 
 

 برنامۀ روز سمینار1
 تقسیم وظایف -1 تحویل گرفتن سالن100::

 ه(دقیق 4:کوتسنر و لودیا در مورد نکات سمینار ) -1 نشست بالتازار:
 
 خرید آشپزخانه11 2
 1کوال-
 1آب کوچک-
 1آب-
 1آبمیوه-
 1قند-
 1شکر-
 1چای-
 1قهوه-
 1بیسکویت-
 1شیرینی-
 1شیر-
 1شمع-
 1فیلتر کافی-
 1کیسه زباله-
 1دستمال آشپزخانه-
 
 دقیقه( 120 اغذیه فروشی )با خرید 3
 

 تدارکات توی سالن
 نفر 34تا  124 چیدن میز و صندلی به صورت کنفرانس برای :
گذاشتن دل آرام ها و اطالعیه ها برای هر شخص شرکت کننده روی  -تابلوی فروهر -1 تزئینات1 روشن کردن شمعها2

 صندلی خودش
 1 آوردن تریبون توی سالن سمینار3
 1 نیم ساعت قبل از شروع سمینار1 کنترل اقدامات باال را به آقای شاپوریان تذکر بدهم.   5


