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 ییگردهما اهداف

، یهیافزا، ههمی، همهاهن ینه  همکهاریدر فراهم آوردن زم یاد سعدیکرد بنین روییتب -

عامه  در گسهگرز زبهان  یههادسهگ اه یههاتیظرف از نه یبه یریگانسجام و بهره

 در خارج از کشور؛ یفارس

ر یبها سها یتعامه  و همکهار یاد برایکرد خدمت از طرف بنید بر ضرورت اتخاذ رویتاک -

 یههاجههت ضوهور بخه  یو فراهم سهاخگن بسهگر یفرهن  یهانهادها و دسگ اه

 در خارج از کشور یردولگیو غ یدولگ

در جهت اهداف نظام در مطرح  یها در خصوص نحوه همکارر دسگ اهیتبادل نظر با سا -

 یالمللنیدر سطح ب یساخگن زبان فارس

 

 ییگردهما یمحورها

همسهو در خصهوص  یههاها و امکانهات نهادهها و دسهگ اهیها، توانمندتیظرف یبررس -

 ؛یارسان  و یفرهن  ،یپژوهش ،یآموزش یهاتیفعال

در سهطح  یزبان فارسه یهاتیفعال یبرا یو دولگ یت بخ  خصوصیاز ظرف یریگبهره -

 ین المللیب

 
 

 یدامنه برگزار

  یالمللنیب   یمل  یداخل

 
 

 ییگردهما یبرگزار زمان

 1931آذر ماه  1شنب  
 

 
 

 :ییگردهما یمجر

 یاد سعدیبن
 



 شدگاندعوت

 )غایب جلسه(                           رضوی قدس آسگان

 پرورز و آموزز وزارت

 اصفهان دانش اه

 اکسگر دانش اه

 الزهرا دانش اه

 )غایب جلسه(                   (ع) ضسین امام دانش اه

 )غایب جلسه(                         سگاد ک  نیروهای مسلح

 (ره)ینیخم امام المللیبین دانش اه فارسی زبان آموزز مرکز

 (ع) رضا امام دانش اه

 ایران شناسیزبان انجمن

 )غایب جلسه(       فارسی ادبیات و زبان علمی انجمن

 بغداد دانش اه

 تهران -(ع) بیت اه  المللیبین دانش اه

 ایرانشناسی بنیاد

 فرهن ی مطالعات و انسانی علوم پژوهش اه

 مدرس تربیت دانش اه

 فارسی زبان آموزز المللینبی مرکز و دهخدا لغگنام  موسس 

 المصطفی جامع 

 (المهدی مدرس ) المصطفی جامع 

 المصطفی مجازی آموزز مرکز

 (س) الزهرا جامع 

 سمت انگشارات

 بهشگی شهید دانش اه

 شیراز دانش اه

 ایران اسالمی جمهوری سیما و صدا سازمان



 طباطبایی عالم  دانش اه

 آوریفن و تحقیقات علوم، وزارت

 مشهد فردوسی دانش اه فارسی زبان ززآمو مرکز

 ایران زبان کانون

 کمبریج دانش اه

 صبا دور راه از آموزز مرکز

 فارسی اندیش  و فرهنگ گسگرز موسس 

 (مدرس  انگشارات) برهان مدرس  فرهن ی موسس 

 

 رخانهیدب با تماس

اد ینابان ساسان، بیبعد از خ ،یشرق11ابان یخ ولنجک، تهران،: رخان یدب مح  ینشان

 یسعد

 saadifoundation.ir@info:  یمیا     75511191: دورن ار     55111912: تلفن
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 132 دانشگاه دولتی ایروان
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 113 آوریوزارت علوم، تحقیقات و فن

 136 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 113 کانون زبان ایران
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 303 خارج از کشورشورای عالی ایرانیان 
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 11/پیشگفتار

 پیشگفتار 

دومهین »توانهد پها از برگهزاری جای خوشهوقگی اسهت که  بنیهاد سهعدی مهی

نامه  ایهن ، شهناخت«نهادهای فعال در آموزز زبان فارسهی در جههانگردهمایی 

توان تصویری، اگر نه  ابی منگشر کند. ب  مدد این کگاب میموسسات را نیز در کگ

انداز آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان ترسهیم کهرد جامع و کام ، از چشم

های هر موسس ، اجماالً، آگاه شد. ایهن آگهاهی بهرای تبهادل فعالیتف کیوو از کم

کهاری مفیهد و ارهماندن از دوبههای بیشگر این موسسات و مصونتجرب  و همکاری

و الزم است. بنیاد سعدی امیدوار است بگواند بها در  درسهت از وظیفه  سهن ین 

بنیادی خود در امر آموزز زبان فارسی در جهان، بها اسهگمرار بخشهیدن به  ایهن 

گردهمایی ساالن  در آینده، نق  خود را در پشهگیبانی از نهادههای فعهال در ایهن 

 ایفا کند.امر، در ایران و خارج از ایران 

 

 
غالمعلی ضداد عادل
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در کهار با تاسیا بنیاد سعدی، وظایف و اخگیارات مراکز دولگی ک  قب  از تاسیا بنیاد 

آموزز زبان فارسی در خارج از کشور و آموزز ب  خارجیان فعال بودند ب  بنیاد سهعدی 

مهوزز زبهان هها پهی  به  آواگذار شد، اما موسسات دی ری بوده و هسگند که  از سهال

 که  ارتبهاآ آنهها بها یکهدی ر و بها بنیهاد سهعدی،  فارسی اهگمام داشگ  و هنوز نیز دارند

بها ههدف آشهنایی  تواند ب  گسگرز زبان فارسی در جهان کمک کند. بنیهاد سهعدیمی

بیشگر با این موسسات و آگهاهی از کهم و کیهف فعالیگههای آنهها، نخسهگین گردهمهایی 

مهاه نهود و سه  در اریخ اول آذرن فارسی در جهان را در تهموسسات فعال در آموزز زبا

مح  بنیاد برگزار کرد. در این گردهمایی غیر از بنیاد سعدی ک  میزبان بود، بیست و دو 

موسس  دی ر شرکت کردند و هرکدام ب  تبیین اههداف و بیهان فعالیگهها و ضهوزه مهورد 

افزارهای آموزشی تولیدی خود را ب  رمای از آثار و کگابها و نعالق  خود پرداخگند و نمون 

 نمای  گذاشگند.

دفگری ک  در دست دارید اولین دفگرچ  راهنمای این موسسات است. بنیاد در نظهر 

ارتباآ خود را بها ایهن گونه  موسسهات گسهگرز دههد و همه  سهال  بها برگهزاری  دارد

ندیشی به  منظهور اهای مشاب  فرصگی برای تبادل نظر و مبادل  تجارب و چارهگردهمایی

بهبود آموزز زبان فارسی پدید آورد. عالوه بر ایهن، بنیهاد در نظهر دارد در آینهده نظیهر 

 یران ب  آموزز زبان فارسی ان همین ارتباآ را با بسیاری از موسساتی ک  در خارج از ا
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 ، رئیس بنیاد سعدیدکتر حداد عادل خالصه سخنرانی

  طرح در شورای عالی انقالب فرهن ی آغهاز و  1931فکر تاسیا بنیاد سعدی از سال

 بنیاد ب  صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود 1935شد و در اردیبهشت 

  بنیاد سعدی بر اساس وظیف  وسیع و مهمی ک  برعهده دارد ساخگار خود را طراضهی

 دهدکند و گسگرز کمی و کیفی خود را بر اساس وظایف محول  انجام میمی

 بان هر کشوری دارای یهک رابطه  مسهگقیم و معنهادار اسهت؛ به  اقگدار و گسگرز ز

شان در جهان رواج بیشهگری دارد به  طهور م هال عبارت دی ر کشورهای قدرتمند زبان

زبان ژاپنی و چینی ب  دلی  قدرت گرفگنشان در ضهال رواج اسهت زبهان فارسهی دارای 

رز و جهانی شهدن را هایی است ک  در طول تاریخ ثابت کرده است توانایی گسگقابلیت

 دارد در واقع درونمای  و محگوای ادبیات فارسی عام  ترویج زبان فارسی است.

 زیهر توان ب  موارد از مهمگرین کارهای انجام شده و در ضال اجرا در بنیاد سعدی می

 اشاره کرد

 بایست برای هر کهدام از توان ب  شرح زیر برشمرد ک  میخاطبان زبان فارسی را میم

 ای را تدوین نمودی ویژهان برنام ایش

 غیرایرانیان ک  با اهداف و مقاصد مگنوع تمای  ب  یادگیری زبان فارسی دارند -

 کنند.دانشجویان غیر ایرانی ک  برای تحصی  ب  ایران سفر می -

 کنند.طالبی ک  برای فراگیری علوم دینی و شیعی ب  ایران سفر می -

 ز کشور  نس  دوم تا چهارم ایرانیان خارج ا -

  بینان  صورت گرفگه  ای سیاسگ ذاری واقعبدین منظور برای هر کشوری و هر منطق

نفهر از فعهاالن و  522گیهری از بهی  از منطق  و بها بهره 15است و با تقسیم جهان ب  

شورای سیاسگ ذاری تشکی  شده است ک  ضداق  یک  15آگاهان آموزز زبان فارسی 

 کنون تشکی  شده است.جلس  با هر یک از شوراها تا 

 توان ب  موارد زیر اشاره کرد:از اهداف گردهمایی می 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  11

 های فعال در  ضوزه آموزز زبان فارسی در ایران های موسس مندی از تجرب بهره -

 آشنایی با توانمندی، امکانات، پیشنهادات، انگقادات ایشان -

آمهوزز زبهان های فعهال در ضهوزه فراهم سازی زمین  برگزاری گردهمهایی موسسه  -

 فارسی در خارج از کشور

 

  الملل بنیاد سعدیعاون امور بینمخالصه سخنرانی مهندس دربندی، 

عنوان فعالیت در ضال اجرا اسهت که  در دو  91المل  بنیاد سعدی در معاونت امور بین

 توان اشاره کرد:ها میبخ  زیر ب  برخی از آن

 های زیرساختی:الف: فعالیت

ای از وضعیت زبان فارسی در کشورهای مخگلف جهان شام  مواردی تهی  شناسنام  .1

های زبان فارسی، مدارسی ک  زبان فارسهی به  عنهوان همچون فهرست تعداد دپارتمان

 شود، تاریخچ  زبان فارسی در آن کشور و...زبان دوم تدریا می

 کشورهای فارسی زبان )افغانسگان، تاجیکسگان و بخشی ازبکسگان( -

 المی ضوزه شب  قاره )بن الدز و پاکسگان(کشورهای اس -

 هند -

 چین و ژاپن -

 ترکی    -

 آسیای میان  و قفقاز -

 آمریکای شمالی -

 آمریکای التین -

 اروپای غربی -

 اروپای شرقی -

 خاورمیان  عربی)لبنان، سوری ، عراق و مصر(  -
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 جنوب شرق آسیا -

 

 15به  تدوین راهبردهای آموزز زبان فارسی برای هر کشور در قالب تقسیم جهان  .5

 منطق 

 سفیران ج.ا.ا -

 رایزنان فرهن ی  -

 اسگادان اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

 مسئوالن انجمن های دوسگی  -

 کارشناسان میز وزارت امور خارج  و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  -

 اسگادان رشگ  روابط بین المل  و مطالعات جهان مربوآ ب  هر ضوزه  -

 

 هااعوای شورا .9

 سفیران ج.ا.ا -

 رایزنان فرهن ی  -

 اسگادان اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

 مسئوالن انجمن های دوسگی  -

 کارشناسان میز وزارت امور خارج  و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  -

 اسگادان رشگ  روابط بین المل  و مطالعات جهان مربوآ ب  هر ضوزه  -

 

 شناسنام  زبان و ادبیات فارسی روز رسانیتهی  و ب  .1

 ها دربرگیرنده موارد زیر است:  این شناسنام 

 تاریخچ  زبان فارسی در آن کشور -

 های آزادها، مدارس، مراکز و کالسدانش اهمراکز آموزز زبان فارسی اعم از   -

 آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسیمنابع   -

 اتاق های ایران  -
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 فارسیهای زبان وکانونانجمن ها   -

 هانام ها و تفاهمتوافقنام   -

 های فارسی زبانوب اهنشریات و   -

 ها و اسگادان مطرح در ضوزه زبان فارسیشخصیت  -

 های ادبی برگزار شده )همای ، نشست، شب شعر و...(برنام   -

 

 نخب  شناسی و نخب  پروری .1

ب  آنها، شناسایی افراد مسگعد در بین دانشجویان و داوطلبان آزاد و توج  ویژه  -

 ازطریق:

 ...و ترجم  تدریا، وقت، پاره کارهای در اسگفاده -

 بها جهای زینی و سهازی آمهاده جهت افزایی دان  هایدوره ب  اعزام -

 بازنشسگ  اسگادهای

 صیلی) بورس( ب  ایشانتح  راتب  اعطای -

 

 هانام  با سازماناموای تفاهم .2

 الف: موسسات داخلی:

        وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

 شورای امور ایرانیان خارج از کشور -

    سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -

   وزارت امور خارج  -

 سمت(ها )و تدوین کگب علوم انسانی دانش اه سازمان مطالع  -

 دانش اه آزاد اسالمی -

 )ص( العالمی  المصطفیجامع  -

 ب: موسسات خارجی

 درال قازانشناسی دانش اه فالمل ؛ تاریخ و شرقبین دانشکده -
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 دانش اه بانوان الهور  -

    دانش اه قائد اعظم اسالم آباد -

  بنیاد ملی کگاب پاکسگان  -

 کره ای دانشکده مطالعات خارجی دانش اه بوسانمؤسس  مطالعات خاورمیان  -

 دانش اه پارلمو ایگالیا -

 دانش اه فیلولوژی بل راد -

 

 فارسیتعام  با نهادهای مرتبط با آموزز زبان  .7

 ی دوسگی کشورهاهاانجمن -

 مؤسسات مشاب  بنیاد سعدی ک  در تهران شعب  دارند -

 های دارای مرکز زبان فارسی ب  غیر فارسی زباناندانش اه -

 المصطفیجامع  -

 مؤسس  دهخدا  -

 کمیسیون ملی یونسکو  -

 

 سعدینفر از رایزنان فرهن ی ب  عنوان نماینده بنیاد  32ابالغ ضکم  .3

 

 ب: اقدامات اجرایی:

 سهعدی بنیاد هاینمایندگی برنام  عنوان 152ررسی، تصویب و ضمایت از مطالع ، ب .1

 آن قبه  سهال بودجه  مطابق ک  یورو هزار 122 معادل ای بودج  با کشور 72در

 است شده پرداخت کنون تا آن درصد 11 ک  هاست

 راتبه  اعطهای بها هادانشه اه برخهی در فارسی زبان هایبخ  تعطیلی از جلوگیری .5

 انشجویاند ب  تحصیلی

 قزاقسگان -دانش اه آبالی خان  -

 قزاقسگان -دانش اه فارابی  -
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 پاکسگان -دانش اه ملی پیشاور  -

 

 مهدرس عنوان ب  ایران، در فارسی زبان رشگ  بورسی  الگحصیالن فارغ از مندی بهره .9

 خودشان کشور های دانش اه در

  قرقیزسگان -

 پاکسگان  -

    ارمنسگان  -

 آرژانگین -

   قازانِ روسی  -

 یک بلژ -

    ترکی  -

 رومانی -

   بلغارسگان  -

 هند  -

 ...و -

 

 دوره کوتاه دان  افزایی در کشورهای مخگلف و اعزام اسگاد از ایران 3برگزاری  .1

 و هادانشه اه به  آموزشهی کمهک و آموزشی منابع نسخ  هزار 12 ب  نزدیک ارسال .1

 .سعدی بنیاد هاینمایندگی

 بهرای شهغ  ایجهاد: منظهور  هابدبیرسگان در فارسی زبان گسگرز جهت در تالز .2

 زبهان رشهگ ، تعیهین هن هام که  آموزان دان  در عالق  ایجاد و الگحصیالن فارغ

 نمایند انگخاب را فارسی

 رایانه ، قبیه  از نیهاز مورد امکانات و وسائ  ب  مدارس و هادانش اه تجهیز ب  کمک .7

 ...و ژنراتور هوشمند، تخگ  تلویزیون،



 11/های افتتاحیهسخنرانی

عنوان از آثار ادبیات کهنِ بازنویسی شهده  31شام   بسگ  کگاب 152تهی  و ارسال  .3

 و آثار نویسندگان جوان معاصر، در زمین  ادبیات انقالب و دفاع مقدس

که  در رشهگ  اسگاد خهارجی و ایرانهی  132تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی  .3

 کنندهای مخگلف تدریا میزبان و ادبیات فارسیِ دانش اه

 1522آمهوزز جههت  اسگاد 91ه آموزشی با همکاری دور 11ضمایت از برگزاری  .12

   1931ش  ماه  اول سال در  دانشجو

آمهوزز جههت  مهدرس 71دوره آموزشهی بها همکهاری  113ضمایت از برگزاری  .11

 1931ش  ماه  اول سال در  داوطلب آزاد 5292

 

 آموزش و پژوهش بنیاد سعدی خالصه سخنرانی دکتر صحرایی، معاون      

ها و گیهری از پشهگوان آمهوزز و پهژوه  بنیهاد سهعدی بهرای بهره اهگمام معاونهت -

های علمی آموزز زبان دوم و زبان خارجی در تدوین و تهی  محگهوای آموزشهی و یافگ 

... 

وظیف  و بهی  از  12معاونت آموزز و پژوه  بنیاد بر اساس اساسنام  بنیاد سعدی  -

 اقدام در دسگور کار خود خواهد داشت. 112

 باشد:های در ضال اجرا در این معاونت ب  شرح زیر میفعالیتبرخی از  -

 کارگروه تولید کگاب چهار جلدی آموزز زبان فارسی .1

 کارگروه آموزز واژه .5

 کگاب دو جلدی ایرانشناسی با همکاری بنیاد ایرانشناسی .9

 کگاب آموزز ادبیات فارسی .1

 Activeکگاب چهار جلدی مهارت خواندن بر اساس مدل  .1

 ارسی در فوای مجازیآموزز زبان ف .2

 افزار آموزز واژهنرم .7
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 Cambridgeدوره تربیت مدرس بر اساس مدل دانش اه  .3

 تهی  منابع کمک آموزشی .3

آموزی )یک ماه  های کوتاه مدت زبانریزی آموزشی و پژوهشی دورهبرنام  .12

 و ....(

 آزمون تعیین سطح .11

 آزمون بسندگی  .15

 سعدی بنیاد فارسی زبان المپیاد برگزاری جدید نام  شیوه تنظیم و تهی  .19

 بنیاد فارسی زبان آموزز مرکز تاسیا دسگورالعم  تهی   .11

 ایهران داسهگانی ادبیهات از زبانه  چنهد و دو آموزشی کمک منابع گردآوری .11

 مطلهب در  و خواندن های مهارت تقویت برای( مکگوب غیر و مکگوب از اعم)

 خارجی آموزان فارسی

/ مربهی تربیهت  تخصصهی ههای دوره طراضهی بهرای علمی محگوای تدوین .12

 (TTC های دوره ب  موسوم) فارسی زبان مدرس

 فارسهی مجازی آموزز مدرس تربیت دوره نخسگین برای محگوای طراضی .17

((CALL 

 زبهان آمهوزز ههای کگهاب ارزیهابی بهرای علمی مجموع  نخسگین تدوین .13

 خارجیان ب  فارسی

 دسهگور مهوززآ دورة نخسگین طراضی برای محگوایی و درسی برنام  تهی  .13

 خارجیان ب  فارسی زبان

 به  فارسی ادبیات آموزز دورة نخسگین طراضی برای محگوایی نقش  تهی  .52

 (CBI) محگوامحور چارچوب اساس بر خارجیان

 کگهاب انگشار جمل  از دوزبان ؛ کگاب چندین سازیآموزشی و علمی هدایت .51

 دوره یهک نتدوی و  Candle and Fogانگشارات همکاری با «خمره» زبان  دو

 معنوی و م نوی های داسگان از آموزشی دوزبان  جلدی س 



 11/های افتتاحیهسخنرانی

 و خهط ملهی سهند تهیه  برای مجازی فوای عالی شورای با فعّال همکاری .55

 مجازی فوای در فارسی زبان

   پژوهشی و آموزشی ضوزة در فارسی زبان سال  س  برنام  تهی  .59

 اسهگخراج و جههان در سهعدی بنیهاد مشهاب  بنیهاد 55 مطالع  و شناسایی .51

 از گیری بهره منظور ب  بنیادها این مالی ضگی و پژوهشی و آموزشی راهبردهای

 بنیاد در آنها تجرب 
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 اطالعات تماس
 پرورز و آموزز وزارت نام نهاد

 یدولگ نوع نهاد

 دکگر فانی مسئول ینام و نام خانوادگ

 پورمقدم قاسم ضسین دکگر ندهینما ینام و نام خانوادگ

 33359522 تلفن ثابت

 33359522 نمابر

 23159221232 تلفن همراه

 hgpm92@gmail.com انامهیرا

 http://mbm.medu.ir وبگاه

 یپست ینشان
 شماره فرهنگ دانیم -آباد سعادت -تهران

 1337711211یدپسگک 9
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 نهاد یمعرف

 ن دستاوردها:یمهمتر

 آلمههان یشههورهاک در آمههوز یفارسهه نفههر هههزار کیهه ضههداق  الن سهها جههذب -1

 ایهگالیا شهورک -(ایپار)شهر فرانس  شورک -(فورتکفران ن،یبرل هامبورگ،)یشهرها

 انهاداک شهورک -لنهدن و منچسهگر یشههرها ایان ل شورک -(النیم و رم) یشهرها

 تورنگو و مونگرال یشهرها

 فرزندان یبرا ایاسگرال و اکیآمر یشورهاک در یفارس زبان ب  یانیپا یآزمونها یبرگزار -5

 نظهام و  یفارسه یگابههاک بها  یخهو فرزنهدان ارتباآ خواهان  ک میمق هموطنان

 .هسگند ا.ا.ج یآموزش

 مله  بهرای فارسهی زبان آموزز درسی برنام  راهنمای تدوین و درسی ریزی برنام  -9

 مسلمان

 کشهور بهرای دری فارسهی ههای کگهاب چها  و تالیف مدیریت ، درسی ریزی برنام  -1

 افغانسگان

 آمهوزان دانه  بهرای فارسهی ههای کگهاب تهالیف در همکاری و درسی ریزی برنام  -1

 تاجیکسگان

 72)خهارج و داخه  مهدارس آموزشی فارسی های کگاب تالیف و درسی ریزی برنام  -2

 ( جهان کشور

 

 :شدهانجام هایبرنامه و هافعالیت

 (1 آموزی فارسی درسی برنامه مهندسی)

مای برنام  درسی آموزز زبان فارسی برای مل  مسلمان؛ تهیه  و تهدوین: راهن -1

پور، دکگر مهبد غفاری؛ ناظر: دکگهر دکگر ضسن ذوالفقاری، دکگر ضسین قاسم

شهناس، دکگهر کهورز صهفوی، محمد ضقضسین ملکی؛ مشاوران: دکگر علی

 (1931دکگر ضسین داوری. )

 



 11رت آموزش و پرورش/وزا

 ( لیفبرتا نظارت و آموزی فارسی برنامه مهندسی)

 

 (مهندسی برنامه فارسی آموزی و همکاری در تالیف)
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 :(1263)تا سال  ااجر دست در یهابرنامه و هاتیعالف

 رکذ قاب . باشد یم مدرس  یدارا ا.ا.ج  ک ییشورهاک  یلک در یفارس زبان آموزز توسع 

 نفهر ههزار 11 بر بالغ ساالن   ک. است مدرس  یدارا شورک 72 از  یب در رانیا  ک است

 .باشند یم  یتحص مشغول ا.ا.ج یآموزش نظام با مطابق آموزش اهها نیا در آموز دان 

 

 :1262در سال شده انجام هایبرنامه و هافعالیت

 : پژوه  -1

 جمههوری المله   بهین مهدارس در فارسهی آمهوزز درسی برنام  سنجی نیاز(الف 

  ایران اسالمی

 بها آن مقایسه  و آلمهان بایرن ایالت در آموزی نزبا درسی برنام  عناصر بررسی( ب

 ایران آموزی زبان

 : آثارتالیفی-5

 جمههوری المله  بهین مدارس در فارسی زبان آموزز درسی برنام  راهنمای( الف 

  ایران اسالمی

   جهانی و ملی های همای  و پژوهشی علمی مجالت در مقال  انگشار(ب

 روزگار نشر ، ننوشگن برای هایی صدا انگشارکگاب( 

 : تولیدات-9

   فارسی زبان آموزز مدرسان برای آموزشی فیلم( الف

   ادبی مگون و اشعار خواندن تقویت برای گویا کگاب عنوان با فشرده لوح( ب

 شنیداری در  تقویت هدف با فشرده لوح(  

 کشور از خارج مدارس ب  اعزامی آموزی فارسی مدرسان تربیت: ها فعالیت-1

 

 نده:یآ یهابرنامه

 تیمل نوع کیکتف ب  آموزان یفارس قیدق آمار اسگخراج -1

 یفارسه اتیهادب رانیدب توسط شده دیتول یآموزش یها جزوه یمسگندساز و  یرایو -5

 شورک از خارج یرانیا مدارس



 11رت آموزش و پرورش/وزا

 وضهدت جهادیا و یرانیا مدارس توسط یفارس زبان آموزز ب  مربوآ امور یسامانده  -9

 ن یزم نیا در آنها نیب   یرو

 

 63نامه های دردست اقدام برای سال بر

 :   پژوهش -1

 بررسی وضعیت برنام  درسی فارسی آموزی در آلمان -

 تدوین برنام  درسی ضوزه تربیت زبان و ادب فارسی  -

سیر تدوین کگاب های فارسی در ایران )با ضمایت فرهن سگان زبان فارسی  و -

 ریاست جمهوری(

ر دوره قب  از دانش اه در جهان )با ضمایت مطالع  تطبیقی آموزز زبان ملی د-

 فرهن سگان زبان فارسی و ریاست جمهوری( 

 

 :آثارتالیفی-3

  چا  (  کگاب های آموزز فارسی ب  غیر ایرانیان در چهار سطح )زیر -

 کگاب پیشین  آموزز زبان فارسی )زیر چا (-

 کگاب راهنمای جامع اموزز زبان فارسی )زیر چا (    -

 هندسی برنام  درسی آموزز فارسی ب  غیر ایرانیان )زیر چا (مقال  م -

 

 :  تولیدات-2

 الف( فیلم آموزشی برای مدرسان آموزز زبان فارسی  

  ب( لوح فشرده با عنوان کگاب گویا برای تقویت خواندن اشعار و مگون ادبی 

  ( لوح فشرده با هدف تقویت در  شنیداری  

 

 : فعالیت ها-3

 فارسی آموزی اعزامی ب  مدارس خارج تربیت مدرسان 

 کشور جهان ( 72از کشور )  



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  11

 هاتیها، ظرفیتوانمند

 ی  کالس درس آموزز زبان فارسیتشک ین فواین  تامیدر زم یهمکار .1

مهدارس ج.ا.ا در  یات فارسهیهران ادبین دبیاز ب ین مدرس آموزز زبان فارسیتام .5

 خارج از کشور

 ران مدارس ج.ا.این مدیاز ب یز زبان فارسآموز یدوره ها  یر و مجرین مدیتام .9

و جهذب  ین  اطالع رسانیان مدارس در زمیاء و مربیت انجمن اولیاسگفاده از ظرف .1

 آموز یفارس

 یات فارسهیهن ادبیبها مسهاعدت معلمه یدیتول ی  محگوا آموزشیرایو و یبررس  .1

 مدارس ج.ا.ا

 

 یاد سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بن
 یههاتیهبه  مل ین  آموزز زبهان فارسهیزماب  اسگفاده در ق یآموزش ی  محگوایته -1

 مخگلف 

 السک  یکشور جهت تشکخارج از  یرانیاز مدارس این اعگبار و بودج  مورد نیتام -5

 یفرهن ه یط ههایاز محه یآمهوزان خهارج یفارس ید علمین  بازدیفراهم نمودن زم -9

 شورکداخ  

 آموزانین فارسیع در بیتوز د و قاب  اسگفاده ب  منظوریمف یآموزش ی  بسگ  هایته -1

مجوز ب  مداس ج.ا.ا در  یا اعطایو یآموز یان دوره فارسیپا ین المللیب یصدور گواه -1

 شورکخارج از 

 

 

 

 

 



 11رت آموزش و پرورش/وزا

 یاد سعدیبا بن یهمکار یهانهیزم

 یمجهرب و بعوها فوها یادر آموزشهکه ین المل  دارایز اموربک  مرکنیبا توج  ب  ا  -1

-یباشد مهیمخگلف م یشورهاکج.ا.ا در  یاسیس یهایندگیمامسگق  از ن یآموزش

ار یمهوثر و بسه یارکههم یآموزش یهادوره ین مدرس و برگزارین  تامیتواند در زم

 اد داشگ  باشد.یبا آن بن یخوب

  مهدر ین رشهگ  دارایهدر ا   غالبهاًکه یات فارسهیهر ادبیتفر دب 12ساالن  ضداق    -5

 یرانهیرس از ب  مهداکن مریا توسطباشند یم یگرکا دیارشد و  یشناسارک یلیتحص

اد یهبا آن بن یارکن  همین اعگبار زمیشوند لذا درصورت تامیشور اعزام مکخارج از 

 .ز وجود داردی  محگوا نیراید و وین  تولیدر زم
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 11/ اصفهان دانشگاه

 

 

 

 

 اطالعات تماس
 شناسی دانش اه اصفهانگروه زبان نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 نژاددکگر بگول علی نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر عادل رفیعی نام و نام خانوادگی نماینده

 291-7391151 تلفن ثابت

 291-2237931 نمابر

 23152331331 تلفن همراه

 adelrafi@yahoo.com رایانامه

 /http://fgn.ui.ac.ir وبگاه

 اصفهان دانش اه -اصفهان نشانی پستی
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 نهاد معرفی

 مهمترین دستاوردها:

آموزز زبان فارسی ب  دانشجویان خهارجی که  بهرای تحصهی  در دانشه اه اصهفهان  .1

 اند توسط گروه آزفاپذیرفگ  شده

 الگحصی  آزفا از بدو تاسیانفر فارغ 91 .5

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

- 
 

 آینده: هایبرنامه

 سال آینده 5 برگزاری دوره آزفا مجازی تا -

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

ههای مخگلهف های آموزشی زبهان فارسهی در ضوزههای تحقیقاتی در جنب انجام طرح .1

 شناسی و کاربردشناسیآواشناسی، صرف، نحو و معنی

 تهی  و تدوین مگون آموزشی .5

 های آموزز زبان فارسی کوتاه مدت و بلند مدت برای خارجیانبرگزاری دوره .9

 آموزشی زبان فارسی تهی  پیکره .1

 تربیت مدرسان آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان .1

 امکان برگزاری دوره مجازی کارشناسی ارشد آزفا  .2

های آموزز زبان فارسی ب  صهورت مگمرکهز در مرکهز زبهان دانشهکده برگزاری دوره .7

 های خارجی با همکاری گروه زبانشناسیزبان

 

 



 11/ اصفهان دانشگاه

 سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد 
ههای آمهوزز زبهان از کالس آوری دادههای زیادی در جمعدر ضال ضاضر محدودیت .1

ههایی در فارسی ب  خارجیان وجود دارد و این امر باعث بروز مشکالت و محهدودیت

رود که  بها توجه  به  تحقیقات مربوط  شده است. از آن نهاد محگرم این انگظار می

 رسان باشد.مشک  یاریجای اه شاخص و محوری خود در رفع این 

های دانشهجویان آزفها در طهول انجهام کهار و نیهز نام ضمایت مادی و معنوی از پایان .5

 های کاربردی.نام سازی پایانکمک در راسگای تجاری

های تحقیقهات و انگقهال اطالعهات جههت تسههی  ریزی جهت اسگفاده از یافگ برنام  .9

 آموزز زبان فارسی

 حقیقاتی در زبان فارسی جهت انجام در دانش اه اصفهانهای تدر نظر گرفگن طرح .1

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

 مطالعات آواشناسی بر روی نحوه تلفظ و خطاهای تلفظی با توج  ب  ملیت فراگیران .1

 فراگیران ملیت ب  توج  با صرفی تجزی  و تحلی  خطاهای مطالعات آموزشی صرفی و .5

 ملیهت به  توجه  بها نحهوی   و تحلیه  خطاههایتجزیه و و مطالعات آموزشی نحوی .9

 فراگیران

 بها معنهایی تجزی  و تحلیه  خطاههای و و مطالعات آموزشی معنایی و کاربردشناخگی .1

 فراگیران ملیت ب  توج 

 تهی  و تدوین مواد آموزشی .1

 تحقیق در مورد فرهنگ نویسی آموزشی زبان فارسی .2
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 اطالعات آموزشی و پژوهشی
 1216 سال تاسیس

 نفر   20 التحصیالنعداد فارغت

 نفر 13 آموزان در حال تحصیلتعداد زبان

 پیمانی 3قراردادی    0رسمی    3 تعداد مدرسان

 فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی

10 

 کالس

3 

 البراتوار

کتابخانه: 

 جلد 33130

 0خوابگاه: 

 نفر

 سالن همایش:

 نفر 10 
 نفر 0مهمانسرا: 

 

ف
دی

ر
 

 استاد راهنما پژوهشگر مهعنوان پایان نا

1 

بررسی خطاهای نحوی عرب زبانان در 

یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان 

 خارجی

عباس استوار 

 ابرقویی    
 رضوان متولیان

3 
ای زبان های حرف اضافهبررسی گروه

 فارسی و کاربردهای آموزشی آنها

همایون  

 سعیدی مبارکه    
 والی رضایی

2 

-مالیی فارسی دانشهای ابررسی غلط

آموزان کرد زبان پایه سوم ابتدایی و 

 آموزان فارسی زبانمقایسه آن با دانش

 بتول علی نژاد آذر جاویدنیا

3 
فارسی در سفر براساس  ارزیابی کتاب

 رویدادهای گفتاری

فاطمه خاکی 

 صحنه  
 عادل رفیعی

3 

کلمه و خط، طول بررسی تاثیرعوامل عمق 

امالیی فارسی به  اهایکلمه در خط بسامد

عنوان زبان دوم نزد دانش آموزان ترك 

 زبان 

 حدائق رضایی اعظم رستمی    

1 
کاربرد فعالیت ها و تکنیك های نمایش در 

 فارسی آموزان خارجی روانی گفتار
 عادل رفیعی مریم زارع    
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ف
دی

ر
 

 استاد راهنما پژوهشگر مهعنوان پایان نا

3 

بررسی منشأ خطاهای واجی اردو زبانان 

زبان در سه سطح  درنوشتار زبان فارسی 

 آموزی

زهرا قادری 

 حسب    
 بتول علی نژاد

1 

تدوین محتوای درسی با محوریت حروف 

اضافه برای آموزش زبان فارسی با 

 رویکردی شناختی

 حدائق رضایی شهره مختاری    

6 
تجزیه و تحلیل خطاهای نحوی فارسی 

 آموزان اردو
 رضوان متولیان رسول ملکیان    

10 
رسی به فارسی: فا»تحلیل محتوای کتاب 

 ( براساس اصول تاملینسون1زبان فارسی)

سمیه ابن علی 

 چرمهینی    
 حدائق رضایی

11 
بررسی خطاهای باهمآیی در انشاهای 

 فارسی آموزان  عربی زبان

مریم افشین 

 پور
 عادل رفیعی

13 

بررسی انتقال کاربردشناختی بین 

زبانمندان فارسی زبان ایرانی و افغانی با 

 جنبه های آموزشیتاکید بر 

معصومه 

 جعفری    
 حدائق رضایی

12 

ها و روابط معنایی در  بررسی نظریه

نگاری و کاربرد آن در خرد  فرافرهنگ

 های تك زبانه فارسی ساختار فرهنگ

محمدرضا 

 اصالنی
 منوچهر توانگر

13 

بررسی میزان مقبولیت واژگان مصوب 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه 

 کیعلوم پزش

 عادل رفیعی مریم جمالی

13 
بررسی آرایش وندهای اشتقاقی زبان 

 فارسی
 عادل رفیعی مریم حمصیان

11 
مقایسه میزان انطباق صورت ملفوظ و 

 مکتوب نوشتار در فارسی
 عادل رفیعی طاهره طارمی

13 
تاثیرنوع و اندازه ی قلم  فارسی در سرعت 

خواندن و درك متن  تشخیص تکواژها،
 بتول علی نژاد خاطره کاظمی
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ف
دی

ر
 

 استاد راهنما پژوهشگر مهعنوان پایان نا

 انش آموزان مقطع راهنماییتوسط د

11 
مقایسه فرایند های واژه سازی در گونه 

 علمی و گونه محاوره  زبان فارسی
 عادل رفیعی مجید عباسی

16 

توصیف تغییرات واجی حاصل از وندافزایی 

پایه نظریه واجشناسی ¬در زبان فارسی بر

 واژگانی

نسرین خلیلی 

 پور
 ژادبتول علی ن

 بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی 30
معصومه 

 بهمنیار
 عادل رفیعی

31 
های گزینشی در پسوندافزایی ¬محدودیت

 اشتقاقی زبان فارسی
 عادل رفیعی سارا اظهری
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 اطالعات تماس
 دانش اه اکسگر نام نهاد

 - نوع نهاد

 - نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر علی مصدق ادگی نمایندهنام و نام خانو

 451392724091+ تلفن ثابت

 - نمابر

 - تلفن همراه

 a.mossadegh@exeter.ac.uk رایانامه

 http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais وبگاه

 اصفهان دانش اه -اصفهان نشانی پستی
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 معرفی مرکز

 بهنهیان گهذار : دکهگهر لهئهونهارد لههئوسهن 

  5221کمهک بهنهیهاد مهیهراث فهرههن ی ایران در لهندن با 

 

Institute of Arab and Islamic Studies 
The Institute of Arab and Islamic Studies is one of the foremost academic 

institutions in the UK offering research and taught degree programmes in a 

wide range of areas within the field of Arab, Middle Eastern, and Islamic 

Studies. We offer Arabic and Middle East languages as well as 

comprehensive education in the literatures and cultures of the Arab world 

and Middle East, the history, politics, economies, societies, and 

anthropology of the region and almost every aspect of Islamic studies from 

medieval to modern Islam. A number of dedicated research centres and 

links with other subject areas provide you with an opportunity to branch out 

into other disciplines and areas of study, as well as reinforcing the 

teaching you receive through cutting-edge research and engagement with 

current issues. 

 معرفی کوتاه و مخگصر بنیان ذار مرکز:

Dr Leonard Lewisohn 
Leonard Lewisohn is the author of Beyond 

Faith and Infidelity: The Sufi Poetry and 

Teachings of Mahmud Shabistari (London: 

Curzon Press 1995), and The Wisdom of 

Sufism (Oxford: Oneworld 2001). He is the 

editor of The Heritage of Sufism (Oxford: 

Oneworld Publications 1999), vol. 1: The 

Legacy of Medieval Persian Sufism, vol. 2: 
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Classical Persian Sufism from its Origins to Rumi Classical Persian Sufism 

from its Origins to Rumi, vol. 3 (with David Morgan): Late Classical 

Persianate Sufism: the Safavid and Mughal Period covering a millennium 

of Islamic history. 

He is also editor (with Christopher Shackle) of The Art of Spiritual Flight: 

Farid al-Din Attar and the Persian Sufi Tradition (London: I.B. Tauris and 

the Institute of Ismaili Studies, forthcoming 2006) His articles have 

appeared in the Encyclopedia of Islam, 2nd Ed., The Encyclopedia of 

Philosophy, 2nd Ed., The Encyclopedia of Religion, 2nd Ed., Encyclopedia 

Iranica, Iran Nameh, Iranian Studies, Journal of the American Oriental 

Society, Bulletin of the School of Oriental & African Studies, Journal of the 

Royal Asiatic Society, British Association for the Study of Religion Bulletin, 

African Affairs, and Temenos. 

He was Research Associate in Esotericism in Islam at the Department of 

Academic Research and Publications of the Institute of Ismaili Studies 

(London) from 1999-2005. Since 2004 he has been Lecturer in Persian 

and Iran Heritage Foundation Fellow in Classical Persian and Sufi 

Literature at the The Institute of Arab and Islamic Studies, at the University 

of Exeter in England. 

 

 فهرست تالیفات ایشان از لینک زیر قاب  دریافت است 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/lewisohn/public

ations/ 

 مدرسان زبان فارسی مرکز:
 دکگر علی مصدق .1

 ویپروفسور سجاد رض .5

 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/lewisohn/publications/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/lewisohn/publications/
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 معرفی دروس و سطوح آموزش فارسی:

 ARA1013 - Elementary Persian 

 ARA1020 - Elementary Persian 2 

 ARA2141 - Intermediate Persian 

 ARA2151 - Intermediate Persian II 

 ARA3144 - Advanced Persian Language I 

 ARA3145 - Advanced Persian Language II 

 

 جزئیات هر یک از سطوح و مفاد آموزشی آنها از طریق لینک زیر قاب  دریافت است:

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/mossadegh/teachin

g/ 

 

های زبان فعال در مرکز در سال تعداد دانشجویان هر یك از دپارتمان

 3013 -3013 تحصیلی سالتحصیلی 

 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA1013/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA1020/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA2141/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA2151/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA3144/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/modules/ARA3145/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/mossadegh/teaching/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/mossadegh/teaching/
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 منابع آموزشی مورد استفاده در مرکز:
 دکهگهر اضهمهد صهفهار مهقدم .1

 دکهگهریهداهلل ثهمهره .5

 دکهگر تقهی پهورنهامهداریهان .9

 

 پیشنهادات:
 مقیم زبانان فارسیو  ایرانی دانشجویان فرزندانارائ  راهکارها و کمک ب   .1

 فارسی زبان دانشجویان برای ویزااخذ  تسهیالت ئ ارا .5
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 اطالعات تماس
 شناسی دانش اه الزهراگروه زبان نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 دکگر ماندانا نوربخ  نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر فرهاد ساسانی نام و نام خانوادگی نماینده

 33213391 ثابت تلفن

 33213391 نمابر

 23151552219 تلفن همراه

 fsasani49@yahoo.com رایانامه

 http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/80/Default.aspx وبگاه

 نشانی پستی
 دانشههههه اه ، ونهههههک ونهههههک،ده تهران،خیابهههههان

 1339331172 کدپسگی ، ادبیات ،دانشکده(س)الزهرا
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 نهاد معرفی

 رین دستاوردها:مهمت

بهازن ری سرفصهه  دوره کارشناسههی ارشههد آزفها و افههزودن دورس جدیههدی در فصهه   .1

همچون ن ارز پیشرفگ ، نق  و کاربرد فرهنگ در آموزز، ن ارز با اهداف ویهژه، 

 شناسی زبانشناسی و ردهگوی 

 آموزانطراضی آزمون اسگاندارد آزفا برای زبان .5

 اسیات بدو از آزفا الگحصی فارغ نفر 12 .9

 1931زبانان در سال تاسیا مرکز آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی .1

 /http://ictp.alzahra.ac.irنشانی وب اه مرکز: 

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

 ایجاد پیکره زبان گفگاری ]در دست اقدام[

 

 آینده: هایبرنامه

- 

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

 در دوزبانه  و زبان یک مخگلف هایفرهنگ تدوین در یهمیار و ن اریفرهنگ یضوزه .1

 مخگلف کاربردهای با و مخگلف سطوح

 فارسی زبان گفگار .5

 زبان اجگماعی و فرهن ی مطالعات .9

 

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
 مندی از امکانات ی همکاری مراکز مخگلف و  بهرهایجاد زمین  .1



 11/ الزهرا دانشگاه

 ارهای موازیسازی و در نگیج  پرهیز از کهماهنگ .5

اصهالح فراینهد جهذب آموخگ ان آزفا و تالز برای ی اشگغال برای دان ایجاد زمین  .9

 مدرسان در مراکز آموزز زبان فارسی 

 جویان آزفابرای دان « کارورزی»ی ایجاد زمین  .1

 آموزان برای انجام مطالعات ی زبان فارسی، بویژه از زبانایجاد پیکره .1

 آموزان زبانان و زبانان فارسی برای فارسیطراضی آزمون اسگاندارد زب .2

اصالح ضرایب آزمون سراسری برای جذب دانشجویان مذاکره با سازمان سنج  برای  .7

 مسگعدتر

در آمهوزز زبهان فارسهی، و « دان  و پهژوه »از « مهارت»توج  ب  تفاوت موضوع  .3

 های دانش اهیافزایی، ن  لزوماً در مقطعهای مهارتایجاد دوره

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

زبانه  و ههای مخگلهف یکن اری و همیاری در تهدوین فرهنگی فرهنگضوزه .1

 دوزبان  در سطوح مخگلف و با کاربردهای مخگلف

 ی گفگار زبان فارسیپژوه  در زمین  .5

 طراضی آزمون اسگاندارد زبان فارسی .9

 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی
 1211بهمن  سال تاسیس

 نفر   31 التحصیالنتعداد فارغ

 نفر 13 آموزان در حال تحصیلتعداد زبان

 پیمانی 0قراردادی    0رسمی    3 تعداد مدرسان

 فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی
 البراتوار 3 کالس 10

کتابخانه: 

 جلد33130

 0خوابگاه: 

 نفر

 نفر 0مهمانسرا:  نفر 10سالن همایش: 
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ف
دی

ر
 

 موضوع ستاد راهنماا پژوهشگر عنوان پایان نامه
تاریخ 

 دفاع

1 

بررسی شاخص های ساده سازی متن های کهن 

ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: 

 کلیله و دمنهمطالعه موردی 

 عطیه جوادی راد
فرهاد 

 ساسانی

ساده سازی متن 

 ادبی

آذر 

1263 

3 
بررسی تأثیر تکرار در بافت نوشتاری بر آموزش 

 ان فارسی به غیرفارسی زبانانزبان واژگان زب
 مرضیه حمیدیا

فریده حق 

 بین

تکرار و آموزش 

 واژگان

مهر 

1263 

2 
بررسی بازنمایی مذهب در کتاب های آموزش 

 فارسی به غیرفارسی زبانان در ایران
 سمانه صادقی

ماندانا 

 نوربخش

بازنمایی مذهب 

 در آموزش

بهمن 

1261 

3 
مهارت  آموزشی برای آموزش-ارزیابی مواد کمك

 خواندن زبان فارسی به کودکان
 مرضیه صباغیان

فریده حق 

 بین

-مواد کمك

آموزشی و 

 مهارت خواندن

اسفند 

1263 

3 

بررسی میزان تناسب آزمون ها با شیوه های 

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: مطالعه 

 موردی مؤسسه دهخدا

 فریبا قطره راضیه محمدی

تناسب آزمون 

 -با آموزش

 سه دهخدامؤس

دی 

1263 

 

 



 11/المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین  فارسی زبان آموزش مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس
 مرکز آموزز زبان فارسی  نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 فرددکگر امیر رضا وکیلی نام و نام خانوادگی مسئول

 فرددکگر امیر رضا وکیلی نام و نام خانوادگی نماینده

 25399325592 تلفن ثابت

 25399325592 نمابر

 23155315529 تلفن همراه

 amirreza.vakilifard@gmail.com رایانامه

 /http://www.ikiu.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 خمینهی امهام المللی بین دانش اه - قزوین

 91113-12313   کدپسگی -( ره)
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 معرفی موسسه
 1971تاسیا مرکز آموزز زبان فارسی در سال  -

مهدرس مهدعو  92رسمی و دارای گروه آموزز زبان فارسی با ده عوو هیات علمی  -

 آموخگ ان آموزز زبان فارسیاز دان 

آموز خارجی از بدو تاسیا تها پایهان آموزز زبان فارسی ب  بی  از هفت هزار زبان -

 1939سال 

 1939کشور جهان تا پایان سال  153آموز و دانشجوی خارجی از جذب زبان  -

فارسهی زبانهان از سهال اندازی مقطع کارشناسی ارشد آموزز زبان فارسی ب  غیرراه -

1931 

مدت تخصصی و نیم  تخصصهی فارسهی در ی بلند مدت و کوتاهها دورهبرگزاری ده -

-ههای دانه های علوم انسانی، علوم مهندسی و علوم پزشهکی و سهایر دورهضوزه

 افزایی

 آثار تولیدی
 کگاب آموزز واژه -

 کگاب خواندن و در  مگون سطح میانی -

 ح پیشرفگ کگاب خواندن و در  مگون سط -

 کگاب فارسی ویژه علوم پزشکی  -

 های مهندسیکگاب فارسی ویژه رشگ  -

 کگاب دسگور و ن ارز فارسی -

 کگاب در  مطلب شنیداری -

ی آموزز زبان فارسی ی علمی ه پژوهشی در ضوزهانگشار نخسگین و تنها نشری  -

 زبانانب  غیرفارسی

 اندازی آموزز مجازی زبان فارسیطراضی و راه -

 اجرای آزمونهای بسندگی زبان فارسیطراضی و  -

 



 11/المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین  فارسی زبان آموزش مرکز

  تهدیدها و هافرصت انتظارات؛ مشکالت؛

گیری از تجارب و دان  مراکز آموزز زبان فارسی در تهی  و عدم بهره«: انتظارات»

 های کالنگیریتدوین منابع آموزشی و نیز تصمیم

 

 هاتوانمندی

 تامین مدرسان زبان فارسی -

 یتهی  و تدوین منابع آموزش -

 های آموزشی برای مدرسان زبان فارسیبرگزاری کارگاه -

 های پسادکگری آموخگ ان دکگری برای دورهپذیرز اسگادیاران و دان  -

 دارا بودن اسگودیوی ضبط صدا برای آزمونهای شنیداری  -

 

 پیشنهادات
های فعهال در آثار ارائ  شده در نمایش اه ب  صورت فای  تهی  و در اخگیار موسس  -

 آموزز زبان قرار گیرد

 تهی  فهرست واژگان پربسامد زبان فارسی برای آموزز زبان فارسی -

از آنجا ک  بدون داشگن چارچوب مرجع، آزمهون بسهندگی میهزان سهطح دقیهق  -

نمایهد، لهذا بایهد پهی  از آن، آموزان را مشهخص نمهیدان  زبان فارسی زبان

 چارچوب مرجع زبان فارسی تهی  گردد.

 انتظارات
گیری از تجارب و دان  مراکز آموزز زبان فارسی در تهی  و تدوین منابع آموزشی رهبه

 های کالنگیریو نیز تصمیم
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 گزارش عملکرد مرکز آموزش زبان فارسی

 63-63و نیمسال  اول   62-63در سال تحصیلی 

 های آموزشیفعالیت

 الف( آموزز زبان فارسی ب  زبان آموزان غیرایرانی

 1931تا پایان تابسگان  1939آموخگ ان سال آمار فارسی

 آموخگ تعداد دان  سال تحصیلی

1931 - 1939 121 

 

ف
دی
ر

 

 آمار فارسی آموزان کنونی مرکز

 1931 -1931در دوره ی نخست سال تحصیلی 

 تعداد آموزانگروه زبان

 نفر 922 زبان آموزان گروه عمومی 1

 نفر 121 زبان آموزان گروه فنی 5

 نفر 52 بان آموزان گروه پزشکیز 9

 نفر 37 زبان آموزان گروه انسانی 1

 نفر 91 مرخصی پزشکی و تحصیلی 1

 نفر 215 جمع 

 

 ب( دوره ی کارشناسی ارشد برای دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

  آغاز برگزاری دوره ی کارشناسی ارشد آموزز زبان فارسی ب  غیرفارسی

دانشجوی ایرانی و غیرایرانی در مرکز  11تعداد با  1931زبانان از مهرماه 

 آموزز زبان فارسی

 فعالیتهای پژوهشی
  طرح پژوهشی: یک مورد 

 داوری کگاب: دو مورد 



 11/المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین  فارسی زبان آموزش مرکز

 آموزشی های کارگاه برگزاری: 

 (.5) قم و( 1) آنکارا ،(5) کرمانشاه ،(1) مقدس مشهد شهرهای در مورد ش  

  شده چا  مورد س : کگاب ترجم 

 و داخلی مخگلف های فصلنام  در مورد 91: پژوهشی علمی ی مقال  داوری 

 خارجی

  : مقال  در نشری  های علمی و پژوهشی داخ  و خارج از کشور 12چا  مقال 

   ن ارز فصلی از کگاب ب  زبان ان لیسی: یک فص  از کگاب آموزز زبان چا

 شده در ترکی 

  :در داخ  و خارج از  مورد 11ارائ  ی مقال  در کنفرانسهای ملی و بین المللی

 کشور

 سخنرانی علمی: دو مورد 

 

 فعالیت فصلنامه

ی آموزش زبان نامهپژوهشدسگرسی ب  کلی  مقاالت فصلنام  علمی ه پژوهشی 

 پذیر است:از طریق لینک زیر امکان زبانانفارسی به غیر فارسی

s.ikiu.ac.irhttp://jplt.journal/ 

 

 

 1263برنامه های مهم برای انجام در سال 
 الف( کنفرانس

   المللی آموزز زبان فارسی در پایان سال ریزی برای کنفرانا بینبرنام

1931 

 های تالیف شده ب( چاپ کتاب

 گسگرز واژگان و در  مگون نیم  تخصصی علوم پزشکی 

 دسیواژگان و در  مگون نیم  تخصصی علوم مهن گسگرز 

http://jplt.journals.ikiu.ac.ir/
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 گسگرز واژگان و در  مگون نیم  تخصصی علوم انسانی 

 های اسگانده ی زبان فارسی ب  همراه تحلیلهای آماریمجموع  ی آزمون 

 )پردیا )مجموع  کگابها و لوضهای فشرده ی آموزز جامع زبان فارسی 

 5222 موضوع برای مکالم  ی زبان فارسی 

 

 های ترجمه شدهپ( چاپ کتاب

   مدرسان زبانآزمون سازی برای 

 تمرین تدریا زبان 

 راهنمای عملی یاددهی و یادگیری زبان 

 

 همکاری با بنیاد سعدی
 های اسگانده زبان فارسیتهی  ی آزمون 

 های آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسیتهی  و تدوین کگاب 

  اعزام مدرسان مگخصص آموزز زبان فارسی و با تجرب  برای اعزام ب  سایر

 کشورها

 رسان مگخصص برای برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدرسان اعزام مد

 آموزز زبان فارسی در داخ  و خارج کشور

 

 

 



 11/ امام رضا )ع( دانشگاه

 

 
 

 

 

 

 

 اطالعات تماس
 دانش اه امام رضا )ع( نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 - نام و نام خانوادگی مسئول

 بهزاد قنسولی دکگر نام و نام خانوادگی نماینده

 - تلفن ثابت

 - نمابر

 23119127231 تلفن همراه

 ghonsooly@um.ac.ir رایانامه

 www.imamreza.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی

 خیابهان - دانش اه خیابان - مقدس مشهد

 علی ) رضا امام المللی بین دانش اه - اسرار

 31791-119:  پسگی صندوق -( السالم
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 معرفی موسسه
 1932تاسیا در سال  -

 مجازی آموزز آزفا از طریق -

 

 آشنایی مختصری با رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

 (ع) رضا امام المللی بین دانشگاه در
 نام رشگ : آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان

 نام گروه: زبان ان لیسی

 مدیر گروه: دکگر بهزاد قنسولی )اسگاد تمام دانش اه فردوسی مشهد(

 1932سال تأسیا رشگ : 

 وة ارائ : مجازیشی

 نوع پذیرز: کنکور

 شیوة آموزشی: آموزز محور

 

 اطالعات مربوط به دانشجویان
 نفر 175: 1932 -1931تعداد ک  پذیرفگ  شدگان رشگ  آزفا از سال 

 نفر  192ک  فارغ الگحصیالن:   دتعدا

 نفر 92تعداد دانشجویان جاری: 

 

 تعدادی از پایان نامه های کاشناسی ارشد
 استاد مشاور استاد راهنما ن پایان نامهعنوا سال

 الیاسی، محمود شریفی، شهال بررسی تابوهای زبانی در مثنوی معنوی 19

بررسی جایگاه زنان در ضرب المثل های  19

 فارسی و انگلیسی

 الیاسی، محمود شریفی، شهال

 غنی زاده، افسانه اکبری، امیدبررسی مقابله ای ضرب المثل های ایتالیایی  19



 11/ امام رضا )ع( دانشگاه

 استاد مشاور استاد راهنما ن پایان نامهعنوا سال

 ختیو فارسی با رویکرد کاربرد شنا

بررسی و نحوه ترجمه افعال دو قسمتی در  19

 ترجمه های نمایشنامه باغ آلبالو

 غنی زاده، افسانه اکبری، امید

تبیین میزان تاثیر دو روش بازخورد  19

روش -اصالحی مدرسین زبان فارسی

بر بهبود یادگیری  -برانگیختن و تکرار

 ح نگرش آنهافراگیران و ارتقای سط

غنی زاده، 

 افسانه

 آیدا فیروزیان

 

 تهدیدها و هافرصت انتظارات؛ مشکالت؛

 عدم ان یزه دانشجویان آزفا ب  دلی  نبود آینده شغلی«: مشکالت»

 

 پیشنهادات
 باال بردن سطح دان  زبان ان لیسی مدرسان آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان

 

 63ام در سال برنامه های کلیدی در دست اقد
 

 پژوهشی -محور ب  شیوة آموزز -تغییر شیوة آموزز از آموزز -

 ارائ  خدمات آموزشی ب  صورت ضووری -

 تأکید بیشگر بر روی پژوه  های مرتبط با زبان فارسی -
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 11/ شناسی ایرانانجمن زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس
 شناسی ایرانانجمن زبان نام نهاد

 - نوع نهاد

 ویدا شقاقیدکگر  انوادگی مسئولنام و نام خ

 فریبا قطره دکگر نام و نام خانوادگی نماینده

 33232255 تلفن ثابت

 33232259 نمابر

 23151993127 تلفن همراه

 info@lsi.ir رایانامه

 www.lsi.ir وبگاه

 نشانی پستی

 ، مههدیریت پهه  چمههران، بزرگههراه تهههران،

 اتادبیه دانشهکده طباطبائی، عالّم  خیابان

 عالّمه  دانش اه خارجی، هایزبان و فارسی

 دفگههر -125 اتههاق اول طبقهه  طباطبههائی،

 .ایران شناسیزبان انجمن
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 معرفی انجمن
براى گسگرز، پیشبرد و ارتقهاى سهطح علمها دانه  زبهان شناسها و توسهع  کیفها  

نیروهاى مگخصص، و نیز بهبود امور آموزشا و پژوهشا در زمینه  ههاى زبهان شناسها 

 تاسیا گردیده است. 1931در سال  ظرى و کاربردى، انجمن زبان شناسا ایرانن

 

   منتشرهآثار 

 «شناسیزبان و زبان»پژوهشی  –مجل  علمی  -1

شماره مجل  ب  آدرس زیر مراجع   55برای دسگرسی ب  مگن کام  مقاالت 

 فرمایید:
http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/ 

 

 با همکاری نشر نویس  پارسیهای ملی های مجموع  مقاالت همای کگاب -5
 

  9831سال ملی برگزار شده از های ها و همایشاندیشیهم
 شناسیاندیشی معنیمجموعه مقاالت نخستین هم} XE "شناسی"معنی 

{ 
 کورش صفوی

 ویدا شقاقی اندیشی صرفمجموعه مقاالت نخستین هم 

 ویدا شقاقی اندیشی صرفمجموعه مقاالت دومین هم 

 شناسیاندیشی معنیمجموعه مقاالت دومین هم} XE "آزیتا افراشی } شناسی"معنی 

 گلناز مدرسی قوامی        اندیشی بهینگیمجموعه مقاالت نخستین هم 

 تدوسشهال رقیب شناسی زباناندیشی عصبمجموعه مقاالت نخستین هم 

 زادهفردوس آقاگل اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسیمجموعه مقاالت نخستین هم 

 خیابانیفریبا قطره و شهرام مدرس اندیشی صرفمجموعه مقاالت سومین هم 

 شناسیاندیشی معنیمجموعه مقاالت سومین هم} XE "شناسی"معنی 

{ 
 سپیده عبدالکریمی

 مصطفی عاصی              شناسی رایانشیباناندیشی زمجموعه مقاالت نخستین هم 

http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/


 11/ شناسی ایرانانجمن زبان

  9831سال ملی برگزار شده از های ها و همایشاندیشیهم
 زادهپروانه خسروی شناسی رایانشیاندیشی زبانمجموعه مقاالت دومین هم 

 گلناز مدرسی قوامی        اندیشی آواشناسی فیزیکیمجموعه مقاالت نخستین هم 

 هزادفردوس آقاگل اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسیمجموعه مقاالت دومین هم 

 مهرداد نغزگوی کهن های ایرانیاندیشی زبانمجموعه مقاالت نخستین هم 

 احسان چنگیزی های کهن ایرانیاندیشی زبانمجموعه مقاالت نخستین هم 

 فامیانعلی رضا قلی اندیشی زبان فارسی و اینترنتمجموعه مقاالت نخستین هم 

  یلحلتی: حقوق یشناسزبان همایش ملی یننخستمجموعه مقاالت 

 یگفتمان حقوق
 زادهفردوس آقاگل

 های ها در زبانبستمجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بررسی واژه

 ایرانی
 مهندمحمد راسخ

 ارسالن گلفام  مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نحو و رده شناسی 

 مومنی فرشته  -دوستشهال رقیب شناسی زبانروان -مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی عصب 

 گلناز مدرسی قوامی         مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آواشناسی فیزیکی 

 زادهفردوس آقاگل مجموعه مقاالت سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی 

  یلتحلی: حقوق یشناسزبانمجموعه مقاالت دومین همایش ملی 

 یگفتمان حقوق
 زادهفردوس آقاگل

 آزاده میرزائی ایشناسی پیکرهخستین همایش ملی زبانمجموعه مقاالت ن 

 فامیانعلی رضا قلی مجموعه مقاالت دومین همایش ملی زبان فارسی و اینترنت 

 گلناز مدرسی قوامی        شناسیمجموعه مقاالت نخستین همایش ملی واج 

 زائی       آزاده میر –گلرخ سعیدنیا  مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی خشونت کالمی 
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 11/ شناسی ایرانانجمن زبان

 



 رسی در جهانفعال در آموزش زبان فاهای گردهمایی موسسه/  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس
 دانش اه بغداد نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 - نام و نام خانوادگی مسئول

 خیری  دما  دکگر نام و نام خانوادگی نماینده

 27759152537 تلفن ثابت

 27723311321 نمابر

 - تلفن همراه

  رایانامه

 /http://www.en.colang.uobaghdad.edu.iq وبگاه

 

 - نشانی پستی

 

 

 



 11/ دانشگاه بغداد

 معرفی گروه زبان فارسی دانشگاه بغداد

دانشکده زبان تابع دانش اه بغداد مهمگرین و تنهاترین دانشکده کشهور عهراق اسهت که  

میالدی ب  نحو  1313زبان های مخگلف جهان را تدریا می کند. این دانشکده در سال 

میالدی ایهن آموزشه اه به   1321/  1329یا شد، و در سال تحصیلی آموزش اهی تاس

میالدی مطابق با  1323محول شد. گروه زبان و ادبیات فارسی در سال  "دانشکده زبان"

 بها بغهداد دانشه اه –هجری شمسی در مقطع کارشناسهی در دانشهکده ادبیهات  1913

 علهی ضسهین دکگهر داسهگا مرضهوم عالمه  عراقهی، معروف شناس خاور مسگقیم نظارت

 .شد تاسیا( اهلل رضم ) محفوظ

 فارغ. شد شروع شمسی 1979 سال در فارسی ادبیات و زبان گروه در تکمیلی تحصیالت

 الگحصهیالن فهارغ امها رسهیدند نفهر51  به  دکگهرى مقطهع در رشهگ  ایهن الگحصهیالن

 امها. بودنهد نفر چهار و پنجاه دیپلوم فوق مقطع در و نفر هفگاد از بی  ارشد کارشناسی

 سهاعات ضمن در دانشجو 512 ب  گروه این در فارسی زبان کارشناسی دانشجویان تعداد

 و زبهان گهروه اسگادان از بسیاری. باشند می ظهری تحصیالت دانشجویان بر عالوه صبح،

 بغهداد دانشه اه رسهمی ههای هیهات و تههران، افزایی دان  های دوره در فارسی ادبیات

 دو کنفهرانا آنها آخرین ک  اند، یافگ  ضوور نیز ایران های اناکنفر در و کرده شرکت

 چند خوی  اسگادان با بخ  این دانشجویان. شد برگزار ک  بود هرمزگان شهر قب  سال

 ن ر و شعر دروس شام  گروه این تحصیلی دروس. اند رفگ  ایران اسالمی جمهوری ب  بار

 دانه  فارسهی، ن ر ترجم ، ارسی،پ ادب همچنین و مخگلف، تحصیلی مراض  در فارسی

 .باشند می زبان دسگور و تطبیقی ادبیات بحث، اصول زبان،

 کارشناسی – دکگرا) ،(دانشیار – اسگادیار – اسگاد) دو و سی ب  گروه این اساتید چنانک 

 کهار به  مشهغول که  فارسهی ادبیهات کارشناسی مدر  با ک  کارمند 3 بر عالوه ،(ارشد

 شهرقی ههای زبهان دروس ضمن در سال دو تا ان لیسی و عربی بانز دو چنانک . هسگند

 .شد خواهد( کارشناسی) لیسانا مدر  ضائز الگحصی  فارغ و مانند می
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 ىات فارسیس رشته زبان و ادبیهدف از تاس
 بیان پیدای  ادبیات فارسی و آثار آن در پیشرفت نمون  های ادبی زبان فارسی. -

 زبان فارسی. ترجم  آثار عربی جاودان  ب  -

ترجم  آثار انسانی در ادبیات فارسی ب  زبان عربی و غنی ساخگن کگابخان  های  -

 عربی.

 مقایسات ادبیاتی و زبانی بین دو زبان عربی و فارسی. -

 بیان روابط تاریخی بین دو زبان عربی و فارسی. -

 تهی  اساتید مگخصص ب  زبان فارسی و ادبیات آن. -

 تهی  مگرجمان دو زبان . -

یق و بررسی در زبان فارسی، اجرای نقد علمی و پژوه  در تاریخ زبان، بررسی تحق -

عوام  پیشرفت و تحول زبان و ادبیات فارسی، و شرح و تفسیر شاهکارهای ادبیات 

 . منظوم ب  این زبان

 

 مختلف عراق ىدر دانشگاه ها ىگروه زبان فارس ىشاخه ها
دارد ک  ب  عنهوان یهک گهروه در  در ک  کشور عراق فقط دو بخ  فارسی رسمی وجود

دانشکده های زبان مشغول ب  عم  می باشد. چنانکه  ذکهر شهد بخه  اول در بغهداد و 

بخ  دوم در دانش اه صالح الدین شهر اربی  مشهغول به  کهار اسهت. ایهن گهروه دارای 

اسگادانی با تجرب  می باشد ک  اغلب اسگادان آن از فارغ الگحصیالن عالمه  اسهگاد دکگهر 

 ین محفوظ می باشند.ضس

 

 کوفه دانشگاه –دانشکده زبان  -1

 فهارغ اسهگادان جمل  از کوف  دانش اه –گروه زبان فارسی تشکی  شده در دانشکده زبان 

بغداد می باشند. چنانکه  در راسهگای  دانش اه فارسی ادبیات و زبان گروه شده الگحصی 

ی بسیاری از طرف ایهن گهروه به  اندازی کرسی زبان فارسی در این دانش اه تالز هاراه



 11/ دانشگاه بغداد

عم  آمده است و امیدواریم در آینده نزدیک با تعاون و همکاری مقامات ذیهربط کرسهی 

 اندازی شود. زبان فارسی راه

 

 دانشکده آداب دانشگاه واسط -3

در این دانشکده، زبان و ادبیات فارسی ب  طور دروسی ثهانوی در بخه  مطالعهات خهاور 

شهود. چنانکه  در بهاال ذکهر نمهودیم اغلهب اسهگادان از فهارغ  شناسی آموزز داده مهی

 الگحصیالن دکگر ضسین علی محفوظ می باشند.

 

 دانشگاه آزاد کربال -دانشکده علوم گردشگرى   -2

در این دانشکده نیز زبان و ادبیات فارسی از جمله  دروس ثهانوی مهی باشهند. برخهی از 

اسهگادان گهروه زبهان فارسهی و ادبیهات اسگادان برجسگ  فارسی این دانشهکده از ضهمن 

 دانش اه بغداد می باشند، ک  اکنون مشغول ب  آموزز هسگند.
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 اطالعات تماس
 تهران -(ع) بیت اه  المللیبین دانش اه نام نهاد

 نیم  دولگی نوع نهاد

 موسوی مخزن ابوالحسن سید دکگر نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر محمد اخ ری خانوادگی نماینده نام و نام

 55113537 تلفن ثابت

 55113912 نمابر

 )آقای قربانی( 23117271272 تلفن همراه

 info@.ac.ir رایانامه

 http:// www.abu.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 -لش ر  جاده -ارت  خیابان -تهران

 بیت  اه  المللی بین دانش اه - ابوذر نب 
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 هادن معرفی
 مهمترین دستاوردها:

 فلیپین -بن الدز -پاکسگان -هند کشورهای از آموزان زبان آموزز    -1

 آموزشی دوره 2 ضداق  برگزاری -5

 فارسی واژگان تمرین و دسگور تمرین های کگاب تولید -9

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

 جدید آموزشی های کگاب تولید -1

 تمرین و زبان دسگور افزارهای نرم تولید -5

 

 آینده: هایبرنامه

 فارسی زبان آزمایش اه توسع  و زبان مرکز کگابخان  اندازی راه

 

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

 آموزز زبان فارسی ب  دانشجویان خارجی در تهران -1

 داشگن فوایی اسالمی برای دانشجویان مسلمان -5

 آموزز دادن اضکام و معارف اسالمی در کنار آموزز زبان فارسی -9

 های کوتاه مدتفوای اردوگاهی در الریجان برای برگزاری دوره داشگن -1

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
 کمک در انگشار تولیدات مرکز آموزز زبان فارسی -1

کمک و یاری در تشکی  و تجهیز کگابخان  مرکز آموزز زبان فارسهی بها اسهگفاده از  -5

 تولیدات دی ر مراکز



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  11

یع  مذهب ب  مرکهز آمهوزز زبهان فارسهی بصهورت معرفی دانشجویان مسلمان و ش -9

 بورسی 

 

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

تربیت و آموزز مربیان زبان فارسی از میان فارغ الگحصهیالن مرکهز آمهوزز زبهان   -1

 فارسی 

 ضمایت بنیاد از مرکز زبان فارسی برای ایجاد شعبه  آموزز زبان در سایر کشورها -5

آموزشی برای زبهان آمهوزان خهارجی سراسهر کشهور بها -های فرهن یبرگزاری دوره -9

 محوریت دانش اه بین المللی اه  بیت )علیهم السالم(

 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی

 1261 سال تاسیس

 ملیت 1نفر        از:     30  التحصیالنتعداد فارغ

 ملیت 2نفر        از:    1 آموزان در حال تحصیلتعداد زبان

 نفر   قراردادی    2       تعداد مدرسان

 ماه 6 الی ماه 1 بین متغیر طول دوره آموزشی

 ساعت 1 الی 3 بین روزانه هفته؛ در روز 1 ساعت آموزشی

 فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی
 نفر  52خواب اه:   البراتوار  1   کالس  3

 نفر 30مهمانسرا:  نفر  30سالن همایش:

 

ف
دی

ر
 

 چاپ وعموض نویسنده نام کتاب
لوح 

 فشرده 

 محمد اخگری   قند پارسی از الهور تا داکا    1

 آشنایی  

   زیر چاپ شعرا با

 دارد زیر چاپ دستور   مریم چراغی   تمرین دستور زبان فارسی    3

 دارد زیر چاپ واژگان   محمد اخگری   فارسی-تمرین واژگان مشترك اردو    2

 در دست اجرا چاپ زیر (3( و )1طرح پژوهشی یاس ) 3
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 63-63 سال: ها برنامه
 الف( آموزز مجازی

 طرح آموزز مجازی مرکز آموزز زبان فارسی دانش اه اه  بیت )ع( ب  منظور: •

 فراهم ساخگن بسگر آموزز زبان فارسی در گسگره ی وسیع تر •

 کاسگن از هزین  های آموزز ضووری •

 رفیت آموزز مجازیکمک ب  فرآیند آموزز زبان فارسی با اسگفاده از ظ •

 جذب عالقمندان و دانشجویانی ک  مای  ب  تحصی  در دانش اه هسگند. •

 کمک ب  برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزز زبان فارسی •

 کمک ب  برگزاری تورهای آموزشی معارف اسالمی و زبان فارسی •

ایجاد ظرفیت برای  برگزاری آزمون زبان فارسی جهت اعطای مدر  تحصیلی ) این  •

بخ  از کارکرد مربوآ ب  مربیان زبان فارسی است ک  در خارج از کشور افرادی را 

 آموزز می دهند.(

 ب( کارگاه آموزشی

 طرح برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت ب  منظور:

آشنایی زبان آموزان با ابعاد مخگلف فرهن ی، سیاسی، اقگصادی و اجگماعی جامع  ی  •

 ایران

 اسگعدادهای منطبق با اهداف دانش اه اه  البیت )ع(کشف، جذب و مدیریت  •

 ج( توریسم علمی

 ب  منظور: "توریسم علمی"اجرای طرح 

 معرفی و شناساندن مراکز علمی وفعال کشور و رشگ  های دانش اهی و ضوزوی -

معرفی کگاب های مرجع و مؤثر در امر تبلیغ )انقالب اسالمی ایران، اضکام و عقاید،   -

 ب  ترجم  و نشر آثار در کشورهای هدفو...( و تشویق 

 اسگفاده از ظرفیت کگابخان  های ایران در نشر تعالیم دینی و سیاسی -
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 اطالعات تماس
 معاونت آموزز و پژوه  نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

   ایخامن  سیدمحمد... اآیت نام و نام خانوادگی مسئول

 ر مجید میردامادیدکگ نام و نام خانوادگی نماینده

 33515221 تلفن ثابت

 33515221 نمابر

 23151595911 تلفن همراه

 dr.majidmirdamadi@gmail.com رایانامه

 /http://www.iranalogy.ir وبگاه

 نشانی پستی
 جنوبی،خیابهان بههایی شیخ خیابان تهران،

 والفجر شناسی،شهر  ایران

 

 

 



 11/ بنیاد ایرانشناسی

 عرفی موسسهم
 ب  همت شادروان دکگر ضسن ضبیبی 1972تاسیا بنیاد در سال  -

 شهر ایران 11دفگر نمایندگی در  -

 فارسی ادبیات و زبان کارگروه -

 بنیاد پژوهشی معاونت تارنمای در فارسی ادبیات و زبان با ارتباآ در مقال  ارائ  -

 ایرانشناسی

  جهان آموزان فارسی برای ایرانشناسی پژوهشی طرح -

  یرانیا اخالق و ایرانشناسی پژوهشی طرح -

  فارسی ادبیات نمایش اه -

 ایرانشناسی برای فارسی آموزان جهان در س  سطح ابگدایی، مگوسط  و عالی  -

 

 شناسیهای بنیاد ایرانمعرفی اجمالی معاونت
 معاونت اطالع رسانی و امور همکاری های بین المل : الف

 شورارتباآ با رایزنی های فرهن ی جمهوری اسالمی ایران در خارج از ک -1

 برگزاری دوره های دان  افزایی ایران شناسی و زبان فارسی -5

 بانک ایران شناسان -9

 بانک مراکز و موسسات ایران شناسی -1

 المللیهای علمی بینها و دیدارهای تخصصی با هیأتبرگزاری نشست -1

بازدید اساتید و دانشجویان خارجی رشگ  زبان و ادبیات فارسی از بنیاد  -2

 شناسیایران 

 های بین المللی ایران شناسیانجمن همکاری  -7

 خبرنام انگشار   -3

 در نمایش اه بین المللی کگاب مسکوضوور   -3

 پژوهشی ایران شناسی در کشورهای جهانطرح  -12

 معاونت پژوهشی

 انگشار کگاب �
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 چا  کگاب ایران شناسی برای فارسی آموزان جهان با همکاری بنیاد سعدی    .1

ان شناسی برای دانشجویان خارجی در دست آماده سازی برای چا  کگاب ایر .5

 است

این مجموع  شام  پنچ کگاب با موضوعات: تاریخ، جغرافیا، هنر و معماری،    

فرهنگ و آداب و رسوم، و ادیان، با هدف شناسایی جنب  های مخگلف تمدن و 

 تالیف شده استتاریخ ایران برای تدریا در دوره های دان  افزایی ایرانشناسی 

 انگشار مجل :   

 مجل  مطالعات خلیج فارس �

 مجل  مطالعات ایران شناسی  �

مطالعات ایران شناسی با رویکرد بررسی ضوزه های گوناگون دان  ایران مجل     

شناسی، از جمل  اهداف خود را پرداخگن ب  سیر و شرایط کنونی رشد و گسگرز 

ان قرار داده و بر آن است تا در این زبان و ادب فارسی در کشورهای مخگلف جه

 خصوص ب  بررسی و پژوه  علمی بپردازد.

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

در کنار امر آموزز دانشجویان داخلی با همکاری دانش اه شهید بهشگی، ب   �

آموزز زبان فارسی در قالب شاخ  های گوناگون ایران شناسی ب  دانشجویان 

 خارجی نیز می پردازد.

 دانشجوی خارجی از کشورهای سن ال، صربسگان و چین پذیرز س  �

می رود فارغ الگحصیالن با ب  کارگیری دان  ضاص  شده در : انگظار هدف  �

اسالمی کشورمان و  –کشورهای مبدأ ب  رشد و ترویج فرهنگ ایرانی 

 همچنین زبان فارسی بکوشند.

 

 آثار تولیدی
 (ایرانشناسی ملی همای  ننخسگی مقاالت مجموع  از) اول جلد ایران ادبیات -

 (ایرانشناسی ملی همای  نخسگین مقاالت مجموع  از)  دوم جلد ایران ادبیات -

 (ایرانشناسی ملی همای  نخسگین مقاالت مجموع  از)  اول جلد نشاسی زبان و زبان -
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 (ایرانشناسی ملی همای  نخسگین مقاالت مجموع  از)  دوم جلد نشاسی زبان و زبان -

  ایرانشناسی عکا جشنواره نخسگین برگزیده هایعکا مجموع  -

  ایرانشناسی عکا جشنواره دومین برگزیده های عکا مجموع  -

 اخیر سال دویست در آن پیرامونی هایبازارچ  و بازارها تهران، بزرگ بازار سرگذشت -

 1939 بهار اول شماره فارس خلیج فصلنام  -

 (1939مرداد-1935مرداد) ایرانشناسی بنیاد عملکرد گزارز -
 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

شناسی ک  یکی از اهداف و توج  خود را زبان و ادبیات مجموع  ظرفیگهای بنیاد ایران .1

 داند.فارسی می

 شناسان در سطح جهان المللی و ایرانشناسی با نهادهای بینارتباطات بنیاد ایران .5

پیشبرد اهداف  های قاب  توجهی برایشناسی ک  توانمندیمجموع  کارشناسان ایران .9

 زبان و ادب فارسی دارند. 

های امکانات بالقوه و بالفع  موجود اعمم از کگابخان ، آثار و مقهاالت موجهود و تجربه  .1

های بنیاد ک  سرمای  بهزرگ فرهن هی در شناسی، محیط اداری، نمایش اهنهاد ایران

 کشور است. 

و اهمیهت زبهان و ادب شناسی جههت درج موضهوع های بنیاد ایرانمجالت و فصلنام  .1

 فارسی

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
گیری مسئل  آموزز، پژوه  و توسع  زبان و ادب فارسی همکاری در ب  عهده .1

 شناسیبعنوان بخشی از مطالعات ایران

 همکاری در تدوین مگون، آثار آموزشی و پژوهشی جهت مطالعات مشگر  .5

 شناسان فزایی برای ایراناهای زبانبرقراری و برگزاری دوره .9

 شناسی المللی ایرانضوور در اجالس و گفگ وهای بین .1
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 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

 های مشگر  برگزاری اجالس و نشست .1

 شناسان مشارکت در زمین  آموزز ایران .5

 شناسیپژوهی و ایرانتهی  مگون و آثار مشگر  در زمین  ایران فرهن ی، ایران .9

 های مشگر  ات فرهن ی در زمین تبادل تجربی .1

نام  مشگر   ها و تفاهمنام ها بر مبنای یک توافقتقسیم مسئولیت .1

 1263های در دست اقدام بنیاد ایران شناسی در سالطرح

ادام  ارتباآ با رایزنی های فرهن ی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور  -

 و گسگرز ارتباطات فیما بین

ره های دان  افزایی ایران شناسی و زبان فارسی و تاکید بر تداوم برگزاری دو -

 لزوم گسگرز کمی و کیفی آن

 تکمی  و ب  روز رسانی بانک ایران شناسان -

 تکمی  و ب  روز رسانی بانک مراکز و موسسات ایران شناسی -

های علمی ها و دیدارهای تخصصی با هیأتاسگقبال از برگزاری نشست -

تقویت ارتباآ این بنیاد با نهادهای مشاب  در ضوزه  المللی و لزوم رشد وبین

 رشد و گسگرز آموزز زبان فارسی

دعوت از اساتید و دانشجویان خارجی رشگ  زبان و ادبیات فارسی از بنیاد  -

 ایران شناسی جهت آشنایی با بنیاد و فعالیت های آن

ز های بین المللی ایران شناسی و پذیرگسگرز فعالیت های انجمن همکاری -

 اعوای بیشگر با هدف ترویج گسگرده تر زبان فارسی در خارج از کشور

تداوم انگشار خبرنام  بنیاد ایران شناسی با محگوای اخبار رخدادهای مرتبط با  -

 آموزز زبان فارسی در کشورهای مخگلف جهان

تداوم ضوور در نمایش اه های بین المللی و بهره گیری از این فرصت در  -

 فارسی ب  عالقمندانجهت آموزز زبان 
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تداوم آماده سازی طرح پژوهشی ایران شناسی در کشورهای جهان با هدف  -

 گردآوری اطالعات کام  تر از مدرسان و مراکز آموزز زبان فارسی

انگشار کگب گوناگون با تاکید بر رشد و ترویج زبان فارسی در میان عالقمندان  -

 خارج از کشور

شاخ  های گوناگون دان  ایران  جذب و پذیرز دانشجو جهت فراگیری -

 شناسی و زبان فارسی

 

موسساتی که  بنیاد ایران شناسی در حوزه زبان فارسی امکان 

 :همکاری با آنها را دارد

 وزارت آموزز و پرورز -

 موسس  لغت نام  دهخدا و مرکز بین المللی آموزز زبان فارسی -

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -

 بهشگیدانش اه شهید  -

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

 بنیاد سعدی -

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -

 تهران –دانش اه بین المللی اه  بیت)ع(  -

 مرکز آموزز زبان فارسی دانش اه فردوسی مشهد -

 جامع  المصطفی -

 دانش اه الزهرا -

 دانش اه عالم  طباطبایی -

 پژوهش اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی -

 ز زبان فارسی دانش اه بین المللی امام خمینی)ره(مرکزآموز -

 دانش اه امام رضا -

جامع  الزهرا)س( -
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 اطالعات تماس
 شناسی و آزفاگروه زبان نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 دکگر اضمد صفارمقدم نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر اضمد صفارمقدم نام و نام خانوادگی نماینده

 55911131 تلفن ثابت

 33292917 نمابر

 23151313391 تلفن همراه

 as_moqaddam@yahoo.com رایانامه

 /http://www.ihcs.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 شصهت خیابهان-کردسهگان بزرگراه-تهران

 وچهارم
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 نهاد معرفی
پژوهشی و   مؤسس با ادغام دوازده ،1922در سال پا از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 

« مطالعات و تحقیقات فرهن ی  مؤسس»نام هن ی موجود در کشور، سازمان واضدی ب فر

 ب  1979شد. این مؤسس  ک  در سال وزارت فرهنگ و آموزز عالی تأسیا در 

ترین بزرگعنوان تغییر نام یافگ  تاکنون ب « پژوهش اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی»

ت، تاریخ، فلسف  و علوم ضکمی، ادیان و معارف ادبیاهای نهاد پژوهشی کشور در زمین 

ب  مطالع  شناسی، علوم اجگماعی، اقگصاد تطبیقی، علوم سیاسی و ... دینی، عرفان، زبان

 پرداخگ  است.پژوه  و 

  رشگ 15ی، پژوهش های مخگلفپژوهشکده در رشگ  11هم اکنون پژوهش اه 

آموزز  دارد. ی تخصصیادکگررشگ  در مقطع  12در مقطع کارشناسی ارشد و تحصیلی 

های اصلی پژوهش اه در زبانان )آزوفا( از فعالیتزبان و فرهنگ ایران ب  غیرفارسی

 آید.شمار میشناسی ب پژوهشکدة زبان

 

 مهمترین دستاوردها:

 تألیف و تولید منابع آموزشی توسط همکاران هیأت علمی ب  صورت غیرموظف  .1

عنوان اثر مشگر  افزارهای آن ک  ب ید نرمو تول« زبان فارسی»تألیف مجموع   .5

های خارج از کشور های فرهن ی و دانش اهاکنون در رایزنیپژوهش اه و بنیاد هم

 شود تدریا می

مشههارکت در بههازن ری سرفصهه  دورة کارشناسههی ارشههد آمههوزز زبههان فارسههی بهه   .9

 زبانان و نیز طراضی دروس دکگرای این رشگ غیرفارسی

 

 اجرا: دست در هاینامهبر و هافعالیت

افزارهای آن ک  در چهار سطح و تولید نرم« فارسی گفگاری»طراضی و تألیف مجموع  

 بخشی در مرضل  چا  و بقی  در مراض  پایانی است. 
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 آینده: هایبرنامه

های پژوهشی مگنوع در ضوزة ای از طرحهای آیندة گروه آزوفا شام  مجموع برنام 

زبانان و ترویج فرهنگ و تمدن اسالمی و باسگانی غیرفارسی آموزز زبان فارسی ب 

 در رأس آن قرار دارد.« ادبیات فارسی»شود ک  طرح ایران می

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

تجرب  تعام  و همکاری با نهادهای مگولی در داخ  و خارج از کشور در ضوزة  .1

 زبانانآموزز زبان فارسی ب  غیرفارسی

 قیقاتی و تألیف و تولید منابع آموزشی های تححاجرای طر .5

های مخگلف علوم انسانی ک  اجرای هیأت علمی توانمند و فعال در رشگ  .9

   سازدای را میسر و تسهی  میرشگ های پژوهشی مخگلف و میانطرح

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
و تمدن ایرانی را  زبانان و ترویج فرهنگپژوهش اه آموزز زبان فارسی ب  غیرفارسی

رغم ارزشمندی های گذشگ  را، ب شمارد و فعالیتای بسیار مگنوع و گسگرده میضوزه

داند. از آن بنیاد اوالً انگظار دارد ک  در راسگای ارتقای سطح تردیدناپذیر آنها، ناکافی می

ترین شک  عنوان جهاد فرهن ی و در گسگردهکارآمدی ملی در این ضوزة مقدس، ب 

افزایی هم  نیروهای مکن، تالز نمایند و بر نق  کلیدی خود در هماهن ی و همم

صدیق و مؤمن کنونی تأکید ورزند. ثانیًا امیدوار است ک  هرچ  زودتر نسبت ب   

 های مرتبط آینده اقدام نمایند.   و برنام « زبان فارسی»گیری بهین  از طرح مشگر  بهره

 

 عدیهای همکاری با بنیاد سزمینه

ههای پژوهش اه از چند سال پی  تأسیا مرکز آموزز زبان فارسهی و برگهزاری کارگاه

رو، امکان اجهرای افزایی را در برنام  کار خود قرار داده و پی یری کرده است. ازایندان 

                                                    افزایی در این نهاد وجود دارد.                                           های آموزشی دان برنام 



 11/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

های مشگر  پژوهش اه و بنیاد ترین ضوزه برای فعالیترسد ک  مرتبطاما ب  نظر می

ویژه سعدی بخ  پژوه  در راسگای تألیف و تولید منابع آموزشی و فرهن ی باشهد به 

مهرتبط سهاخگ  و  اینک  تعامه  و همکهاری چشهم یری تهاکنون پژوهشه اه و بنیهاد را

 نمون  بارز در این زمین  است. « زبان فارسی»مجموع  

 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی

دورة مقدماتی، دکگر تقی پورنامداریان،  آموزان خارجیدرس فارسی برای فارسی -

  1932. ویرای  دوم، چا  هشگم: 1979

رای )سرپرست علمی(. ناشر: شو 1932، دکگر یحیی مدرسی، فارسی در گفتار -

 گسگرز زبان و ادبیات فارسی

 1979، دکگر اضمد صفارمقدم، هرزگوین و بوسنی در فارسی ادبیات و زبان -

. ناشهر: شهورای 1977، دکگر اضمد صفارمقدم، پایه ساختارهای :1عمومی  فارسی -

 گسگرز زبان و ادبیات فارسی

 «:زبان فارسی»مجموعۀ 

نیاد سعدی توسط دکگر اضمد عنوان اثر مشگر  پژوهش اه و باین مجموع  ک  ب 

 جلد زیر است: 3صفارمقدم ب  تولید رسیده شام  

 1932 پای ، های درس: 1فارسی  زبان -

 1932 ایران، پایگخت: 5فارسی  زبان -

 1932 امروز، ایران: 9فارسی  زبان -

 1932ایران،  تمدن و فرهنگ تاریخ،: 1فارسی  زبان -

 1937های پای ، : درس1کگاب کار  -

 1937پایگخت ایران، : 5کگاب کار  -

 1937: ایران امروز، 9کگاب کار  -

 1937: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، 1کگاب کار  -

  1937راهنما،  کگاب -
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های درسهی دی( برای کگابوی)دی «فارسی زبان» مجموع  افزارهایچهار نسخ  نرم -

 1931و کار، 

 فگ  است.انگشار یا 1931در سال « زبان فارسی»های درسی ویراست دوم کگاب

 «:فارسی گفتاری»مجموعۀ 

افزارهای آن توسط گروه آزوفا ب  انجام ای از این مجموع  همراه با تولید نرمبخ  عمده

اکنون آمادة های فارسی، ان لیسی و عربی همهای اول و دوم آن ب  زبانرسیده و کگاب

 های دی ر مجموع  در مراض  پایانی است.چا  است. بخ 
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 اطالعات تماس
 فارسی ادبیات و زبان تحقیقات مرکز نام نهاد

 دولتی نوع نهاد

 ابراهیم خدایار دکتر نام و نام خانوادگی مسئول

 حسن ذوالفقاری دکتر نام و نام خانوادگی نماینده

 33283883 -33283888 تلفن ثابت

 33330382 نمابر

 - تلفن همراه

�int_lli@modares.ac.ir ایانامهر

 /http://www.modares.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی

تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان 

شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه 

، طبقه همكف، مرکز 8زرین، پالك 

 تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
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 نهاد معرفی
 :معرفی

 مهدرس تربیهت دانشه اه تحقیقهاتی مراکهز از یکی فارسی ادبیات و زبان تحقیقات رکزم

 و زبهان ضهوزه در تحقیقی و علمی هایفعالیت گسگرز هدف با 1973 سال در ک  است

 پهژوه ، آمهوزز، بهرای مناسهب ههایطرح و هازمینه  آوردن فهراهم و فارسهی ادبیات

 .شد تأسیا اسالمی – ایرانی فرهنگ و فارسی ادبیات و زبان ترویج و گسگرز

 مرکهز فیوظها از یکی .است کاربردی و بنیادی تحقیقات نوع از بیشگر مرکز هایفعالیت

 و داخه  در یفارسه اتیادب و زبان گسگرز و آموزز یراهکارها دربارة قیتحق و مطالع 

 زبهان: تیفعال یمحورها با یفارس زبان مطالعات گروه اساس این بر. است کشور از خارج

  ،یرایهو و ن هارز ،یفارسه زبان یخیتار مطالعات ،یسینو فرهنگ ان ،یرا و زبان ار،یمع

 اکنهون ههم ترجمه  فن ،یشناس  یگو زبان، دسگور ،یگفگار زبان ،یفارس زبان آموزز

 .است فعالیت مشغول
 

 ساختار سازمانی: 
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 پژوهشی و آموزشی اطالعات

 اندازچشم

تعیین شده و نامه مصوب و اهداف مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی براساس اساس

های زیر اعالم های خود را طی پنج سال آتی در حوزهتوافق اصولی وزارت متبوع، برنامه

 :داردمی

 نیروی انسانی

  نفر براساس چارت سازمانی پیشنهادی به امور  4جذب هیأت علمی تا

 :گروه فعال مرکز شامل 8تشكیالت برای 

 ( 8گروه زبان فارسی)نفر 

 ( نفر8گروه ادبیات فارسی) 

 ( ،8نقد ادبی ادبیات تطبیقی)نفر 

  نفر براساس چارت سازمانی برای هر گروه یك  8جذب کارشناس پژوهشی تا

 نفر

  نفر 83جذب و آموزش پژوهشگر پاره وقت تا 

 های های کشور و مشارکت دادن آنها در پروژهجذب هیأت علمی سایر دانشگاه

 نفر 83نفر به  3پژوهشی از 

 خبگان کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسیکارگیری نشناسایی و به 

 
 

 فضا

احداث ساختمان جدید برای مرکز یا مساعدت دانشگاه، وزرات متبوع و درآمدهای مرکز 

که در آن کالس، آزمایشگاه زبان، سه گروه )هر گروه سه اتاق( کتابخانه و سالن مطالعه 

 به معاونت پژوهشی( و مخزن ساخته خواهدشد. )براساس طرح پیشنهادی مرکز و ارسال
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 تجهیزات و کتابخانه

  جلد کتاب333/03جلد به 333/8توسعه کتابخانه مرکز از 

 خطی، سنگی و نفیسهای تخصصی نسخه توسعه کتابخانه الكترونیكی 

 اندازی سایت تخصصی زبان و ادبیات فارسی مرکز در سایت دانشگاهراه 

  جلد  8333د نشریه به جل 0333توسعه بخش مجالت و مواد غیرکتابی از

 نشریه

 اتصال کتابخانه مرکز به کتابخانه مرکزی دانشگاه 

  ایجاد بانك اطالعات جامع مطالعاتی در حوزه زبان و ادبیات فارسی افزایش

 دستگاه 83دستگاه به  2های مرکز از تعداد رایانه

 
 

 های تحقیقاتیطرح

 
ر را با کمك و مشارکت یا سفارش های زیی خود قصد دارد طرحمرکز در برنامه پنج ساله

 :ربط به انجام رساندهای ذینهادها و سازمان

 های زبان و خط فارسی در مطبوعات، صدا و سیما، مراکز شناسی گونهآسیب

 آموزشی و فرهنگی و اداری

 طرح جامع مضامین و موضوعات در شعر و نثر فارسی 

 های فارسیالمثلبندی، تحلیل و بررسی ضربطبقه 

 بشناسی توصیفی زبان و ادبیات فارسیکتا 

 شناسی توصیفی زبان و ادبیات فارسیمقاله 

 کتابشناسی توصیفی ماوراءالنهر 

 ( با همكاری سازمان سمت 00طرح تدوین درسنامه برای خارجیان )عنوان 

 طرح جامع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  11

وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ترببیت یادآوری : این مرکز آماده است با تعامل با گر *

های نامهها و پایانهای یاد شده را در قالب رسالهها دیگر، طرحمدرس و دانشگاه

 .دانشجویی به انجام رساند

 

 های تخصصیهای علمی و انتشار مجالت علمی پژوهشی و کتابانجمن

 اندازی انجمن علمی ویراستاران کشور )در دست اقدام(راه 

 اندازی انجمن علمی مطالعات نقد ادبی ایران )در دست اقدام(راه 

  ویرایش پژوهشی –انتشار مجله علمی 

 انتشار مجله علمی پژوهشی نقد ادبی 

  مقاله علمی پژوهشی از سوی هیأت علمی مرکز )در صورت جذب  43انتشار

 عضو هیأت علمی(

  مقاله علمی ترویجی و مروری هیأت علمی مرکز 43انتشار 

 وابسته به « های ادبیپژوهش»ری در انتشارت فصلنامه علمی پژوهشی. همكا

 انجمن استادان علمی زبان و ادبیات فارسی

 همكاری با انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی 

 های علمی داخل و خارج از کشور و نشریات تخصصی مرتبط ارتباط با انجمن

 تا سقف پنج مورد

 
 

 :انتشارات

 :هاید کتاب علمی، تخصصی، درسی و مرجع در حوزهجل 83انتشار 

 )نقد و تصحیح متون کالسیك )پنج مورد 

 های دانشگاهی )یازده مورد(تولید درسنامه 

 )ترجمه و معرفی فرهنگ، زبان و ادبیات ایران به زبان انگلیسی )دو مورد 

 های تخصصی )پنج مورد(ها و نشستمجموعه مقاالت همایش 

  زبانان )پنج مورد(ادبیات فارسی در کشورهای فارسیاحیای متون زبان و. 



 11/ مدرس دانشگاه تربیت

 تدوین کتاب:
 ،0833ایران نامه، ناتالینا ایوانوا، ترجمه هادی آزادی 

  ایران از نگاه فارسي آموزان خارجي، دکتر غالمحسین زاده، افسون

  0833قنبری،

 هاي زبان و ادبیات فارسي، دکتر خالصه مقاالت نخستین گردهمایي پژوهش

 0833اسم رادفر،ابوالق

 هاي زبان و ادبیات فارسي، دکتر مجموعه مقاالت نخستین گردهمایي پژوهش

  0833محمد دانشگر،

 0838هاي زبان وادبیات فارسي،خالصه مقاالت دومین همایش پژوهش  

 اندیشي هویت ایراني، دکتر سید محسن خالصه مقاالت نخستین هم

  0838حسینی،

 مشترک با انتشارات اشاره(0834یم خدایار،از سمرقند چو قند، دکتر ابراه( 

 هاي زبان و ادبیات سریر سخن؛ مجموعه مقاالت دومین همایش پژوهش

 0834فارسي، دکتر حسن ذوالفقاری،

 هاي زبان و ادبیات رخسار اندیشه: مجموعه مقاالت دومین همایش پژوهش

 فارسي، دکتر ابراهیم خدایار 

 
 نامهتدوین پایان

  ادبیات فارسی با تكیه بر آموزش زباان و ادبیاات فارسای تااکنون گروه زبان و

 های زیر را دفاع کرده است: پایان نامه

 یهاااستاد و زباان آماوز در آماوزش زباان یتعامل یهانقش»نه، احمد،ینخست 

زباان  یریافراگ یخاارج یهاا)زبان(« یحرکت-یعوامل عاطف ی)بررس یخارج

 .08۳3زبان دوم (،  یریادگی عاطفه یفردن یمعلمان زبان روابط ب
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 ه اروپا در یق برنامه چارچوب مشترک اتحادیزان تطبیم یبررس» ، پرناز، یراست

زباان  یریا)فراگ(« ROND-POINTران )در ماورد روشیاآموزش زباان در ا

 .0833(، یآموزش کار گروه یهاران روشیزبان دوم ا یریادگی

  ،یرفارسایباه غ یزمان دستورآموزش وجه و  یبرا ییارائه الگو»عباسی، زهرا 

 «یشناخت یشناسكرد زبانیزبانان: رو

  ،هابه عرب زبان یآموزش زبان فارس یهاف کتابیتوص»بلوح، رشید» 

 هاا بار اسااس  فریزا، بررسای و تحلیال روش آماوزش  زباان فارسای باه قزاق

 مشترکات زبانی و فرهنگی 

 سای و آماوزش آن باه بندی دستوری انواع کلمه در زبان فارمیسا جبر،  طبقه

 هاعرب زبان

 

 تدوین منابع آموزشی توسط اعضای هیئت علمی

 ( جلد( تألیف دکتر حسن ذوالفقاری و همكاران )انتشارات  00فارسی بیاموزیم

 مدرسه(؛

  آموزش مجازی زبان فارسی دکتر ابراهیم خدایار و زهرا عباسی )انتشارات

 کانون پرورش فكری(؛

  زاده )انتشارات سمت(؛غالمحسین غالمحسینراهنمای نگارش علمی دکتر 

 تحلیل شعر فارسی دکتر ناصر نیكوبخت )انتشارات سمت(؛ 

 زاده )انتشارات سمت(؛سازی ساده فارسی دکتر غالمحسین غالمحسینجمله 

 زاده )انتشارات سمت(؛اصول نگارش ساده فارسی دکتر غالمحسین غالمحسین 

 زاده )انتشارات ین غالمحسیننگارش مقدماتی زبان فارسی دکتر غالمحس

 سمت(؛

 

 های تخصصیسمینارهای علمی، نشست

 های زبان و المللی پژوهشهمكاری در برگزاری دو سمینار کشوری و بین

 ادبیات کشور



 11/ مدرس دانشگاه تربیت

  های مختلف زبان و ادبیات فارسینشست تخصصی در حوزه 03برگزاری. 

 

 ها توسط اعضای هیئت علمیانجام پژوهش

 راهكارهاي گسترش زبان و خط فارسي در کشورهاي حوزۀ ها و بررسي زمینه

 80/33/08تا  80/33/08تمدني ایران، ابراهیم خدایار، 

  آموزش الكترونیكی زبان  8و  8و  0تهیه محتوای آموزشی سطوح مقدماتی

 00/08/08تا  4/3/08فارسی، ابراهیم خدایار و زهرا عباسی، کانون زبان ایران، 

 0800آموزان غیر فارسی زبان، دکتر عامری،  فرهنگ فارسی برای زبان  

 

 های مطالعاتی و همكاری با نهادهای فرهنگیمشاوره علمی، فرصت

 )مشاوره به پژوهشگران کشور ) تا حد ممكن و الزم 

 ها و نهادهای پژوهشی ) تا حد ممكن(مشاوره به سازمان 

 مورد( 033ها )نامهها و پایانپذیرش راهنمایی، مشاوره و داوری رساله 

  مندان زبان شناسان و متخصصان و عالقهفرصت مطالعاتی برای ایران 83ایجاد

 وادبیات فارسی با همكاری دانشگاه

 های زبان و ادبیات فارسی اعزام اعضای هیئت علمی مرکز بر تدریس در کرسی

 خارج از کشور )دو مورد(

 ه چوننامها و نهادهای فرهنگی و امضای تفاهمهمكاری با سازمان: 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 سازمان صدا و سیم 

 سازمان اکو 

 سازمان سمت 

 یالمعارف بزرگ اسالمرهیدا 

 میراث فرهنگی 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
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 های علمی خارجیهمكاری با انجمن 

 

 های پودمانی و مهارتی تخصصیآموزش

 ( از شش دوره به ده دوره ها)ویراستاری، نقد ادبی و . . .آموزش توسعه دوره

 تخصصی و مهارتی

 نفر در سال و در  083کنندگان از نود نفر در سال به افزایش تعداد شرکت

 نفر ۳83مجموع برنامه 

 آموزان غیرایرانی هر سال یك دوره جمعًا افزایی ویژه فارسیهای دانشجذب دوره

 افزایی دانش دوره 88 برگزاری -نفر 083پنج دوره در پایان برنامه برای 

 

 مهمترین دستاوردها:
 تأسیس گرایش آموزش زبان و ادبیات فارسی 

رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی با تایید وزارت علوم و  با توجه به نیاز تربیت 

افراد متخصص در زمینه آموزش زبان فارسی برای دانشجویان فارسی زبان و غیر 

در  0804بیت مدرس از نیمسال اول فارسی زبان برای نخستین بار در دانشگاه تر

 مقطع کارشناسی ارشد شش دانشجو جذب کرد.
 

 آینده: هایبرنامه
 تآسیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی •

 علمی موردنیازعوو هیئت تعداد دانشجو مدت زمان دورة

 وقت فعلیاسگادان پاره دانشجو 922 سال 9 مدتکوتاه

 عوو با تخصص آموزز زبان فارسی 1 دانشجو 222 سال 2 مدتمیان

 عوو با تخصص آموزز زبان فارسی 1 دانشجو 1222 سال 12 بلندمدت

 

 



 11/ مدرس دانشگاه تربیت

 مخاطبان

 1های ایران از طریق بورسدانشجویان غیرایرانی مگقاضی تحصی  در دانش اه •

  با تأکید بر دانشجویان مگقاضی دانش اه تربیت مدرس؛

های ایران غیر بورس و با ش اهدانشجویان غیرایرانی مگقاضی تحصی  در دان •

 هزین  شخصی؛

 مند ب  آموزز زبان فارسی؛عالق  •

ها و مگقاضیان بازآموزی و تأمین مدرسان آموزز زبان فارسی برای کرسی •

 مراکز خارج از کشور.

  

 هاانواع دوره 

 های ضووریدوره •

 5های غیرضووری و مجازیدوره •

 های آزاد دانش اهآموززتدوین برنام  آموزز مجازی با همکاری مرکز  •

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 322 ضهدود درنهایت ک  شودمی اعطا تحصیلی بورس خارجیان از نفر 1522 تا 1222 ضدود ب  هرسال 1 

 .شوندمی ایران وارد تحصی  برای آنان نفر

 بررسهی دسهت در آموزشهی معاونت در فارسی زبان مجازی آموزز اجرای جهت مرکز پیشنهادی طرح 5 

�.است
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
 آموزز یالملل نیب مرکز و دهخدا موسس 

 یفارس زبان

 یدولگ نوع نهاد

 یدرز یعل دکگر مسئول ینام و نام خانوادگ

 یدرز یعل دکگر ندهینما ینام و نام خانوادگ

 55712399-55717152 تلفن ثابت

 55711325 نمابر

 - لفن همراهت

 icps@ut.ac.ir انامهیرا

 http:// icps.ut.ac.ir وبگاه

 یپست ینشان
 سگ اهیا از باالتر عصر،یول ابانیخ تهران،

 5211 پال  ان،یپس

 

 



 11/فارسی  زبان آموزش المللی بین مرکز و دهخدا موسسه

 نهاد یمعرف

 ن دستاوردها:یمهمتر

 ییاروپا یکشورها از دانشجو ضداک ر جذب -1

...  ج،یکمبهر آکسفورد، ،یفارابال ن،یبرل ماربورگ، اپساال، دانش اه از یانیدانشجو جذب -5

 یآموز زبان مدت کوتاه یها دوره قالب در یجار سال در

 کشور یپزشک علوم یها دانش اه یخارج انیدانشجو ب  آموزز -9

  یفارس زبان آموزز ن یزم در ییها کگاب فیتال -1

  

 اجرا: دست در یهابرنامه و هاتیفعال

 شرفگ یپ مطلب ودر  خواندن کگاب فیتال -1

 زبانان یرفارسیغ مخصوص یفارس دوزبان  فرهنگ فیتال ن یزم در ییها تیفعال  -2

 

 نده:یآ یهابرنامه

 یمجاز آموزز -1

 زبهان دآموززیهجد یهها مگد براساس موجود یآموزش منابع بهبود یبرا ییها طرح -5

 دهخدا موسسس  دوم
 

 هاتیها، ظرفیتوانمند

 اههداف بها آموزان بانز یبرا یتخصص یها دوره یبرگزار و شگریب آموزان زبان جذب -1

 ... ، یاسیس ،یتجار خاص

 ن یزم نیا در مجرب یروهاین داشگن  یدل ب  یدرس منابع نیتدو و  یته -5

 کشور از خارج یفارس زبان مراکز ب  اعزام یبرا باتجرب  اسگادان یمعرف -9

 

 یاد سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بن
 هسگند. یفارس زبان یها یکرس یک  دارا ین مرکز ب  مراکزیا یمعرف .1
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 یاد سعدیبا بن یهمکار یهانهیزم

 ییدان  افزا یدوره ها یدر برگزار یآماده همکار  .1

 

 

 یو پژوهش یاطالعات آموزش

 1923 ایسال تاس

 تیمل 15نفر از  19912 النیالگحصفارغ

آموزان در ضال زبان

  یتحص
 تیمل 15نفر از  172

 یمانیپ 2   یقراردادنفر  11   یرسم نفر5  تعداد مدرسان

، یآموزش یفوا

 یو رفاه یپژوهش

 کالس 52
1 

 البراتوار

1 

کگابخان  

 ییدانشجو

 72: خواب اه

 نفره

 نفر 2: مهمانسرا  یتئاتر و سالن هما یآمف

 

 

 

 

 

 

 



 11/فارسی  زبان آموزش المللی بین مرکز و دهخدا موسسه

یرد
ف

 

 موضوع سندهینو نام کتاب
سال 

 چاپ

نوبت 

 چاپ

لوح فشرده 

 )دارد/ ندارد(
 نام ناشر

نوع 

 مخاطب

سطح 

 مخاطب

 یب  فارس یفارس 1
ن یری.شیدیشه

 یزاده. نواب

زبان 

 یفارس
 ندارد سوم 35

دانش اه 

 تهران

 یرفارسیغ

 زبان
 یمقدمات

 یاء قاسمیدکگر ض یآموزز زبان فارس 5
زبان 

 یفارس
 ندارد اول 39

موسس  

 دهخدا

 یرفارسیغ

 زبان
 یمقدمات

 یفاطم  جعفر بخ  فع  یدسگور کاربرد 9
زبان 

 یفارس

39 
 ندارد دوم

موسس  

 هخداد

 یرفارسیغ

 زبان

تا  یمقدمات

 شرفگ یپ

 یفاطم  جعفر بخ  اسم یدسگور کاربرد 1
زبان 

 یفارس

39 
 ندارد دوم

موسس  

 دهخدا

 یرفارسیغ

 زبان

تا  یمقدمات

 شرفگ یپ

1 
خواندن و در  مطلب 

  یپا یفارس

. ی.نوابیجعفر

 یمیابراه

زبان 

 یفارس
 دارد اول 35

موسس  

 دهخدا

 یرفارسیغ

 زبان
  یپا

2 
واندن و در  مطلب خ

 یانیم یفارس
 ی. نوابیجعفر

زبان 

 یفارس
 دارد رچا یز 39

موسس  

 دهخدا

 یرفارسیغ

 زبان
 یانیم

 بر آسمان کن یسفر 7
. یدکگر شهباز

 یشعبان

زبان 

 یفارس
 ندارد اول 31

انگشارات 

 دوسگان

 یرفارسیغ

 زبان
 اتیادب

پزوهش ران.  یفارسدانش اه  ندارد اول 31رهنگ ف. یدکگرسگوده.مهرکفرهنگ مگوسط دهخدا در  3
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یرد
ف

 

 موضوع سندهینو نام کتاب
سال 

 چاپ

نوبت 

 چاپ

لوح فشرده 

 )دارد/ ندارد(
 نام ناشر

نوع 

 مخاطب

سطح 

 مخاطب

 انیدانشجو زبانان تهران لغت یسلطان دوجلد

3 
لغت نام   یوتریچا  کامپ

 دهخدا

. یمهرک.دکگرسگوده

 سلطانی
  اول 77 

دانش اه 

 تهران
 

پژوهش ران. 

 انیدانشجو

12 
ضرف  یلغت نام  بزرگ فارس

 جلد 2الف در 
  اول   

دانش اه 

 تهران

 یفارس

 زبانان
 

 

 

 

 

 

 



 11/نموسسه لغتنامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تهرا
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
 وابسگ  اسالمی معارف و زبان آموزز مرکز

 العالمی ( ص)المصطفی جامع  ب 

 دولگی نوع نهاد

 اعرافیاهلل آیت نام و نام خانوادگی مسئول

 زاده مدرس المسلمین و االسالمضجت نام و نام خانوادگی نماینده

  251957177213 تلفن ثابت

 25197177321 نمابر

 23151191573 تلفن همراه

 modares1342@gmail.com رایانامه

 /http://miu.ac.ir وبگاه

 193 پسگی صندوق معلم، خیابان قم، نشانی پستی

 

 

 

 

 

 



 11/ مدرسه المهدی )عج( -المصطفی جامعه

 معرفی نهاد
 ههدف با ک  است ای ضوزه هویت با المللی بین و علمی نهادی العالمی  المصطفی جامع 

 اهگمام تربیگی، و پژوهشی آموزشی، رویکرد با اجگماعی، و انسانی اسالمی، علوم گسگرز

 کهم فرصهت و دههد قهرار پوشه  تحهت گیگی سراسر از را داوطلبان از انبوهی ک  دارد

 تا آورد فراهم جهان سراسر در قرآنی هدایت و اسالمی معارف زالل تشن ان برای نظیری

 تعمیهق و تولیهد تبیهین، ب  مگعهد، و پارسا انمگخصص و عالمان مجگهدان، تربیت ضمن

 نههاد این. گمارد همت محمدی ناب اسالم ترویج و نشر و اسالمی های اندیش  و تفکرات

 و تعلهیم تحهت ملیت، 155 از را زن و مرد پژوه دان  12222 از بی  المللی بین علمی

 .اند شده گ آموخ دان  آنان از نفر 51222 از بی  تاکنون، ک  داشگ  خود تربیت

 رشته محل های زبان فارسی
 توضیحات محل  تحصیل مقطع عنوان رشته ردیف

 برادران المهدی)عج( تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  1

 برادران آشگیان تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  5

 برادران تبریز تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  9

 برادران قشم تمهدی   زبان فارسی معارف اسالمی و  1

 برادران / خواهران اصفهان تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  1

 برادران/ خواهران گرگان  تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  2

 برادران/ خواهران مشهد تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  7

 خواهران نت الهدیب تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  3

 برادران/ خواهران گرگان تمهدی   معارف اسالمی و زبان فارسی  3
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 رشته محل های زبان فارسی)کاردانی(
 محل  تحصیل مقطع عنوان رشته ردیف

 گرگان کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمی 1

 اصفهان کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمی 5

 بوسنی کاردانی اسالمی زبان فارسی و معارف 9

 کزوو کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمی 1

 

 (رشته محل های زبان فارسی)کارشناسی
 محل  تحصیل مقطع عنوان رشته ردیف

 گرگان کارشناسی زبان فارسی و معارف اسالمی 1

 افغانسگان کارشناسی زبان فارسی و معارف اسالمی 5

 مشهد شناسیکار زبان فارسی و معارف اسالمی 9

 بنت الهدی کارشناسی زبان فارسی و معارف اسالمی 1

 مجازی کارشناسی زبان فارسی و معارف اسالمی 1

 موسس  زبان و فرهنگ شناسی کارشناسی زبان فارسی و معارف اسالمی 2

 

 شته محل های زبان فارسی)کارشناسی ارشد(ر
 محل تحصیل مقطع عنوان رشته ردیف

 گرگان کارشناسی ارشد ارف اسالمیزبان فارسی و مع 1

 موسس  زبان و فرهنگ شناسی کارشناسی ارشد زبان فارسی و معارف اسالمی 5

 پاکسگان کارشناسی ارشد زبان فارسی و معارف اسالمی 9

 افغانسگان کارشناسی ارشد زبان فارسی و معارف اسالمی 1
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 (63)پاییز   آمار فارسی آموزان ترم جاری
 5331فارسی آموز:

 1271فارسی آموز فارغ الگحصی :

 

 (کشور مراکز فارسی آموزی)داخل

 آشگیان .1

 اصفهان .5

 المهدی)عج( .9

 بنت الهدی)رض( .1

 جامع  الزهرا)س( .1

 مشهد .2

 مدرس  نرجا)س( .7

 موسس  علوم انسانی .3

 گرگان .3

 تبریز .12

 علی ابن ابی طالب)ع( .11
 

 (خارج از کشورمراکز فارسی آموزی)

 آدربایجان .1

 بن الدز  .5

 پاکسگان  .9

 ترکی   .1

 چین  .1

 هند  .2
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 (63برنامه ها و فعالیت های آتی)سال

 کشور 52اعطای مجوز برگزاری دوره های فارسی آموزی ب   .1

 برگزاری  اولین نشست تخصصی فارسی آموزی در عرص  بین المل   .5

 عملیاتی سازی تعهدات فی ما بین المصطفی )ص(و بنیاد سعدی .9

ران عرب زبان تاسیا و راه اندازی مرکز آموزز زبان فارسی ویژه خواه .1

 در مدارس پیوسگ  المصطفی)ص(  

 آموزی برای مراکز همسوتامین اسگاد فارسی .1

 تهی  و تدوین کگب آموزز زبان فارسی  .2

 راه اندازی و تصویب رشگ  دکگری زبان و ادبیات فارسی                 .7
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
 وابسگ  اسالمی معارف و زبان آموزز مرکز

 العالمی ( ص)المصطفی جامع  ب 

 دولگی نوع نهاد

 کاویانی ضسینی محمود سید نام و نام خانوادگی مسئول

 کاویانی ضسینی محمود سید نام و نام خانوادگی نماینده

     251- 95312922 ه 95395317 تلفن ثابت

     251-95312922 نمابر

 23151119313 تلفن همراه

 info@ilis.ir رایانامه

 http:// www.ilis.ir وبگاه

 نشانی پستی
 هه سهیما و صهدا مقابه  هه بلوارامین ه قم

 97193 ه 91122 کدپسگی
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 نهاد معرفی
جامع  المصطفی العالمی  نهادی علمی و بین المللی با هویت ضوزه ای است ک  با ههدف 

اعی، با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیگی، اهگمهام گسگرز علوم اسالمی،انسانی و اجگم

دارد ک  انبوهی از داوطلبان را از سراسر جهان تحت پوش  قرار دهد. مرکز آموزز زبان 

و معارف اسالمی یکی از مبادی ورودی تحت پوش  جامع  المصطفی است که  وظیفه  

یا برای کسهب علهوم آن، آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانانی است ک  از سراسر دن

شوند. این مرکز در زمین  آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان اسالمی وارد ایران می

 در میان مراکز تحت پوش  المصطفی، نق  تعیین کننده و سگادی دارد.

 مهمترین دستاوردها:

 جهان ملیت صدیک از بی  از تاکنون نفر 92222 از بی  آموزز. 1

 آموزشی هایگابک مجموع  تدوین. 5

 فارسی زبان ضوزه در آموزشی افزارهاینرم مجموع  تدوین. 9

 
 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

 ها مهارت با مرتبط آموزشی های جزوه تالیف -1

 آواشناسی تخصصی مهارتهای اجرای -5

 دانش اهی گفگ وی با مرتبط آموزشی های جزوه تالیف -9

 ایران ینمایس با مرتبط آموزشی های جزوه تالیف -1

 

 آینده: هایبرنامه

 تصویری فرهنگ تالیف -1

 دانش اهی رشگ  هر با مرتبط خواندن و گفگ و کگابهای تدوین -5
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 هاها، ظرفیتتوانمندی

 زبانان فارسی غیر آموزز -1

 زبان آموزز مباضث پیرامون پژوه  و تحقیق -5

 اسالمی ه ایرانی اصی  فرهنگ هایآموزه اساس بر فراگیران تربیت -9

 

 

 ارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدیانتظ
   پژوهشی هایفعالیت از مالی پشگیبانی -1

   اسالمی معارف و زبان آموزز مرکز مجموع  ب  زبانی هایپژوه  و تحقیقات ارسال -5

 اجرایی مسائ  ب  سعدی بنیاد ورود عدم -9

 زبانی آموزز هایمجموع  ب  هاآن گزاری اخگیار در و زبانی کالن هایطرح اجرای -1

 

 های همکاری با بنیاد سعدینهزمی

 .دارد وجود ما مجموع  در آن آمادگی و همکاری امکان الذکرفوق موارد تمامی در

 اطالعات آموزشی و پژوهشی

 1913 سال تاسیا

 ملیت 195نفر        از  15122 الگحصیالنتعداد فارغ

 ملیت 21نفر        از  112 آموزان در ضال تحصی تعداد زبان

 پیمانی55قراردادی   11رسمی    52 مدرسان تعداد

 فوای آموزشی، پژوهشی و رفاهی
 البراتوار 5 کالس52

کگابخان : 

 کگاب 52222

خواب اه 

 نفر 512

 نفر 2مهمانسرا:  نفر 32سالن همای :
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ف
دی

ر
 

 نویسنده نام کتاب
لوح 

 فشرده
 نوع مخاطب

سطح 

 مخاطب

 مقدماتی غیرفارسی زبانان دارد مد ناطقاحمد زهرایی، اصغر فردی، مح کتاب مقدمه 1

 مقدماتی غیرفارسی زبانان دارد احمد زهرایی، اصغر فردی، محمد ناطق کتاب اول 3

 مقدماتی غیرفارسی زبانان دارد احمد زهرایی، اصغر فردی کتاب دوم 2

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد احمد زهرایی، اصغر فردی کتاب سوم 3

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد د زهرایی، اصغر فردیاحم کتاب چهارم 3

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد احمد زهرایی، اصغر فردی کتاب پنجم 1

 پیشرفته غیرفارسی زبانان دارد سید محمود حسینی کتاب ششم 3

 پیشرفته غیرفارسی زبانان دارد احمد زهرایی، اصغر فردی کتاب هغتم 1

 پیشرفته غیرفارسی زبانان ندارد الدین اسکندریبهاء  درسنامه معرفت 6

 پیشرفته غیرفارسی زبانان ندارد محمود مهرآوران دستور زبان فارسی 10

 مقدماتی غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار اول 11

 مقدماتی نغیرفارسی زبانا ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار دوم 13

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار سوم 12
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ف
دی

ر
 

 نویسنده نام کتاب
لوح 

 فشرده
 نوع مخاطب

سطح 

 مخاطب

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار چهارم 13

 پیشرفته غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار پنجم 13

 پیشرفته غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی ر ششمکتاب کا 11

 پیشرفته غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی کتاب کار هفتم 13

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ چهار زبانه افعال پرکاربرد فارسی 11

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی هاتصویری واژه فرهنگ 16

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان عربی ـ فارسی 30

 طهمتوس غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان فارسی ـ انگلیسی 31

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان فارسی ـ فرانسه 33

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان فارسی ـ ماالیو 32

 متوسطه رفارسی زبانانغی ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان فارسی ـ چینی 33

 متوسطه غیرفارسی زبانان ندارد مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی فرهنگ واژگان فارسی ـ روسی 33

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد علیرضا علی محمدی (1زبان تصویر) 31
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ف
دی

ر
 

 نویسنده نام کتاب
لوح 

 فشرده
 نوع مخاطب

سطح 

 مخاطب

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد علیرضا علی محمدی (3زبان تصویر) 33

 متوسطه غیرفارسی زبانان دارد لیرضا علی محمدیع (2زبان تصویر) 31

 پیشرفته غیرفارسی زبانان دارد علیرضا علی محمدی (3زبان تصویر) 36

 پیشرفته غیرفارسی زبانان دارد علیرضا علی محمدی (3زبان تصویر) 20

 

 های پژوهشیطرح

ف
دی

ر
 

 مخاطب موضوع کارفرما سرپرست طرح عنوان طرح
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 انپای

1 
ای بسته چند رسانه

 1کیمیای مهر 
 1260 1260 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

3 
ای بسته چند رسانه

 3کیمیای مهر 
 1260 1260 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

 1260 1260 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سینیسید محمود حای بسته چند رسانه 2
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 های پژوهشیطرح

ف
دی

ر
 

 مخاطب موضوع کارفرما سرپرست طرح عنوان طرح
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 انپای

 2کیمیای مهر 

3 
ای بسته چند رسانه

 3کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

3 
ای بسته چند رسانه

 3کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

1 
ای بسته چند رسانه

 1کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

3 
ای بسته چند رسانه

 3کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

1 
ای بسته چند رسانه

 1کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی د حسینیسید محمو

6 
ای بسته چند رسانه

 6کیمیای مهر
 1261 1261 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

 1213 1213 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینیای لوح بسته چند رسانه 10
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 های پژوهشیطرح

ف
دی

ر
 

 مخاطب موضوع کارفرما سرپرست طرح عنوان طرح
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 انپای

 فارسی

11 

ای بسته چند رسانه

فرهنگ افعال پرکاربرد 

 فارسی

 1216 1216 غیر فارسی زبانان آموزش زبان فارسی اصغر فردی سید محمود حسینی

 سعید رکنی حسینی دانواژه 13
سید محمود 

 حسینی
 1262 1261 عام هابسامدگیری واژه

12 
ای بستۀ چند رسانه

 مهارتهای زبانی
 1262 1262 غیر فارسی زبانان تقویت مهارتها محمد ناطق یروح اهلل ملک

 طرح خطاهای زبانی 13
بهاء الدین اسکندری، 

 ماندگار محمودی

سید محمود 

 حسینی

خطاهای رایج زبان 

 فارسی
 1262 1216 غیر فارسی زبانان
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 اطالعات تماس
 المصطفی مجازی دانش اه نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 محسنی علی المسلمین و السالم ضج  خانوادگی مسئولنام و نام 

 محسنی علی المسلمین و السالم ضج  نام و نام خانوادگی نماینده

     251- 95111152 تلفن ثابت

     251- 95111152 نمابر

 23151191291 تلفن همراه

 ahmad.kolivandi@yahoo.com رایانامه

 http:// www.aou.miu.ac.ir وبگاه

 شانی پستین

 جمههوری، په  جنهب مصهلی، خیابام قم،

 آمهوزز گهروه المصطفی، مجازی دانش اه

 فارسی زبان ادبیات و زبان

 

 

 

 

 



 111/ المصطفی مجازی دانشگاه

 نهاد یمعرف
 

 ن دستاوردها:یمهمتر
a. یمجاز طیمح یبرا یآموزش یافزارها نرم دیتول 

b. 8833 نامیدانشجوی ثبت 

c.  یتمل ۳8 از دانشجو 0433 با آنالین کالس 043 روزانهبرگزاری 

 کانكت ادوب فضای در کالس برگزاری .4

 حوزوی و ادبیات الباقی آزفا، 83 دکترا، 08 استاد، 838و تربیت استاد جذب  .8

 آموزش مربی غیر ایرانی  .2

 

 :مقاطع تحصیلی
 واحد( 8۳دوره های آموزش زبان فارسی )سه ترمه )هرترم سه ماه(  .0

 واحد( ۳8 -« متوسطهمقدماتی، »کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمی )پنج ترمه  .8

 (واحد 088 –کارشناسی زبان و ادبیات فارسی )ده ترمه  .8
 

 ا:اجر دست در یهابرنامه و هاتیعالف
 نیآنال یها کالس یبرگزار ساعات کاهش و موجود یمجاز یها درس طرح لیتكم

 

 :1111و  1111اجرا شده در سال  هایبرنامه و هاکارگاه
مدیریت و راه اندازی مراکز آموزش زباان باه صاورت کارگاه های سطح مدیریت زبان ) -

 حضوری و مجازی(

خواندن، نوشتن، گفتن و »( 04کارگاه سال  83، 08کارگاه سال  88تربیت مدرس)  -
 «شنیدن در فضای مجازی و حضوری

آشنایی با شیوه های تحقیاق و مقالاه نویسای و مساأله یاابی در فضاای   تربیت پژوهشگران -

 مجازی
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ق برنامه دانشجویی)شب شعر، جشن ها و برگازاری مراسامات ماذهبی باه جلسات فو -

 صورت آنالین(

 

 حمایت از تولیدات علمی)مقاله،پایان نامه(
 کارگاه دانش افزایی و آشنایی با آموزش زبان .4

 مورد( 08حمایت از پایان نامه ها ) .8

 مجالت داخلی )صبا( .2

ناخت فضاای آماوزش زباان رگزاری اردوهای آنالین مختص دانشجویان آزفا برای شب .۳

 فارسی)برنامه های آتی(

 
 آینده: یهابرنامه

 نیآفال صددرصد یآموزش طیمح به یابی دست و روزتر به یآموزش یافزارها نرم دیتول
 

 هاتیها، ظرفیتوانمند

 و سااعته 84 صورت به روز شبانه ساعات یتمام در نیآنال یهاکالس یبرگزار امكان .0

 .وقفه بدون سال فصول یتمام در

 باا تیاقوم و ماذهب هار باا جهاان مختلاف یهااتیمل از آموززبان یحداکثر جذب .8

 .یتیامن و یفرهنگ ،یآموزش نۀیهز نیکمتر

 یوابساتگ بادون و مستقل صورت به یآموزش یمحتوا مستمر شیپاال و نیتدو ه،یته .8

 زاین بدون ایدن سرتاسر از پژوهشگر و استاد جذب امكان واسطۀ به گرید ینهادها به

 .مستمر یكیزیف حضور به

 آماوزش حوزۀ در فعال دیاسات یتمام یبرا نیآنال یآموزش یهاکارگاه یبرگزار امكان .4

 .  ایدن از نقطه هر در یفارس زبان



 111/ المصطفی مجازی دانشگاه

 باه واساطه بادون و میمساتق صاورت به آموزانزبان و پژوهشگران انیم وندیپ جادیا .8

 یكایزیف حضاور باه ازیان بادون ،یپژوهشا یهااطارح یدانیم بخش یاجرا منظور

 .مقصد آموزان زبان جامعۀ در پژوهشگر

 یشناسازباان و یفارسا زباان آموزش حوزۀ یهانامه انیپا یبانیپشت و تیهدا امكان .2

 .گرید دانشگاه ای شهر در دانشجو حضور به ازین بدون

 

 یاد سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بن
در آنهاا وجاود دارد اماا  یرسزبان فا یریل به فراگیکه تما یانیمرکز به متقاض یمعرف .0

 ست.یآنها فراهم ن یران برایامكان سفر به ا

 یجمهاور یمایو صادا و سا یالمصاطف یان دانشگاه مجازیم ییوند و همگرایجاد پیا .8

-نیب یهادانشگاه در شبكه یغ گروه آموزش زبان فارسیران به منظور تبلیا یاسالم

 ن سازمان.یوابسته به ا یاو ماهواره یالملل

باه  یصورت گرفته در حوزۀ آموزش زبان فارسا یپژوهش یهاتیاز فعال یۀ فهرستیته .8

 یهاااز انجام طرح یریزبانان و انتشار آن به منظور تبادل تجربه و جلوگ یر فارسیغ

 .یمواز یپژوهش

 یهااهاا و طارحدفاع شده در دانشاگاه یهاان نامهیبه پا یدسترس یبرا ییجاد فضایا .4

 کشور. یعلم یضاههال شده در فیتكم یپژوهش

 

 یاد سعدیبا بن یهمكار یهانهیزم

 مشگر  یپژوهش یطراح ها یاجرا .1

 ییب  منظور انگقال تجرب  و دان  افزا یعلم ینشست ها یبرگزار .5

 یدولگ یر ارگان هایبا سا یق روابط دانش اه مجازیب  منظور تعم یجاد بسگریا .9

 ما، وزارت امور خارج  و ...یاز جمل  صدا و س

 

 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  111

 عات آموزشی و پژوهشیاطال
 1932 ایسال تاس

 تیمل 12  از ینفر        ازب 122 النیالگحصتعداد فارغ

آموزان در ضال تعداد زبان

  یتحص
 تیمل 71  از ینفر        از ب 1122

 تعداد مدرسان
 و ادبیات الباقی آزفا، 92 دکگرا، 11 اسگاد، 925

 ضوزوی

و  ی، پژوهشیآموزش یفوا

 یرفاه

س کال 32

 یمجاز
 البراتوار

کگابخان : .... 

 کگاب

... خواب اه:..

 نفر

سالن 

 ...نفرهمای :....
 مهمانسرا:........... نفر

 
 
 

یرد
ف

 
 موضوع سندهینو نام کتاب

سال 

 چاپ

لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

 (1پارسا ) 1

 یاحمد کول

 ی، علیوند

 منش یفاطم

آموزش 

 یفارس

 یمقدمات

331 هیپا دارد 1262  

 (1خوانا ) 3

 یاحمد کول

 ی، علیوند

منش،  یفاطم

شهره 

، یمختار

معصومه 

 یکرمان

آموزش 

خواندن و 

درك 

 میمفاه

 10 هیپا دارد 1262



 111/ المصطفی مجازی دانشگاه

یرد
ف

 

 موضوع سندهینو نام کتاب
سال 

 چاپ

لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

 (1رسا ) 2

 یاحمد کول

 ی، علیوند

 یمحسن

آموزش 

دن و یشن

برداشت از 

 گفتار

 33 هیپا دارد 1262

 (2رسا ) 3

 یاحمد کول

 ی، علیوند

 منش یفاطم

آموزش 

و دن یشن

برداشت از 

 گفتار

 30 شرفتهیپ دارد 1262

3 
آموزش 

 الفبا

 یفاطم یعل

 منش

آموزش 

 الفبا
 10 هیپا دارد 1263
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
المل / گروه آموزز زبان معاونت امور بین

 فارسی

 دولگی نوع نهاد

 نام و نام خانوادگی مسئول
 جناب المسلمین و االسالم ضج  ضورت

 هاشمیان آقای

 فاطم  رسولی موسوی نام و نام خانوادگی نماینده

    25195115173 تلفن ثابت

    25195115173 نمابر

 23131125311 تلفن همراه

 farsi.learning@gmail.com رایانامه

 www.jz.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی

 - بهوعلی بلهوار - امهین محمهد بلوار - قم

: پسهههگی کهههد -( (س) الزههههرا جامعههه 

971312197 

 

 



 111/ جامعه الزهرا )س( 

 معرفی نهاد

 
 1929تاسیا جامع  الزهرا)س( در سال  -

 1921تأسیا معاونت بین المل  جامع  الزهرا)س( در سال  -

دانشجو مشغول ب  تحصی  در جامع  الزهرا )س( )اعم از ضووری و  15222 -

 غیر ضووری(

 

 فارسی زبان آموزش بخش اطالعات آموزشی

 1921 سال تاسیا

 ملیت 32نفر   از  1222بی  از  الگحصیالند فارغتعدا

آموزان در ضال تعداد زبان

 تحصی 
 ملیت 52نفر        از  512

 قراردادی  92رسمی    9 تعداد مدرسان

فوای آموزشی، پژوهشی و 

 رفاهی

12 

 کالس
 البراتوار 1

کگابخان : 

 کگاب 1222

 2خواب اه: 

 نفر

 هامهمترین دستاورد
 ملّیّت 32نفر تا کنون از بی  از  1222ارسی ب  بی  از آموزز زبان ف -

 تربیت مدرس زبان فارسی و فعالیت آنان در بسیاری از کشورهای جهان -

 .تألیف کگب آموزشی و کمک آموزشی ویژه زبان آموزان زبان فارسی. -
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 های در دست اجراها و برنامهفعالیت

 . تدوین نرم افزار آموزز زبان فارسی1

 جلدی( 2های آموزز )دورة ء کگاب. ارتقا5

 های آموزشی )واژه شناسی( مرتبط با دروس تخصصی معارف اسالمی. تألیف جزوه9



 111/ جامعه الزهرا )س( 

 

 1263گزارش عملکرد جامعه الزهراء در سال 

  ایرانی؛ غیر آموززبان نفر 122 ضدود برای فارسی زبان آموزشی برنام . 1

  آموزشی؛ کمک کارگاه تکمی  و تجیهز. 5

  فارسی؛ زبان آموزز تخصصی کگابخان  تکمی  و تجهیز. 9

 .اساتید ویژه افزاییدان  های کارگاه برگزاری. 1

 

گزارشی از عملکرد مشترك جامعه الزهراء با موسسه گسترش فرهنگ و 

 1263اندیشه فارسی در سال 

 باشد(زبانان )در مرضل  چا  میآموز زبان فارسی ش  جلدی برای عرب. تولید خود1

 ها؛زبانآموز زبان فارسی برای عربتولید نرم افزار صوتی خود. 5 

 آموزشی زبان فارسی؛افزار کمک. تولید نرم9

 

 های آیندهبرنامه
 . راه اندازی آموزز مجازی زبان فارسی1

 های گفگاریگو مرتبط با مهارتو. تألیف کگابچ  گفت5

عارف با درنظر داشگن . تدریا فرهنگ دو زبان  یا چند زبان  تخصصی دروس م9

 های مربوط گرای 

 هاهای آموزشی مرتبط با مهارت. تألیف جزوه1

 

 

 

 1263برنامه های کلیدی و در دست اقدام جامعه الزهراء و موسسه برای سال 

 ها؛زبان. تالیف خودآموز زبان فارسی برای ان لیسی1

 ها؛زبان. تالیف خودآموز زبان فارسی برای فرانس 5
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 اندازی آموزز مجازی زبان فارسی.. راه9

 

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

 تهی  مگون و نرم افزارهای مناسب آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسی. .1

 آموزی.های دوزبان  و یا چندزبان  برای تسهی  زباننام تالیف لغت .5

 برگزاری دورهای آموزز زبان فارسی و روز تدریا. .9

فارسی کوتاه مدت برای سنین و اقشار مخگلف غیر  برگزاری دوره های آموزز زبان .1

 ایرانی.



 111/ جامعه الزهرا )س( 

 الگحصیالن.تربیّت مدّرس آموزز زبان فارسی از میان فارغ .1

 برگزاری دوره های آموزز مجازی زبان فارسی. .2

های آموزز زبان فارسی جهت تدریا و پخ  مدیریت و هماهن ی برای تولید فیلم .7

 می ایران.مرزی سیمای جمهوری اسالهای بروندر شبک 

تعام  و ارتباآ با مراکز اسالمی و آموزشی در خارج از کشور در راسگای گسگرز  .3

 زبان فارسی.

 ارتباآ و ب  کارگیری اساتید مجرب آموزز زبان فارسی. .3

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
الزم است مراکز مخگلف با رویکردهای گوناگون با توج  به  مخاطبهان خهاص خهود  .1

سگمر برای آموزز و گسگرز زبان فارسی داشگ  باشند. شایسگ  است ایهن تالز م

به  « تعاونوا علهی البهرّ و الگقهوی»مراکز در جهت تحقق هدف بیان شده ب  مصداق 

ی مناسب برای این امهر همدی ر کمک و یاری دهند. امید است بنیاد سعدی زمین 

 را فراهم نماید.

ی مراکهز آمهوزز کانات در اخگیهار از همه مناسب است بنیاد سعدی با توج  ب  ام .5

ها در گسگرز هدفمنهد زبهان فارسهی زبان فارسی با توج  ب  میزان تاثیرگذاری آن

 های الزم  برای این امر را انجام دهد. کمک کند. همچنین سیاسگ ذار

ی ارتباآ مراکز گسگرز زبان فارسی در سطح ملهی و امیدواریم بنیاد سعدی زمین  .9

 های یکدی ر اطالع پیدا کنند.را فراهم نماید تا این مراکز از فعالیّتالمللی بین

 معرفی منابع آموزز زبان فارسی در وب اه بنیاد سعدی .1

 ایجاد شبک  ماهواره ای آموزز زبان فارسی و ایران شناسی .1

تهی  بسگ  منابع آموزز زبان فارسی مورد قبول بنیاد جهت دسگرسی آسان جامع   .2

 این منابع هدف علمی دنیا ب 

 های آموزز زبان فارسیایجاد ساز و کار مناسب جهت ضمایت از نوآوری .7
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 برگزاری مراسم تجلی  از آثار فاخر در آموزز زبان فارسی  .3

ی آمهوزز زبهان ها و مراکهز اثرگهذار در ضهوزهبرگزاری مراسم تجلی  از شخصهیت .3

 فارسی

ف
دی

ر
 

 موضوع نویسنده نام کتاب
سال 

 چاپ

لوح 

 فشرده 
 سطح 

1 

جلد کتاب  3تألیف 

آموزش زبان فارسی، 

 در سطح مقدّماتی

جمعی از 

اساتید 

جامعه 

 الزهرا)س(

 مقدماتی دارد 1231 زبان فارسی

3 

چگونه »کتاب کار 

« بگوییم و بنویسیم

 جلدی 3دوره 

سیده 

فاطمه 

رسولی 

 موسوی

کمك 

آموزشی 

 زبان فارسی

 ندارد 1213

متوسطه 

و 

 پیشرفته

2 

آموزش زبان »کتاب 

 1دوره « ارسیف

 جلدی

سیده 

فاطمه 

رسولی 

 موسوی

آموزش زبان 

 فارسی
 دارد 1213

مقدماتی 

و 

متوسطه 

و 

 پیشرفته

3 

مجموعه جدید 

آموزش زبان »

جلدی  1« فارسی

 (3)سری 

سیده 

فاطمه 

رسولی 

 موسوی

آموزش زبان 

 فارسی
 دارد 1262

مقدماتی 

و 

متوسطه 

و 

 پیشرفته
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 تماس اطالعات
 فارسی اندیش  و فرهنگ گسگرز موسس  نام نهاد

 خصوصی نوع نهاد

 نام و نام خانوادگی مسئول
 علی اضمد دکگر المسلمین و االسالم ضج 

 یوسفی

 فاطم  رسولی موسوی نام و نام خانوادگی نماینده

            25197791751 تلفن ثابت

            25197791751 نمابر

 23131125311 تلفن همراه

 farsi.learning@gmail.com رایانامه

 www.ipctp.ir وبگاه

 نشانی پستی

 فرعهی - 95 کوچه  - صفائی  خیابان - قم

: پسهههگی کهههد -13 پهههال  - اشهههراقی

9711217121    

 

 



 111/ موسسه گسترش فرهنگ و اندیشه فارسی

 نهاد معرفی

 مهمترین دستاوردها:

 دنیا زنده زبان چندین ب  آموز خود تهی 

 .خصوصی و دولگی مراکز با آموزشی کمک و آموزشی منابع تهی  در همکاری

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

 .زبانان عرب برای فارسی زبان آموز خود تهی  -

 .زبانان ان لیسی برای فارسی زبان آموز خود تهی  -

 .زبانان فرانس  برای فارسی زبان آموز خود تهی  -

 .زبانان اردو برای فارسی زبان آموز خود تهی  -

 .زبانان ترکی برای فارسی زبان آموز دخو تهی  -

 .الذکر فوق فارسی زبان خودآموزهای با مرتبط صوتی افزارهای نرم تهی  -

 ماننهد دی هر آموزشهی مراکهز برای فارسی زبان آموزز کگب سازی آماده در همکاری -

 (.س)الزهرا جامع 

 .فارسی زبان آموزز های کالس برگزاری -

 .فارسی زبان آموزز تدریا مگقاضیان برای تدریا روز های دوره برگزاری -

 .کشور از خارج در آموزان زبان و فارسی زبان آموزز مراکز با ارتباآ ضفظ و تعام  -

 ...و -

 

 آینده: هایبرنامه

 فارسی زبان آموزز فراگیر های دوره های برگزاری -

 فارسی زبان آموزز مجازی های دوره برگزاری -

 فارسی زبان آموزشی کمک و آموزشی های افزار نرم تهی  -

 مخگلف سطوح برای فارسی زبان آموزشی کمک و آموزشی کگب تهی  -

 هاها، ظرفیتتوانمندی
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اسالمی برای مشگاقان آموزز زبهان  –تهی  مگون آموزشی مناسب با فرهنگ ایرانی  .1

 فارسی.

 تهی  نرم افزارهای مناسب آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسی. .5

 .برگزاری دورهای آموزز زبان فارسی .9

 برگزاری دوره های روز تدریا آموزز زبان فارسی ویژ مگقاضیان تدریا. .1

 برگزاری دوره های آموزز مجازی زبان فارسی. .1

شناسایی و تعام  با مراکز اسالمی و آموزشی در خارج از کشور در راسگای گسگرز  .2

 زبان فارسی.

 تهی  خود آموزهای زبان فارسی ب  زبان های زنده دنیا. .7

ارگیری اساتید مجرب آموزز زبان فارسی )با سابق  تهدریا بهی  از ارتباآ و ب  ک .3

 سال( 12

 و... .3

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
 شناسایی مراکز بزرگ و کوچک چ  خصوصی و چ  مردم نهاد و... در سراسر جهان. .1

 ضمایت از تمامی مراکز آموزشی زبان فارسی.  .5

ب  خارج از مرزهای ایران جهت  کمک ب  گسگرز فعالیگهای موسسات و مراکز .9

 توسع  زبان فارسی.

عدم تجمیع و تمرکز فعالیت های مراکز آموزشی زبان فارسی در یک نهاد و مرکز  .1

خاص؛ ب  دلی  وجود شیوه ها و مگد های موفق و مگنوع آموزشی. چنانک  تجرب  

وزشی و ایجاد مراکز آم ضمایتکشورهای دی ر مانند )ان لسگان و فرانس (، ک  با 

کوچک و بزرگ با انواع مگدهای آموزز زبان در سراسر جهان مشغول فعالیت و 

 توسع  زبان خود می باشند، مشهود است. 

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه



 111/ موسسه گسترش فرهنگ و اندیشه فارسی

در تمامی موارد فوق و درخواست های بنیاد در صورت توان موسس  آماده هرگون   .1

 همکاری می باشیم.
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 ت تماساطالعا
 مطالعه و تدوین )سمت(سازمان  نام نهاد

 دولتی نوع نهاد

 دکتر زهرا ابولحسنی چیمه نام و نام خانوادگی نماینده

 44843۳۳2 تلفن ثابت

 30080۳0۳0۳8 تلفن همراه

 zabolhassani@hotmail.com رایانامه

 /http://www.samt.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 پل غرب احمد،آلجالل بزرگراه تهران،

 و مطالعه سازمان ،(ره)امامیادگار

 (سمت)تدوین

 

 

 

 

 



 111/(سمت) تدوین و مطالعه سازمان

 

 معرفی سازمان
وابسهگ  « سمت»سازمان مطالع  و تدوین کگب دانش اهی در علوم اسالمی و انسانی 

ب  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ک  ب  منظور پاسخ ویی ب  نیازدانش اهها و مؤسسات 

ر در زمینه  پهژوه ، تهألیف، تصهنیف، و ترجمه  م خهذ آموزز عالی و پژوهشهی کشهو

های مخگلهف علهوم اسهالمی و مبنایی، درسی، کمک درسی و سایر منابع علمی در رشگ 

شهورای عهالی انقهالب  7/15/1929انسانی بر اساس مصهوب  سهیزدهمین جلسه  مهور  

فرهن ی تأسیا شهده اسهت، طبهق قهانون اههداف، وظهایف و تشهکیالت وزارت علهوم، 

(، بر اساس مفاد این اساسنام  و قوانین، ضوابط 13/1/1939یقات و فناوری )مصوب تحق

در ایهن اساسهنام  وزارت علهوم، تحقیقهات و فنهاوری به  .شودو مقررات مربوآ اداره می

و سازمان مطالع  و تدوین کگب دانش اهی در علهوم اسهالمی و انسهانی « وزارت»اخگصار 

 .شوده مینامید« سازمان»)سمت( ب  اخگصار 

 ساختار سازمان

 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  111

 ها، ظرفیت ها توانمندی
 :تشکی  معاونت بین المل  و عقد تفاهم نام  با کشورهای مخگلف  -1

 دانشکده آسیا و آفریقا وابسگ  ب  دانش اه دولگی مسکو -

 دانشکده علوم اسالمی لندن -

انسگیگو فلسف ، علوم سیاسی و ضقوق آکادمی علوم جمهوری  -

 تاجیکسگان 

 شناسی آکادمی علوم روسی انسگیگو شرق -

 انگشارات بیبلیوگلبوس روسی  -

 انسگیگو علوم انسانی و علوم اسالمی جمهوری فدرال آلمان -

 کانون فرهنگ و تمدن ایران در جمهوری فدرال آلمان -

 دانش اه یونن چین  -

 

مورد نیهاز  برای تأمین منابع« ایران شناسی»و « آموزز زبان فارسی»تشکی  گروه  -5

 فارسی آموزان خارجی.

تولید منابع آموزشی مورد نیاز رشگ  ها و کرسی های زبان فارسی و فارسی آمهوزان  -9

 داخ  و خارج از کشور.

 امکان مشارکت با دانش اهها و مراکز پژوهشی جهت تهی  و تدوین منابع آموزشی -1

 

 مهم ترین دستاوردها

 سوریه:

 طع کارشناسی رشگ  زبان و ادبیات فارسی تهی  و تصویب سرفص  درسی مق

 برای دانش اههای سوری  باالخص دانش اه دمشق.

    عنوان کگاب مشگر  برای مقطع کارشناسی رشگ  زبان و  2تألیف و چا

 ادبیات فارسی برای دانش اههای سوری  باالخص دانش اه دمشق.

 در دست اجرا
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گاب مشگر  برای مقطع کارشناسی عنوان ک 1عنوان و آماده سازی برای چا   5تألیف 

 رشگ  زبان و ادبیات فارسی برای دانش اههای سوری  باالخص دانش اه دمشق.

 

 پاکستان:

  برگزاری جلسات مخگلف برای بررسی درخواست وزارت علوم، تحقیقات و

فنّاوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در پی درخواست اسگاد اعزامی 

ب  پاکسگان جهت تأمین منابع درسی و آموزشی مقاطع زبان و ادبیات فارسی 

 مخگلف رشگ  زبان و ادبیات فارسی دانش اههای پاکسگان.

 در دست اجرا 

در صورت دریافت دعوتنام  از وزارت آموزز عالی و یها یکهی از دانشه اههای 

معگبر پاکسگان، موضوع رسماً در دسگور کار گروه قرار خواهد گرفت و هیهأتی 

و مههذاکره بهها مسههئوالن ذیههربط در وزارت آمههوزز عههالی و جهههت بررسههی 

دانش اههای پاکسگان برای تأمین منهابع درسهی و آموزشهی مقهاطع مخگلهف 

رشگ  زبان و ادبیات فارسی دانش اههای پاکسگان ب  آن کشور اعهزام خواهنهد 

 شد.

 

 :عراق

 تشکی  کارگروه مشگر  با وزارت آموزز عالی عراق 

  برنام  ها وسرفص  های درسیتبادل اطالعات در ضوزه 

  راه اندازی مجل  علمی پژوهشی مشگر  با عنوان روابط زبانی و ادبی زبان

 فارسی و زبان عربی.

  برگزاری نشست ساالن  مشگر  با موضوع بررسی روابط ادبی و زبانی میان دو

 زبان فارسی و عربی.

  ودبیات برگزاری دوره های دان  افزایی و آموزشی مشگر  در ضوزه زبان

 فارسی و تربیت مگرجم.
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  السالم در ادبیات برگزاری همایشی با عنوان بررسی شخصیت امام ضسین علی

 فارسی و عربی. 

 

 روسیه:

    تألیف و چا  مشگر  کگاب آموزز زبان فارسی برای دانشجویان سال اول

 این رشگ  براساس سرفص  مصوب دانش اه دولگی مسکو .

 در دست اجرا  

 مشگر  کگاب آموزز زبان فارسی برای دانشجویان سالهای تألیف و چا  

 دوم، سوم و چهارم این رشگ  براساس سرفص  مصوب دانش اه دولگی مسکو.

 مصر:

   چا  کگاب آموزز مقدماتی زبان فارسی در دانش اه االزهر 

  ترجم  کگاب نظام آوایی زبان فارسی ب  زبان عربی توسط اساتید مصری

 دانش اه ملک سعود

 

 همکاری مشترك با مراکز

 

  مرکز »و  « انجمن علمی»، « شورای گسترش»همکاری مشترك با

 زبان و ادبیات فارسی« گسترش

    عنوان کگاب مشگر  برای دانشجویان دوره های دان   3تألیف و چا

 افزایی زبان و ادبیات فارسی.

  همکاری مشترك با مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 مدرستربیت 

    عنوان کگاب مشگر  برای دانشجویان خارجی دوره  9تألیف و چا

 تحصیالت تکمیلی رشگ  زبان و ادبیات فارسی دانش اه تربیت مدرس

 



 111/(سمت) تدوین و مطالعه سازمان

 آثار منتشر شده / در دست چاپ
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 111/(سمت) تدوین و مطالعه سازمان
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 طرحهای در دست اقدام
 نیازسنجی منابع آموزشی زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان .1

 زشی زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان  نقد و بررسی منابع آمو .5

 

 از بنیاد سعدی« سمت»انتظارات سازمان 

انجام نیاز سنجی و تشکی  بانهک اطالعهاتی شهام  مراکهز آمهوزز زبهان فارسهی ،  -1

، منابع موجود ، منابع مورد نیهاز و مشخصهات مدرسهین زبهان  یسرفصلهای درس

 «.سمت»هادهایی چون فارسی و در اخگیار قرار دادن این اطالعات ب  ن

 برای خارج از کشور.« سمت»توزیع منابع آموزشی تولید شده  خرید و -5

 

 زمینه های همکاری با بنیاد سعدی
  تأمین منابع آموزشی مورد نیاز رشگ  ها و کرسی های زبان فارسی برای خارج

 از کشور ب  دو صورت:

 سی آموزان داخ  و خارج.الف( از آثار چا  شده سمت در ضوزه زبان فارسی برای فار

 ب( تألیف منابع آموزشی مورد نیاز با همکاری اساتید برجسگ  و مگخصص ایرانی.

  تولید و ترجم  آثارعلمی فاخر ک  مبین فرهنگ اصی  ایرانی و ارزشهای دینی

 باشد.
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 اطالعات تماس
 شناسی و آزفاگروه زبان نام نهاد

 ولگید نوع نهاد

 ناز میردهقاندکگر مهین نام و نام خانوادگی مسئول

 ناز میردهقاندکگر مهین نام و نام خانوادگی نماینده

 53325139 تلفن ثابت

 53325139 نمابر

 23151923131 تلفن همراه

 m_mirdehghan@sbu.ac.ir رایانامه

 /http://www.sbu.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 هه بهشهگی شههید نش اهدا ه اوین ه تهران

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 

 

 



 111دانشگاه شهید بهشتی / 

 نهاد معرفی
 1971تاسیا گروه در سال  -

 الگحصی  آزفا از بدو تاسیانفر فارغ 152 -

 جذب دانشجویان خارجی از کشورهای قرقیزسگان و چین  -

-آموخگ ان در مراکز مخگلف آموزز زبان فارسی، از جمل : دانش اه بیناشگغال دان  -

مههام خمینههی )ره(، دانشهه اه جامعهه  المصههطفی، دهخههدا، بنیههاد سههعدی، المللههی ا

 فرهن سگان زبان و ادب فارسی

 1931تاسیا مرکز آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان در شهریور  -

 /http://pltc.sbu.ac.irوب اه مرکز: 

 

 آثار تولیدی
 المللیو بین های داخلیارائ  در کنفرانا 53مقال  در مجالت معگبر، و  92چا   -

 در آموزز زبان فارسی ب  اردو زبانان چا  کگاب -

 و سرگرمی آموزز زبان با اسگفاده از بازی -

طرح مشگر  با دانش اه امام خمینی )ره( برای تهی  کگاب مرجع گزین  محگواهای  -

 واژگانی، دسگوری و کارکردی زبان فارسی بر اساس چارچوب مرجع اروپا

 ضوزه های کلی زیر: پایان نام  در 152ضدود  -

اصلی زبانی و مگهون ادبهی بها  هایتهی  و تدوین مگون درسی )آموزز مهارت .1

 شناخگی(رویکردهای نوین زبان

 آموزز زبان فارسی برای اهداف خاص )گردش ران، پزشکان( .5

 های زبانیارزیابی سطوح و مهارت .9

ردو، آلمانی، های مخگلف )ترکمنی، اها و گوی ای فارسی با زبانبررسی مقابل  .1

 ان لیسی، کردی، مازندرانی، لکی(

 تجزی  و تحلی  خطاهای فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان .1

شناخگی زبان فارسهی )نظهام وجه  زبهان فارسهی، قیهد، فعه  های زبانتحلی  .2

 مرکب(
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 مباضث تحلی  گفگمان و گفگمان انگقادی در آموزز زبان فارسی .7

 ناسی رایانشی در فارسی ای و زبانششناسی پیکرهمباضث زبان .3

 شناخگی زبان در آموزز و یادگیری زبان فارسی مباضث روان .3

 در آموزز فارسی شناسی فرهن ینشان مباضث  .12

 مباضث گرافیک در آموزز زبان فارسی .11

 مباضث آموزز مجازی و آموزز تلفیقی در زبان فارسی .15

 شناسی شناخگی در آموزز فارسیکاربرد زبان .19

 

 تهدیدها و هافرصت انتظارات؛ مشکالت؛
  ها:فرصت

 تأسیا مجل  آموزز زبان فارسی کشورهای فارسی زبان جهان -

های کهالن آزفها به  ویهژه در ضهوزه تهیه  و تهدوین مگهون بها ارائ  و اجرای طرح -

 های ضوزه آموزز زبان )با ن اهی تطبیقی(گیری از جدیدترین یافگ بهره

 زبانانیرفارسیهای تربیت مدرس زبان فارسی ب  غطراضی دوره -

 

 پیشنهادات
ای ک  بازنماینده وضعیت آموزز زبان فارسهی در خهارج از ایهران تدوین مجموع  -

 باشد

تأسیا گروهی ک  آموزز زبان فارسی در خهارج از کشهور را رصهد و ههدایت و  -

 اسگاندارد نماید.

های آمهوزز زبهان فارسهی به  غیهر فارسهی زبانهان در تقویت و تأسیا کرسهی -

 ی سراسر کشورهادانش اه

 تمرکز ویژه بر آموزز زبان فارسی در کشورهای آسیای میان  -

 ریزی آموزز زبان فارسیترسیم نمودار خالء های کلی برنام  -

  



 111دانشگاه شهید بهشتی / 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

های بنیادی و کاربردی کالن در زمین  آموزز زبان فارسی ب  اجرای طرح .1

 زبانان و ایرانیان مقیم خارجغیرفارسی

 کز ن ارز و ویرای  زبان فارسیتأسیا مر .5

 انگشار مجل  کشورهای فارسی زبان جهان .9

 طراضی و اجرای دوره های تربیت مدرس زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان .1

 هاها و همای برگزاری نشست .1

 تبادل تجربیات با مراکز فعال در آموزز زبان فارسی داخ  و خارج کشور .2

 

 یانتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعد
 های پژوهشیتأمین هزین  طرح .1

 تسهی  و تمهید تعامالت با کشورهای خارجی .5

 هاضمایت مالی از همای  ها، نشست ها و سایر فعالیت .9

 رسانی درخصوص رخدادهای ضوزه آزفااطالع .1

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

 مدت آموزز زبان فارسی برای دانشجویان خارجیهای کوتاهبرگزاری دوره .1

 تأسیا مرکز ویرای  و ن ارز فارسی تمهید .5

ریزی آموزز زبان فارسی ب  ویژه در کشورهای ترسیم نمودار خالء های کلی برنام  .9

 آسیای میان 
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 111اه دولتی ایروان / دانشگ

 

 تاریخ زبان فارسی در ارمنستان

  د گواهی داده است، آگاهی از قب  از میال 1چنان ک  گزنفون مور  یونانی قرن

زبان پارسی در میان ارمنیان، رو ب  گسهگرز نههاده بهود و در منهاطق مهرزی 

 ارمنیان ب  غیر از زبان ارمنی ب  زبان پارسی باسگان نیز تسلط داشگند.

  چنان ک  وام واژه های فارسی میان  در زبان ارمنی شهادت می کننهد، در دوره

ن پارسی در ارمنسگان رواج شایان ذکهری داشهگ  اشکانیان و ساسانیان هم زبا

 است.

 ادییهات فارسهی و میالدی ادبیات ارمنی بسیار مگهاثر از  11و  19 های در قرن

بهود و زبهان فارسهی دری در میهان محافه  ادبهی شاهنام  فردوسی مخصوصا 

 ارمنسگان رایج بود. 

 

 تدریس در مدارس ارمنستان

  عنوان زبان دوم خارجی تهدریا مهی مدرس  ارمنسگان زبان فارسی ب 15در  

 شود.

 

 تدریس در دانشگاه ها

 در س  دانش اه ارمنسگان زبان فارسی تدریا می شود 

  دانش اه زبان های خارجی ایروان موسوم ب 

 )والری بریوسف )دولگی 

  ارمنی )اسالونی( ایروان –دانش اه دولگی روسی 

 دانش اه دولگی ایروان 

 

 انشگاه دولتی ایروانتدریس زبان های ایران در د

  زبان فارسی معاصر 
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 زبان قارسی میان  و زبان پارتی 

 زبان فارسی باسگان و اوسگایی 

 زبان کردی 

 زبان تالشی 

 زبان فارسی قفقازی یا تاتی 

 زبان پشگو یا افغانی 
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 اطالعات تماس
 شناسی و آزفاگروه زبان نام نهاد

 نیم  دولگی نوع نهاد

 خرمایی دکگر نام و نام خانوادگی مسئول

 مهرزاد منصوری دکگر نام و نام خانوادگی نماینده

 27192595322 تلفن ثابت

 27192595322 نمابر

 23177297711 تلفن همراه

 mans1252000@yahoo.com رایانامه

 www.shirazu.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 – ارم پهردیا دانش اهی مجگمع – شیراز

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده
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 معرفی موسسه

 مهمترین دستاوردها
 1972تاسیا گروه آزفا از سال     -

 نام  در ضوزه آزفا از ابگدای تاسیا گرای  آزفاپایان 33تالیف  -

 دوره آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان 1برگزاری  -

 افزاییدوره دان  5برگزاری  -

 ب  نشانی: ز ب  کار مرکز آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان آغا -

- http://shirazu.ac.ir/suid/azfa 
 

 آموزز ادبیات فارسی ب  غیر فارسی زبانان«: برنام  آینده»

 
 هااهم فعالیت

 شورای علمی تخصصی آزفا -1   

ره برداری علمی و همچنین برنام  ریزی تخصصی. دانش اه شورایی ب  منظور به      

مرکب از مگخصصان ادبیات فارسی ، زبان شناسی و آموزز زبان ان لیسی تشکی  داده 

 است. این شورا کلی  برنام  های مربوآ ب  آموزز زبان زیر نظر دارد. 

 ایجاد آزمایش اه مجهز-5  

و ابزارهای علمی در آموزز فارسی ب  غیر فارسی ب  ممنظور اسگفاده از شیوه ها      

زبانان دانش اه اقدام ب  تاسیا آزمایش اهی مجهز ب  جدیدترین و قوی ترین امکانات 

 سخت افزاری و نرم افزاری در خصوص آموزز زبان نموده است. 

 تاسیا کگابخان  تخصصی-9

هی  کگب و نرم افزارهای ب  منظور اسگفاده اساتید و دانشجویان دانش اه اقدام ب  ت   

تخصصی در زمین  آموزز زبان فارسی نموده است. در این کگابخان  سعی شده است 

نسخ  هایی از کگبی ک  در زمین  آموزز زبان فارسی ن اشگ  شده ب  همراه نرم 

 افزارهای مربوط  تهی  شود. 

 طراضی دوره های آموزشی-1 

http://shirazu.ac.ir/suid/azfa
http://shirazu.ac.ir/suid/azfa
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ساعت( و 522ساعت(، پیشرفگ  )522ساعت(، میانی) 522دوره های مقدماتی )  

 تخصصی توسط این مرکز تعریف و طراضی شده است. 

دانش اه شیراز برای دانش اه های طرف قرارداد خود دوره هایی آموزز فارسی ب  غیر 

فارسی زبانان در رشگ  های مخگلف معماری ، هنر، تاریخ، تاریخ اسالم ، زبان و ادبیات 

ناسی... تعریف کرده است ک  از آن جمل  می توان ب  فارسی، ادبیات تطبیقی، ایرانش

 دانش اه های ژاپن طی سی سال گذشگ  اشاره کرد. 

 اجرای دوره های دانش افزایی-3

 در چند سال گذشگ  در شیراز 72و  71، 71، 75برگزاری دوره های دان  افزایی 

 تغییر رویکرد در تدوین پایان نامه دانشجویان آزفا -1

بهره برداری تخصصی از پایان نام  های دانشجویان آزفا ، دانشجویان ب   ب  منظور    

 تدوین پایان نام  پایان نام  های کاربردی ترغیب شده اند. 

 

 آثار

جلد بعدی ب  زبهان  5جلدی آموزز زبان فارسی )جلد اول ب  زبان ان لیسی و 9دوره  -

 فارسی(

 ای و ساخت واجی زبان فارسیکگاب بررسی مقابل  -

 ای و ساخت نحوی زبان فارسیاب بررسی مقابل کگ -

 

 های آتی برنامه

 گرفگن تایید رسمی مرکز  آموزز فارسی ب  غیر فارسی زبانان  .1

عقد قرداد با دانش اه های ان لیا ، اسگرالیا ، ژاپن .... جهت آموزز فارسی ب  آن  .5

 دانشجویان آن دانش اه ها

 عالوه بر دوره های عمومی و تخصصی میزبانی دوره های دان  افزایی زبان فارسی  .9

 اسگفاده بیشگر از دانشجویان آزفا در آموزز فارسی ب  غیرفارسی زبانان .1
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 تهدیدها و هافرصت انتظارات؛ مشکالت؛

 عدم ان یزه دانشجویان آزفا ب  دلی  نبود آینده شغلی«: مشکالت» -

 برنام  درسی غیرمگناسب و غیر کاربردی«: مشکالت» -

 هاهمسانی و تعریف مشخص از دورهعدم «: مشکالت» -

 عدم ان یزه دانشجویان آزفا ب  دلی  نبود آینده شغلی«: مشکالت» -

 

 

 پیشنهادات
 های اسگاندارد آموزز زبان فارسیطراضی دوره -

 المللی آموزز زبان فارسی از سوی بنیاد سعدیارائ  مدر  بین -

ز زبهان فارسهی توسهط های آمهوزایجاد سامان  ثبت نام مگمرکز برای شرکت در دوره -

 آموزی توسط بنیاد سعدیبنیاد و پای  و پاالی  آن و ارجاع ب  مراکز مرتبط زبان

 تشکی  کگابخان  دیجیگال -
 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

داشگن اساتید مجرب در آموزز زبان فارسی ب  غیر فارسی زبانان در داخ  و خارج  .1

 از کشور

 پایان نام   32توج  ب  هدایت بی  از توان هدایت پایان نام  های مربوط  با  .2

 وجود رشگ  های وابسگ  ب  آموزز زبان فارسی بسیار قوی در دانش اه .7

 توانایی ن ارز کگاب در زمین  های مربوط  ب  شرآ عقد قرار داد.  .3

 توانایی اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزز فارسی ب  غیر فارسی زبانان .3

 غیر ب  فارسی آموزز قطب تواند می زیر توانمندی رایدا زیر دالی  ب  شیراز .12

 . آید ضساب ب  زبانان فارسی

  تمدنی و تاریخی پیشن -1       
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 باسگانی امکان دلی  ب  را آن ک  باسگان دوران در تمدنی و تاریخی پیشن 

 سایر و شیراز در رجب نق  ، رسگم نق  ، پاسارگاد جمشید، تخت نظیر

 خارجی گردش ران برای پرجاذب  شهری ب  را آن افاطر شهرهای در اماکن

 .است کرده تبدی 

 امکان مذهبی : -5

ب  دلی  وجود امامزاده های جلی  قدر نظیر شاهچراغ ، سید میرمحمد ،  

علی بن ضمزه و دهها امامزاده ک  ب  ضق می توان شیراز را شهر امامزاده ها 

از کشورهای اطراف ب  نامید، شهری پرجاذب  برای گردز گران دینی ک  

 ایران سفر می کنند می باشد. 

 مراکز درمانی پیشرفگ -9

ب  دلی  وجود مراکز پیشرفگ  علمی و کادر بیمارسگانی قوی ک  دانش اه 

علوم پزشکی شیراز را تا رتب  دوم در کشور بعد از تهران پی  برده است. 

رس می مورد توج  بیماران از کشورهای منطق  خصوصا ضوزه خلیج فا

 باشد. 

 مراکز علمی و دانش اهی -1

دانش اه شیراز ب  عنوان یکی از پر افگخارترین دانش اه های کشور در رشگ  

های مخگلف زمین  مراودات عالقمندان ب  مباضث علمی را در این شهر ب  

 وجود آورده است.

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
 ن دانش اه پی یری راه اندازی مرکز آموزز زبا .1

 نظاممند کردن فعالیت های مربوآ ب  آموزز زبان فارسی  .5

 ایجاد  دفگر نمایندگی بنیاد سعدی در دانش اه ها با ضکم  رسمی و وظایف مشخص .9

 تسریع در طی شدن مراض  تاسیا مرکز  .1
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 همکاری بنیاد در اعزام فارسی آموزان ب  شیراز  .1

 ویان از امکانات بنیادفراهم ساخگن امکان هرچ  بیشگر اسگفاده دانشج  .2

 

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه
آموزز فارسی ب  غیر فارسی زبانان در دوره های کوتاه مدت و بلنهد مهدت در  .1

 دانش اه 

همکههاری در تههدریا زبههان فارسههی و ایههران شناسههی در خههارج از کشههور .5
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 اطالعات تماس
 معاونت آموزز و پژوه  نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 سیاری ضاجی مهدی نام و نام خانوادگی مسئول

 صدیق  معین نام و نام خانوادگی نماینده

 122داخلی 5593511 تلفن ثابت

 55125132 نمابر

 23155751939 تلفن همراه

 sedighehmoein@yahoo.com رایانامه

 /http://iribu.ac.ir وبگاه

 نشانی پستی
 عالمهه  خیابههان -آبههاد سههعادت خیابههان

 59 پال  -شرقی هجدهم خیابان-شمالی

 

 

 

 



 111/ سیما و صدا سازمان

 نهاد معرفی

 مهمترین دستاوردها:

 یابند:تولیدات صدا و سیما در بخ  صدا و سیما با دو رویکرد تدوین می

 های تولیدی برای مخاطب خاص. برنام 1 

 زبانان خارج از کشورهای تولیدی برای فارسی. برنام 5 

در ضوزه آموزز زبان فارسی، ادبیات و فرهنهگ ایهران عبارتنهد از:  های رادیو فعالشبک 

 رادیو صدای آشنا، رادیو ایران صدا، رادیو فرهنگ

خهواهم فارسهی مهی»های شاخص رادیو در ضوزه آموزز زبان فارسی عبارتنهد از: برنام 

 «فارسی ب وییم»، «کا  بلند نظم»، «قند پارسی»، «ضرف بزنم

 

 انجام شده هایطرح

 

 گروه فرهنگ و معارف

 فارسی برای شما

قسهمت ده دقیقه  ای تهیه  شهده اسهت.  132در « فارسی بهرای شهما»برنام  رادیویی 

موضوع این برنام  ب  دوسگی دو دانشجوی دانش اه تهران بها نهام ههای رامهین و محمهد 

. اخگصاص داشت. رامین ایرانی و در رشگ  تاریخ تحصی  می کرد . اما محمد ایرانی نبهود

 . او مصری  و در دانش اه تهران ادبیات فارسی می خواند

 - ایرانی تمدن و فرهنگ و فارسی زبان با توانسگند می مجموع  این پی یری با مخاطبان

 امهاکن و ایهران معرفهی موضهوع بها ههایی بخ  برنام  این در چون. شوند آشنا اسالمی

 .بود شده گنجانده آن فرهن ی

 زبهان عنهوان به  مخاطهب روز، این در. بود ارتباطی شیوه  ،برنام این در آموزز روز

 افراد این زندگی اتفاقات درمورد ها برنام  تمام و شده آشنا مشخصی و ثابت افراد با آموز

 .  بود

 به  و مهرزی بهرون معاونهت رادیهوی 92 از 1933 تا 1931 های سال طی در برنام  این

 .است شده پخ  زبان 92 از بی 
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 شبکه جهانی سحرسیمای اردوی 

 "قند پارسی "

دقیق  ای تهی  شده است . در این سریال بها  52قسمت  12این مجموع  تلویزیونی در   

اسگفاده از قالب نمای  تالز شده تا با طرح قص  ای اصلی و وارد شدن شخصیت هها و 

داسگان های فرعی، هدف مورد نظر ک  آموزز زبان و ادبیات فارسی ب  مخاطبانی خاص 

است ، دنبهال   در عین ضال معرفی مکان های دیدنی ایران و ترویج صنعت گردش ری و

 شود.

 شبکه جهانی الکوثر 

 سفری با زبان فارسی

 
 

ای دقیقه  51قسهمت  12در  «رضل  مهع الفارسهی »آموزز زبان فارسی با عنوان  برنام 

عالقه  منهد به   تولید شد و مخاطهب آن عهرب زبانهان 33تولید شد. این برنام  در سال 

یادگیری زبان می باشند. این برنام  کوشیده است در قالب مجموعه  ای سهرگرم کننهده 

غیر مسگقیم ب  آموزز زبان فارسی بپردازد، هر چند بخ  هایی از آن نیز شک  و قالب 

 آموزز ب  خود گرفگ  است. 

 و فارسهی زیرنهویا خهط ههزار 13 به  نزدیک و شد تولید  دقیق  1222 در برنام  این

 را فارسهی زبهان آموزز هازیرنویا این است، شده داده قرار تصویر روی بر و تهی  عربی

 .کندمی تر آسان آموزان،زبان برای



 111/ سیما و صدا سازمان

 شبکه هیسپن تی وی

 فارسی صحبت کنیم

)فارسی صحبت کنیم( برنام  ایست ک  پا از یک سال  "Hablemos Persa"برنام  

 51قسهمت  52ن فارسهی به  اسهپانیایی زبانهان در تحقیق و مطالع ، با هدف آموزز زبا

دقیق  ای تولید و پخ  گردید. این برنام  نخسگین برنام  تلویزیهونی در تهاریخ آمهوزز 

زبان فارسی است ک  صرفا جهت آموزز زبان فارسی ب  اسپانیایی زبانهان طراضهی شهده 

 است. 

 آشناسهازی نامه بر ایهن سهاخت از ههدف و شد شروع 1935 سال در برنام  این ساخت

  و روزمههره مکالمههات طریههق از فارسههی زبههان بهها زبههان اسههپانیایی کشههور 51 مخاطبههان

 .است مگدوال هایموقعیت

 ساختار برنامه: 

 پالتو و توضیحات مجری دوزبان  و معرفی موارد آموزشی در هر قسمت 

  آیگم نمایشی )در ضقیقت سریالی است ک  با تعدادی بهازی ر که  در شهرایط و

 یت های مخگلف قرار می گیرند مخاطب را با زبان فارسی آشنا می سازد(موقع

  توضیحات تکمیلی مجری دوزبان  در مورد آیگم نمایشی و مرور و تکرار قسمت

 های مهم آیگم

  مصاضب  ای با یک فرد اسپانیایی زبان سهاکن ایهران که  از تجربیهات خهود در

 خصوص یادگیری زبان فارسی نق  می کند. 

 تکمیلی، تمرینات مرتبط با هر درس، الفبا و خط فارسی در قسمت  توضیحات

 وب سایت ک  ب  فهم بیشگر مخاطب کمک می کند
 

 

 اقدام  دست  طرح های در

های شبک »های فعال در آموزز زبان فارسی در جهان همای  شرکت و فعالیت موسس 

 خواهد شد.در سازمان صدا و سیما برگزار  31ک  در اردیبهشت « فارسی زبان
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 گروه فرهنگ و معارف

 طرح آموزش الکترونیکی زبان فارسی
کاربرد آن در آموزز سبب شده تا محهیط  ورود ب  عصر فن آوری اطالعات و ارتباطات و

رویکهرد آمهوزز ههای مجهازی و  های آموزشی ب  سهمت مجهازی شهدن سهوق یابنهد.

بهالقوه و امکهان ارائه   الکگرونیکی با دسگاوردهای عظیم خودز، از جمله  قابلیهت ههای

آموزز در هر زمان و هر مکان، باعث شده تا طی سال های اخیر اسگفاده از شیوه ههای 

آموزز مجازی در رأس برنام  کاری اغلب سازمان ها، مؤسسات آموزشی و دانش اه های 

مجهازی  /معگبر جهان و ایران قرار گیرد. در این راسگا این طرح ب  آمهوزز الکگرونیکهی

فارسی ویژه غیرفارسی زبانان در معاونهت بهرون مهرزی صهدا و سهیمای جمههوری زبان 

 .اسالمی ایران می پردازد

 
 سایر طرح های در دست اقدام معاونت برون مرزی در خصوص آموزز زبان فارسی:

 بخ  دوم برنام  رضل  مع الفارسی  )شبک  الکوثر( -1

 تی وی(بخ  دوم برنام  فارسی صحبت کنیم )شبک  هیسپان  -5

 فارسی بدون زضمت )رادیو و تلویون فرانس (  -9

  
 هاها، ظرفیتتوانمندی

در قالب انیمیشهن،  برنام  های مخگلف ) رادیویی و تلویزیونی (، ضبط  و پخ  تولید .1

 فیلم ، فیلم کوتاه،

 تولید فیلمنام  و سناریو نویسی .5

 تولید بسگ  های کام  آموزز زبان فارسی ب  زبانهای مخگلف  .9

 رگزاری آزمون اسگاندارد زبان فارسی ب  منظور تعیین سطح) بسندگی ( ب .1

تولید و پخ  برنام  های تبلیغی و ارائ  آنها به  منظهور بسهگر سهازی آمهوزز زبهان  .1

 فارسی در کشورهای دی ر



 111/ سیما و صدا سازمان

برگزاری جشنواره ملی و در صورت ضمایت بین المللی فیلم های کوتاه و انیمیشن بها  .2

 اموضوع چ ون ی گسگرز آزف

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
تعام  م بت، تن اتنگ و مداوم با رسان  ملی به  منظهور همهاهن ی، تولیهد ، ضهبط و  .1

 پخ  و ارائ  برنام  های بنیاد سعدی

همکاری در تولید محگوای مناسب و غنهی به  منظهور اسهگفاده در سهناریو نویسهی و  .5

 فیلمنام  نویسی

ه کارشناسان و مگخصصین بنیاد سعدی با سازمان صهدا و ایجاد ارتباآ و تعام  سازند .9

سیما و بقی  نهادها و موسسهات فعهال در ایهن زمینه  در قالهب برگهزاری جلسهات 

کارشناسی فصلی ) هرس  ماه یک بار(  به  منظهور یکهارچ ی امهور و جلهوگیری از 

رات موازی کاری و اتالف وقت و آگاهی از فعالیگهای یکهدی ر و ارائه  راهکهار و نظه

کارشناسی ب  منظور پیشرفت بهگر در همکاریهای دو جانب  و اسگفاده از ظرفیگهای 

 سازمان 

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

 تولیدات، ضبط و پخ  رادیویی و تلویزیونی .1

 تبلیغات و اطالع رسانی رسان  ای  .5

 تولید سناریو و فیلمنام   .9

  تولید بسگ  های آموزشی .1

 

 

 ژوهشیاطالعات آموزشی و پ
 توسط شبک  سحر "رضل  مع الفارسی "تهی  کگاب و فیلم  -

 تهی  بسگ  آموزز زبان فارسی -
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 دقیق  11خاص منطق  آمریکا، آسیا و اروپا هر برنام  « هاضکایت»برنام   -

 1935دقیق  در سال  7252برنام  در  123تهی   -

 1939دقیق  در ش  ماه  اول  113برنام  در  22تهی   -

 ]در دست تهی [ ifilmل الهوری در شبک  تهی  مسگند اقبا -

 زبانانهای کاربردی فارسی برای عربشبک  الکوثر : تهی  برنام  مربوآ ب  مکالم  -

 های مجازی آموزز زبان فارسی با ضوور مدرس زبان فارسیبرنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111/ سیما و صدا سازمان
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 اطالعات تماس
 و آزفا شناسیگروه زبان نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 زادهدکگر مجگبی منشی نام و نام خانوادگی مسئول

 دکگر گلناز مدرسی قوامی نام و نام خانوادگی نماینده

 33235912 تلفن ثابت

 33235912 نمابر

 23151131125 تلفن همراه

 gmodarresi@yahoo.com رایانامه

 /http:// www.atu.ir وبگاه

 نشانی پستی

 مدیریت، پ  چمران، شهید بزرگراه. نتهرا

 دانشهکده جنوبی، طباطبایی عالم  خیابان

 59خارجی های زبان و فارسی ادبیات

 

 

 

 



 111/ دانشگاه عالمه طباطبائی

 نهاد معرفی

 مهمترین دستاوردها:

 آزفا رشگ  در ارشد کارشناسی نام  پایان 522 از بی  تدوین و ایران در آزفا گذار بنیان

 1971 سال از

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

  آزفا ارشد کارشناسی رشگ  دروس سرفص  بازن ری .1

 رشگ  این دکگری سطح در دانشجو پذیرز و .5

 

 1263آذر  تا 62های گروه از آذر فعالیت

-ب  تصویب رساندن سرفص  بازن ری شده کارشناسی ارشد زبان فارسی ب  غیرفارسی .1

 زبانان

 زبانان ارسی ب  غیرفارسیب  تصویب رساندن سرفص  دوره دکگری آموزز زبان ف .5

 نفر فارغ الگحصی  کارشناسی ارشد 91 .9

 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد 99 .1

 

 1263آذر  تا 62از آذر  دانشگاههای فعالیت

 زبان جهان های فارسیمیزبانی اجالس رؤسای دانش اه .1

 های برتر افغانسگان، تاجیکسگان و ایران دعوت از رؤسای دانش اه .5

 های آموزز زبان فارسی در ضوزة تمدنی ایرانروهدعوت از مدیران گ .9

  1931بهمن  1و  9زمان:  .1

همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطهات اسهالمی، وزارت علهوم، تحقیقهات و فنهاوری،  .1

 وزارت خارج 

هها اعهم از های زبان فارسی ب  عنوان زبان علم در کلی  رشهگ محورها: بررسی ظرفیت .2

 انسانی و غیره.  پزشکی، مهندسی، ریاضیات، علوم
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 در ک  جهان دانش اه 92 ضدود بادانش اه عالم  طباطبایی  همکاری نام تفاهم اموای .7

 آمهوزز زمین  در هادانش اه دی ر با طباطبایی عالم  دانش اه همکاری بر آنها هم 

 .است شده تأکید فارسی زبان

 

 آینده: هایبرنامه

- 

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

 آموختگان: دانشهای همکاریزمینه
  زبانانآموزز علمی زبان فارسی ب   غیرفارسی .1

 های آموزشی زبان فارسی کارشناسی تخصصی کگاب .5

 های علمی آموزز زبان و خط فارسیکارشناسی تخصصی شیوه .9

 هاکارشناسی تخصصی شیوة کاربرد زبان فارسی در رسان  .1

 نویسی با اهداف خاصکارشناسی تخصصی فرهنگ .1

 ی دسگورنویسی با اهداف خاص کارشناسی تخصص .2

 زبانانتربیت مگخصص برای آموزز زبان فارسی ب  غیرفارسی .7

 زبانان تهی  و تدوین مواد درسی برای آموزز زبان فارسی ب  غیرفارسی .3

 زبان آموزان غیرفارسیتهی  آزمون تعیین سطح زبان فارسی زبان .3

 

 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
-ن مراکز و نهادهای فعال در امر آموزز زبان فارسی ب  غیرفارسهیایجاد ارتباآ میا .1

 زبانان

های مراکز و نهادهای فعهال در امهر آمهوزز زبهان فارسهی به  سازی فعالیتیکسان .5

 زبانانغیرفارسی



 111/ دانشگاه عالمه طباطبائی

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه

 تأمین نیروی مگخصص برای تهی  و تدوین مواد درسی  .1

 زبانانزز زبان فارسی ب  غیرفارسیتأمین نیروی مگخصص برای آمو .5

 سازی تأمین نیروی مگخصص برای آزمون .9

 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی
 1233 سال تاسیس

 نفر غیرایرانی 3نفر  +  300 التحصیالنتعداد فارغ

 نفر 13 تعداد دانشجویان در حال تحصیل

 پیمانی 0قراردادی    0رسمی    1 تعداد مدرسان

 هشی و رفاهیفضای آموزشی، پژو

10 

 کالس

3 

 البراتوار

کتابخانه:  

 جلد

 0خوابگاه: 

 نفر

 سالن همایش:

 نفر 300 
 نفر 0مهمانسرا: 

 

ف
دی
ر

 

 موضوع نویسنده نام کگاب
سال 

 چا 
 نوع مخاطب

1 

کگاب 

شناسی 

توصیفی 

 آزفا

مهری قره گزی، 

 مهرداد اصغرپور
 1935 کگابشناسی

دانشجویان و دان  

آموخگ ان آزفا و 

ز، آموزز زبان مراک

 فارسی
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ف
دی
ر

 

 کارفرما سرپرست طرح عنوان طرح

1 

بازن ری برنام  و سرفص  دروس دوره 

کارشناسی ارشد آموزز زبان فارسی ب  

 غیرفارسی زبانان

دکگر رضامراد 

 صحرایی

طرح درون 

 ایدانشکده

 زبان فارسی زبان علم: بازیابی جهانی زبان علم 5
دکگر رضامراد 

 صحرایی

رون طرح د

 ایدانشکده

 نظری  های آموزز و یادگیری 9
دکگر رضامراد 

 صحرایی

طرح درون 

 ایدانشکده

1 

بررسی و تحلی  ال وی آموزز زبان فارسی 

المهدی برپای  اصول  و رویکردهای آموزز زبان 

 دوم/خارجی

دکگر رضامراد 

 صحرایی

طرح درون 

 ایدانشکده
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
  علمی های همكاری مرکز رییس و الملل بین امور

 ایران و فارسی زبان گسترش معاونت -المللیبین

 کشور از خارج در شناسی

 یدولت نوع نهاد

   دکتر حسین ساالر آملی مسئول ینام و نام خانوادگ

 الله طالبیدکتر فرج ندهینما ینام و نام خانوادگ

 38884882 تلفن ثابت

 38884882 نمابر

 )خانم زهرا استادزاده( 30082444۳44 تلفن همراه

�zahra.ostadzadeh@gmail.com انامهیرا

�http://www.msrt.ir/fa/cisc/pages/Home.aspx وبگاه

 یپست ینشان
 خاوردین خیاباان-صانعت میدان قدس شهرک تهران

 جنوبی پیروزان خیابان نبش هرمزان خیابان

 
 

 

 

 



 111/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معرفی معاونت
 برخی از مهمگرین وظایف معاونت ب  شرح زیر است:

 ،یفارسهه اتیههوادب زبههان یههها یکرسهه یدارا یدانشهه اه و یعلمهه مراکههز ییشناسهها -

 کشور از خارج یرانشناسیا

 آمهوزز مراکهز و دانشه اهها یفارس اتیادب و زبان اسگادان اعزام و انگخاب ،ییشناسا -

 مراکهز و دانشه اهها یرانشناسهیا و یفارسه زبان یها یکرس ب  کشور یقاتیتحق و یعال

 .کشور از خارج یفرهن  و یقاتیتحق ،یعلم

 اتیهادب و زبهان نیمحقق و انیدانشجو یبرا یآموز زبان مدت کوتاه یبورسها یاعطا -

 .کشورها ریسا یفارس

 و یفارسه زبهان آمهوزز مراکز و ها رشگ  ها، یکرس ایتأس یبرا تیضما و یهمکار -

 کشور از خارج یفرهن  و یقاتیتحق ،یعلم مراکز و دانش اهها در یرانشناسیا

 کمهک و یآموزشه ینوارهها و( CD) فشهرده یها لوح ات،ینشر کگب، ارسال و نیتأم -

 .کشور از خارج یرانشناسیا و یفارس زبان یها یکرس ازیموردن یآموزش

 ،یعلم مراکز و دانش اهها ،یرانشناسیا و یفارس زبان یها بخ  یها کگابخان  زیتجه -

 .کشورها ریسا یفرهن  و یقاتیتحق

 اسهگادان یهمکهار بها زبانهان یرفارسیغ ب  یفارس زبان آموزز کگب انگشار و نیتدو -

 .کشور یعال آموزز مراکز و دانش اهها و یفارس زبان

 زبهان یهها رشهگ  یبهرا یلیتحصه مقطع رشگ ، ضسب دروس یها فص  سر نیتدو -

 .خارج یدانش اهها یرانشناسیا و یفارس

 امهور و یفارسه زبهان آمهوزز نه یزم در ک  یرانیرایغ محققان و اسگادان با یهمکار -

 الزم التیتسه آوردن فراهم و دینما یم تیفعال یشناس اسالم  و یرانشناسیا یقاتیتحق

 .یقاتیتحق یها ن یزم در افراد نیا یبرا

 وززآمه مراکهز سهاخت جهت یمال یها کمک و ازین مورد یها بودج  نیتأم برآرود -

 .موارد یبرخ در یا کگابخان  و یآموزش کمک – یا ان یرا امکانات زیتجه و یفارس زبان

 کشور از خارج یها یکرس ب  اسگاد اعزام -
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 1263وضعیت اعزام اساتید تا آذر 

 فعلی  اعزام های 91 -

 -آلمان -سیانا پو فرانس  -برزی  -بلژیک

 اندونزی -ارزرم
 اعزام ب  کرسی های جدید 2

  جای زیناسگاد  اعزام  1 الجزایر-روسی  -فرانس  -بن الدز -قسگانقزا

 -اسلووا  -تونا -بوسنی وهرزه گوین

 لبنان  -اسلوونی -اسگرالیا -رومانی
 تمدید ماموریت  7

روسی   - فرانس  -پاکسگان -الجزایز -لهسگان

 گرجسگان –
 اتمام ماموریت  1

 -لهسگان -مجارسگان -گرجسگان -اکراین

 بوسنی هرزه گوین -امویگن
2 

اعزام های جای زین در دست  

 اقدام  تا پایان سال

 -هندوسگان) دهلی نو -بلغارسگان -ایگالیا

 -تاجیکسگان -ارمنسگان -ضیدرآباد(

 سن ال  -دانمار  -قزقیزسگان

3 
اعزام های جدید در دست اقدام 

 تا پایان سال 

   1931ک  اعزام ها تا پایان سال  11 

 

 فعلی استادان اعزامی زبان وادبیات فارسی وضعیت

 کرسی اعزام شده اند 12کشور و بی  از 57اسگاد زبان فارسی ب   91در ضال ضاضر

 

 با اعزام های در دست اقدام  1931 تا پایان سال

 کرسی 12بی  از  کشور و  93اسگاد،  11

 

 

 



 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز
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 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز

 ورفعالیت کرسی هایی زبان فارسی در خارج از کش

 مراسم عید نوروز در کرسی ها 

 مراسم روز سعدی، فردوسی، خیام 

  بازدید از کرسی زبان فارسی در دانش اههای گرجسگان از سوی سفیر ج.ا.ایران 

 لهسگان -رومانی -چک -سخنرانی علمی اسگادان اعزامی ب  کشورهای اسلوونی- 

 چین

  فرانس ( -لهسگان -)مجارسگانبررسی نسخ  های خطی و معرفی مراکز ایرانشناسی 

  چک( -)اسلووا مصاضب  و گفگ وبا ایرانشناسان دانش اه مح  اعزام 

  ارمنسگان(چا  مقال  یا کگاب در دانش اه مح  اعزام( 

 1 -نفر سن ال 1 -نفر چین 12) معرفی دانشجویان ممگاز برای بورسی  کوتاه مدت 

 نفر مجارسگان( 5 -نفر سوری 

 سن ال  -نفر مقطع ارشد 9)رومانی رسی  بلند مدتمعرفی دانشجویان ممگاز برای بو

 نفر دکگری( 1اسلووا    -نفر دکگری 5

  تهی  سرفص  های دروس برای کرسی الجزایر 

  طرح بانک اطالعاتی مگمرکز 

  اطالع رسانی ،خبرنام  و سایت ویژه معاونت 

 (جلد کگاب  ب   522عنوان کگاب،  21تأمین کگب و منابع آموزشی و کمک آموزشی

 کرسی ( 3

 های ترویج زبان و انجمن:  شرکت در گردهمایی ها و سمینارهای مرتبط چون

 ادبیات فارسی در ایران و ....

 

 

 

 

 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  111

 

 



 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز

 
 

 تعداد دانشجویان خارجی زبان فارسی در ایران    

 در چارچوب طرح تربیت اساتید بومی برای جایگزینی اساتید اعزامی

 

  در خارجی دانشجوی531 ضاضر ضال در شورک دانشجویان امور سازمان گزارز طبق

  باشند می تحصی  ب  مشغول کشور در فارسی وادبیات زبان رشگ 

 %59 دکگری، مقطع در  دانشجویان درصد %12 و زن درصد 11 و مرد درصد 11%

 .باشند می کارشناسی مقطع در درصد %13 و ارشد مقطع در  درصد
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 غیر فارسی زبانان مراکز دانشگاهی آموزش زبان فارسی بهط

 ره خمینی امام المللی بین دانش اه فارسی زبان آموزز مرکز .1

 تهران دانش اه دهخدا فارسی زبان آموزز مرکز .5

 مشهد فردوسی دانش اه فارسی زبان آموزز مرکز .9

 اصفهان دانش اه فارسی زبان آموزز مرکز .1

 

 تاسیس حال در مراکز

 مازندران -همدان -(مجازی آموزز) نور پیام -شیراز دانش اه فارسی زبان آموزز مرکز

 (ایرانی غیر دانشجویان ک  اداره همکاری با) اهواز و

 

 نظارت بر فعالیت های استادان اعزامی خارج از کشور
 

 گزارشهای ادواری س  ماه  طبق فرم های ویژه گزارش یری .1

 گزارز های سالیان   .5

یزنی های فرهن ی از گزارز سفیر و نمایندگی هایی جمهوری اسالمی ایران و را .9

 فعالیت های اسگادان اعزامی

 بازدید های دوره ای ضووری از کرسی ها  .1

 گزارشهای دریافگی در اخگیار شورای برنام  ریزی و علمی قرار می گیرد .1

 

 اعزامی استاد انتخاب نحوه

 ارسال شرح ضال علمی  .1

 خالص  شرح ضال علمی .5

 ضوور در جلس  مصاضب  .9

 شی بخصوص آموزز زبان فارسی ب  خارجیانتوضیح در خصوص سوابق آموز .1



 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز

 توضیح در خصوص ان یزه اعزام  .1

 بررسی پرونده ها و تصمیم گیری برای اعزام بر اساس کد بندی های معاونت  .2

 : آموزز زبان فارسی 1کد 

 : اموزز ادبیات فارسی 5کد 

 : آموزز ایرانشناسی و مطالعات ایرانی 9کد 

 

 شرایط واجد اداناست شناسایی و انتخاب روند اعزام
 

 ارسال فراخون ب  کلی  دانش اهها و مراکز آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارت .1

 جمع آوری تقاضاها، تشکی  پرونده برای هر یک از مگقاضیان اعزام .5

برگزاری جلس  کارگروه علمی شورای علمی وبرنام  ریزی ب  منظور مصاضب  از  .9

 اسگادان مگقاضی اعزام 

 گروه شورای علمی تشکی  شده است جلس  کار 11تا کنون  .1

 تعیین صالضیت اسگادان مگقاضی اعزام از نظر علمی در شورای علمی  .1

با توج  ب   رأی شورای علمی، سوابق علمی و آموزشی اسگاد داوطلب اعزامی،  .2

های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، وزارت های نمایندگیدرخواست

ی و دانش اهها و مراکز علمی و تحقیقاتی خارج و... های فرهن امورخارج ، رایزنی

 شود. اسگاد مناسب برای هر کرسی انگخاب می
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
 دانش اه یفارس زبان آموزز مرکز

 مشهد یفردوس

 یدولگ نوع نهاد

 اضسان قبول دکگر مسئول ینام و نام خانوادگ

 اضسان قبول دکگر ندهینما یام و نام خانوادگن

     211-93321912 تلفن ثابت

     211-93321912 نمابر

 23119212927 تلفن همراه

 ehsan.ghabool@gmail.com انامهیرا

 http:// ctpl.um.ac.ir وبگاه

 یپست ینشان

 یفردوسهه دانشهه اه-یآزاد دانیههم-مشهههد

 ریهغ به  یفارسه زبان آموزز مرکز-مشهد

 3177313371 یپسگ کد-زبانان یفارس

 

 

 



 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز

 نهاد یمعرف

 ن دستاوردها:یمهمتر

 شرفگ یپ تا یمبگد از گان  ش  یبند سطح با یتخصص یکگابها فیتال

 

 اجرا: دست در یهابرنامه و هاتیفعال

 ها مهارت با مرتبط یآموزش یها جزوه فیتال -1

 یآواشناس یتخصص یمهارتها یاجرا -2

 یدانش اه یگفگ و با مرتبط یآموزش یها جزوه فیتال -7

 رانیا ینمایس با مرتبط یآموزش یها جزوه فیتال -3

 

 نده:یآ یهابرنامه

 یریتصو فرهنگ فیتال -9

 یدانش اه رشگ  هر با مرتبط خواندن و گفگ و یکگابها نیتدو -1

 

 هاتیها، ظرفیتوانمند

 دانشجو 1222  از یرز ساالن   بیت پذیظرف -1

 یات علمیاز اسگادان ه یریبهره گ -5

 یات فارسیو زبان و ادب یآزفا، زبانشناس یهاجذب دان  آموخگ ان رشگ  -9

، یسهگی، توریمهذهب یهامشهد و جاذبه  یدانش اه فردوس یاز فوا یریبهره گ -1

ژه شههر مقهدس یوو به  یاسهگان خراسهان رضهو یو اقگصاد ی، فرهن یخیتار

 مشهد

 رز پسا دکگرایپذ -1

 ات خراسانیو ادب یشناس یو قطب فردوس یشناسز اقبالکاز مر یبهره مند -2

 از وزرات علوم یمجوز رسم -7
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 یاد سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بن
 مراکز ید آموزشیجد یده هایاز ا یبانیت و پشگیضما -1

 ین مراکز آموزشیب یجاد پ  ارتباطیا -5

  ر کشورهایدر د یآموزش یها  کارگاهیت از تشکیضما -9

 ن  ین زمیدر ا فعال یران نهادهایمد یتخصص ی  کارگروه هایتشک -1

 ن المل یمرکز در سطح ب یمعرف -1

 ن مرکزیدر ا ییدان  افزا یدوره ها یبرگزار -2

 

 یاد سعدیبا بن یهمکار یهانهیزم

 آموزز ین مرکز برایا یفیتال یار قراردادن کگاب هایدر اخگ -1

 اتیانگقال تجرب یر مراکز  برایسا یا برایروز تدر یآموزش ی  کارگاه هایتشک -5

   یات فارسیجرب زبان و ادبد میاعزام اسات -9

مخگلهف  یلیان مقهاطع تحصهیدانشجو یبرا ییدان  افزا یدوره ها یت برگذاریقابل -1

 یدانشه اه هها یران شناسهیه، ای، مردم شناسهی، شرق شناسیات فارسیزبان و ادب

 جهان  یرکشورهایسا

 یو پژوهش یاطالعات آموزش
 1263 سیسال تاس

 تیمل  33از  نفر        200 النیالتحصتعداد فارغ

 تیمل 33نفر        از  330 لیآموزان در حال تحصتعداد زبان

    یقرارداد 10   یرسم 11 تعداد مدرسان

 یو رفاه ی، پژوهشیآموزش یفضا

 کتاب 3000کتابخانه:  البراتوار 3 کالس 32

 نفر 130ش: یسالن هما
  نفر 300مهمانسرا: 

 نفر 300خوابگاه:

   



 111/ مشهد فردوسی دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز

 

یرد
ف

 

 سندهینو نام کتاب
سال 

 چاپ

نوبت 

 چاپ

لوح 

 فشرده 
 نوع مخاطب

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

 130 1 یمقدمات یزبان آموز مبتد دارد دوم 1262 احسان قبول 1 ین زبان فارسیآموزش نو 1

 110 3 یمقدمات یزبان آموز مقدمات دارد دوم 1262 احسان قبول 3 ین زبان فارسیآموزش نو 3

 123 1 یانیم 1 یانیزبان آموز م دارد دوم 1262 احسان قبول 2 یسن زبان فاریآموزش نو 2

 130 3 یانیم 3 یانیزبان آموز م دارد دوم 1262 احسان قبول 3 ین زبان فارسیآموزش نو 3

 130 1شرفته یپ  1شرفته یزبان آموز پ دارد دوم 1262 احسان قبول 3 ین زبان فارسیآموزش نو 3

 100 3شرفته یپ 3شرفته یزبان آموز پ دارد دوم 1262 احسان قبول 1 ین زبان فارسیآموزش نو 1

 

یرد
ف

 

 انیخ پایتار خ شروعیتار مخاطب یعنوان طرح پژوهش

 در دست اجرا 62تابستان  یانیو م یسطح مقدمات لغات یرین فرهنگ تصویتدو 1

 در دست اجرا 62تابستان  شرفتهیسطح پ نمایس یواحد درس ین کتاب آموزشیتدو 3

 در دست اجرا 62مهر  شرفتهیسطح پ یدانشگاه ین گفتگویندو 2
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 1263تا آذر  1262فعالیت های مرکز فردوسی از آذر 

 :یهای آموزشی مرکز فردوس فعالیت

  دوره ی آموزشی زبان فارسی: 7افزدون 

 ماه ( 3تا  9 دوره های آموزز دانش اهی زبان فارسی ) -

 تا بی  تر( دوره های آزاد زبان فارسی )از یک ماه -

 گردش ری-دوره های ایران شناسی -

 دوره های پسادکگری زبان و ادبیات فارسی  -

 دوره های فرصت مطالعاتی -

 دوره های دان  افزایی )ویژه ی اسگادان زبان و ادبیات فارسی کشورهای دی ر( -

 دوره های تربیت مدرس زبان فارسی -

 

 آثار تالیفی چاپی  

 

 

 

 

 

 



 111/( المهدی مدرسه) المصطفی جامعه

 آثار تالیفی غیرچاپی

 واشناسی ویژه عرب زبانانآ -

 آموزز ن ارز ویژه خارجیان -

 آموزز خط فارسی ویژه دوره پی  مقدماتی  -

 دسگور مقدماتی )مبگنی بر کگاب های آموزز نوین زبان فارسی( -

 خواندن مقدماتی )مبگنی بر کگاب های آموزز نوین زبان فارسی( -

 آشنایی با سینمای ایران -

 نسانیخواندن تخصصی ویژه رشگ  های علوم ا -

 خواندن تخصصی ویژه رشگ  های علوم تجربی  -

 

 فن آوری

 کگاب آموزز نوین زبان فارسی 1تولید نرم افزار تعاملی جلد  -

 ب  کارگیری از یک آزمایش اه زبان با تجهیزات پیشرفگ  -

 بازدید کننده در کمگر از ش  ماه 1222افگگاح سایت مرکز با بی  از  -

 

 هاسایر فعالیت

با دانش اه عگبات مقدس ، دانش اه امام جواد عراق، دانش اه  اموای تفاهم نام  -

 اهواز، دانش اه مازندران، رایزنی فرهن ی ایران در بغداد

اعطای نمایندگی مرکز فردوسی ب  دانش اه اهواز، دانش اه مازندران، لبنان، عراق،  -

 عمان، کویت، ترکمنسگان، پاکسگان

  و عراق ب  منظور تفاهم نام  سفرهای خارجی رئیا مرکز ب  کشورهای روسی -

 آموزشی -های همکاری 

شرکت کننده و قبولی  572برگزاری آزمون جامع و آزمون بسندگی با ضوور  -

 نفر  592بی  از 
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تصویب رشگ  آموزز زبان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد در زیر مجموع   -

 رشگ  های  زبان و ادبیات فارسی

 

 اهم امکانات مرکز

 فعال در مرکز فردوسی مدرس 32بی  از  -

 برگزاری دو دوره آزمون جامع در طی سال) مرداد ماه و دی ماه( -

 زبان آموز غیربورس در سال 322ظرفیت بی  از  -

 جلد کگاب 1222دسگرسی ب  کگاب خان  با بی  از  -

 

 1263برنامه های در دست اقدام برای سال 

 پذیرز زبان آموز برای دوره های مجازی -

 «آموزز زبان فارسی و فرهنگ ایران ب  خارجیان»پژوهشی چا  مجل  علمی ه  -
 

 مرکز فردوسی چگونه می تواند با موسسات دیگر همکاری کند؟

 برگزاری دوره های تربیت مدرس -

 برگزاری آزمون تعیین سطح و بسندگی -

 برگزاری دوره های دان  افزایی -
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 اطالعات تماس

 نام نهاد
 -ش فكری کودکان و نوجوانانکانون پرور

 کانون زبان ایران

 یدولت نوع نهاد

 هاشمی رضا محمد سید دکتر مسئول ینام و نام خانوادگ

 زهرا عباسی دکتر ندهینما ینام و نام خانوادگ

 3383232۳ تلفن ثابت

 33833432 نمابر

 30088843824 تلفن همراه

�deppersian@ili.ir انامهیرا

abasiz@modares.ac.ir    

 /http://www.iranalogy.ir وبگاه

 یپست ینشان
 ،خیابان فجر، خیابان استاد مطهریتهران، 

   0830۳08408کاد پساتی : ،  88شماره 

 2823/04088صندوق پستی: ، 
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 111/کانون زبان ایران 

 معرفی موسسه
 رین دستاوردهامهمت

   و  خارجیان ب  فارسی و اسپانیایی آلمانی، فرانس ، عربی، ان لیسی، زبان آموزز   

 خارجی/ دوم زبان آموزز ضوزه در پژوه 
 

 ا:اجر دست در یهابرنامه و هاتیعالف
 فارسی زبان الکگرونیکی آموزز

 
 آینده: یهابرنامه
 وزز زبان فارسی ب  خارجیانگسگرز فعالیگهای آموزشی و پژوهشی در ضوزه آم  -

 هاتیها، ظرفیتوانمند

دسگور  -های عمومیتهی  و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسی )دوره .1

 واژگان( -زبان

تهی  و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی زبان فارسهی )مههارت ههای زبهانی به    .5

 صورت مجزا / خواندن/ نوشگن/ گفگن/ شنیدن(

ههای ان لیسهی، فرانسه ، اسهپانیایی، ین فرهنگ یک و چنهد زبانه  ) زبهانتهی  و تدو .9

 روسی، عربی(

 های پیشرفتهای بسندگی ، تعیین سطح، آزمونطراضی و برگزاری آزمون .1

 های آموزز مجازیبرگزاری دوره .1

 های ضووری و غیرضووری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتبرگزاری دوره .2

 ره های آموزشی با همکاری مشارکت در تدریا انواع دو .7
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 یاد سعدیانتظارات موسسه/ نهاد از بن
 های دان  افزایی زبان فارسیهمکاری در خصوص دوره .1

های فرهن ی جمهوری اسالمی در خهارج از ارائ  تولیدات کانون زبان ایران ب  رایزن .5

 کشور

 همکاری درخصوص تهی  و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی .9

 گزاری انواع آزمون بین المللی و داخلی همکاری در بر .1

 های مجازیهمکاری در تهی  و برگزاری دوره .1

 یاد سعدیبا بن یهمكار یهانهیزم

 های دان  افزایی زبان فارسیهمکاری در خصوص دوره .1

های فرهن ی جمهوری اسالمی در خارج از ارائ  تولیدات کانون زبان ایران ب  رایزن .5

 کشور

 و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشیهمکاری درخصوص تهی   .9

 همکاری در برگزاری انواع آزمون بین المللی و داخلی  .1

 های مجازیهمکاری در تهی  و برگزاری دور .1

 مشارکت در تدریا انواع دوره های آموزشی با همکاری مدرسان کانون زبان ایران .2

 

 

 
 
 

 
 
 



 111/کانون زبان ایران 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی
 جدول تولیدات بخش فارسی

ف
دی

ر
 

 سال چاپ نویسنده ام کتابن
لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

1 
 تند آموز زبان فارسی

 ()آموزشی
 36 مقدماتی دارد 1211 مهدی ضرغامیان

 11 مقدماتی دارد 1212 ضیاء تاج الدین سطح مقدماتی –خواندن  3

 11 متوسط دارد 1213 ضیاء تاج الدین 1سطح متوسط  –خواندن  2

3 
اربرد فارسی واژه های پرک

 امروز
 233  دارد 1213 حمید حسنی

3 
واژه آموزی زبان فارسی 

 )سطح مقدماتی(
 113 مقدماتی دارد 1213 بهناز عسگری

1 
واژه آموزی زبان فارسی 

 )سطح متوسط ( )آموزشی (
 113 متوسط دارد 1213 بهناز عسگری

3 
واژه آموزی زبان فارسی 

 شرفته (ی)سطح پ
 بهناز عسگری

1213 
 111 شرفتهیپ ددار

1 
واژگان  یریفرهنگ تصو

 فارسی
 مصطفی موسوی

1213 
 333  دارد

6 
تا ) خواندن متون یمار

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 33 مقدماتی دارد 1212 مهدی ضرغامیان

10 
مرغ ) خواندن متون یس

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 حسین معینی

1212 
 دارد

 مقدماتی
31 

11 
ن نقش جهان ) خواندن متو

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 زهرا شکریان

1212 
 دارد

 مقدماتی
31 

13 

رانی ) خواندن ینقاشی ا

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 حسین معینی
1212 

 دارد
 مقدماتی

31 

12 

نارنج و ترنج ) خواندن 

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 دارد 1213 مهناز عسگری
 مقدماتی

33 
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ف
دی

ر
 

 سال چاپ نویسنده ام کتابن
لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

13 
سعدی ) خواندن متون 

 سطح مقدماتی (  –رسی فا
 لیال سید  قاسم

1213 
 دارد

 مقدماتی
33 

13 
عمو نوروز ) خواندن متون 

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 مهدی ضرغامیان

1213 
 دارد

 مقدماتی
31 

11 
ای ولی ) خواندن متون یپور

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 ابوذر کریمی

1213 
 دارد

 مقدماتی
31 

13 

رانی ) خواندن یمساجد ا

سطح   –ون فارسی مت

 مقدماتی (

 لیال سید  قاسم
1213 

 دارد
 مقدماتی

31 

11 
ه ) خواندن متون یتعز

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 مرضیه ازگلی

1213 
 دارد

 مقدماتی
31 

16 

ن اعتصامی ) خواندن یپرو

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 مرضیه ازگلی
1213 

 دارد
 مقدماتی

31 

30 

مه شب بازی ) خواندن یخ

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 مرضیه ازگلی
1213 

 دارد
 مقدماتی

33 

31 

ن و فرهاد ) خواندن یریش

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 ابوذر کریمی
1213 

 دارد
 مقدماتی

31 

33 

ون ) خواندن یهمای و هما

سطح   –متون فارسی 

 مقدماتی (

 ابوذر کریمی
1213 

 دارد
 مقدماتی

31 

32 
متون مولوی ) خواندن 

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 محمد ناصری

1213 
 دارد

 مقدماتی
31 

33 
دماوند ) خواندن متون 

 سطح مقدماتی (  –فارسی 
 لیال سید  قاسم

1213 
 دارد

 مقدماتی
33 

33 

از گلستان)  ییداستان ها

  –خواندن متون فارسی 

 سطح مقدماتی (

 اکرم قربانی
1213 

 دارد
 مقدماتی

33 



 111/کانون زبان ایران 

ف
دی

ر
 

 سال چاپ نویسنده ام کتابن
لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

31 

ران ) خواندن یابان های ایب

سطح   –متون فارسی 

 متوسط (

 لیال سید  قاسم
1213 

 دارد
 متوسط

31 

33 
) خواندن متون  ییحاتم طا

 سطح متوسط (  –فارسی 
 دارد 1213 مهناز عسگری

 متوسط
31 

31 
ران ) خواندن متون یفرش ا

 سطح متوسط (  –فارسی 
 یکتا اصغر زاده

1213 
 دارد

 متوسط
30 

36 

خواندن رانی ) یا یقیموس

سطح   –متون فارسی 

 متوسط (

 مرضیه ازگلی
1213 

 22 متوسط دارد

20 
دژ هوش ربا ) خواندن متون 

 سطح متوسط (  –فارسی 
 مصطفی موسوی

1213 
 دارد

 متوسط
33 

21 
ن ) خواندن متون یدکتر مع

 سطح متوسط (  –فارسی 
 لیال سید  قاسم

1213 
 دارد

 متوسط
31 

23 

قصه های گلستان ) خواندن 

سطح   –متون فارسی 

 متوسط (

 ناصر طاهرنیا
1213 

 دارد
 متوسط

33 

22 
مرد نمکی ) خواندن متون 

 سطح متوسط (  –فارسی 
 ابوذر کریمی

1213 
 دارد

 متوسط
31 

23 

داستان کوتاه از شاهنامه  3

  –) خواندن متون فارسی 

 سطح متوسط (

 
1213 

 دارد
 متوسط

33 

23 

ران ) خواندن یعزاداری در ا

سطح   –فارسی  متون

 متوسط (

 اکرم قربانی
1213 

 31 متوسط دارد

21 

ژه ) خواندن یژن و منیب

سطح   –متون فارسی 

 متوسط (

 دارد 1211 مصطفی موسوی
 متوسط

33 

23 
ر مدرسه ) خواندن یمد

سطح   –متون فارسی 
 دارد 1211 

 متوسط
31 
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ف
دی

ر
 

 سال چاپ نویسنده ام کتابن
لوح 

 فشرده

سطح 

 مخاطب

تعداد 

 صفحات

 متوسط (

 دارد 1213  فرهنگ زبان آموز فارسی 21
 متوسط

1306 

26 
فارسی زبان عمومی دوره  

 133 مقدماتی دارد 1213 

30 

 سمینار مقاالت مجموعه

 به فارسی زبان آموزش

 ایران زبان کانون خارجیان

 تاج ضیاء دکتر

 الدین

عباسی زهرا دکتر  

   ندارد 1211
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 اطالعات تماس
 دانشگاه کمبریج نام نهاد

 - نوع نهاد

 یو نام خانوادگ نام
 مسئول

- 

 ینام و نام خانوادگ
 ندهینما

 مهبد غفاری دکتر

 33440888888048 تلفن ثابت

 - نمابر

 3344۳443۳88388 تلفن همراه

 mahbod_g@yahoo.com انامهیرا

http://www.langcen.cam.ac.uk/lc/cul وبگاه

p/persian/culp-persian.html 

 یپست ینشان
 ،خیاباان فجار، ساتاد مطهاریخیابان اتهران، 

،    0830۳08408کااد پسااتی : ،  88شااماره 

 2823/04088صندوق پستی: 

 



 111/ دانشگاه کمبریج

 بریتانیا در فارسی زبان

 دانش اه سطح در -

 دانش اه از پی  سطح در -

 آزاد های دوره -

 

 در سطح دانشگاه

- University of Cambridge 

- University of Oxford 

- University of St Andrews 

- London SOAS 

- University of Edinburgh 

- University of Exeter 

- University of Westminster (Afternoon Non Degree Programme) 

- University of Manchester (Going to Cancel) 

 

 

 دانشگاه از پیش و مدارس سطح در

- IRI Iranian School 

- Rustam School 

- Hafiz School 

- Khayyam School 

- Andishe School 

- Tarbiyat School 

- Hadaf School 

- Many other schools in London, Liverpool, Oxford, Birmingham 

 

 آزاد های دوره

- Centre for Promotion of Persian Language and Culture 

- Islamic Centre of England 
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- British Institute of Persian Studies 

- Iranian Library in Acton 

- LSI 

- King's College London 

- CityLit 

 

 کمبریج  در فارسی زبان

 قدیمی ترین مرکز -

 دوره های کارشناسی -

 دوره تحصیالت تکمیلی -

 مرکز شاهنام  -

 فعالیت های جانبی -
 دانش اه زبان مرکز در فارسی زبان آزاد دوره 

 فارسی خوشنویسی های کارگاه 

  ایرانی فیلم نمای 

 خطی های نسخ  از بازدید 

 فارسی زبان آزمای  و نمون  های کالس 

 فارسی زبان ای اس سی جی امگحان  

 

  دانشگاه کمبریج منابع معرفی شده توسط مرکز آموزش زبان

 برای آموزش زبان فارسی

 

Beginner's Persian 
Mohammad Mehdi Khorrami (2012) 
A beginner level course comprising a text with 2 accompanying cds. 
Rich in vocabulary for everyday conversations, this course in Farsi 
covers 10 communicative situations with detailed listening material. 



 111/ دانشگاه کمبریج

Useful course where the emphasis is on communicative skills. 

 
Colloquial Persian : the complete course for 
beginners 
Abdi Rafiee (2011) 
A beginner level course in Persian comprising a book and two 
accompanying CDs. 
Divided into 17 units with a 20-page introductory section on reading 
and writing Persian script (all written Persian in the units is 
accompanied by English translation and English transliteration). 
A thorough introduction to the basics required for everyday 
conversation on a variety of topics. 

 

Complete Persian (Modern Persian/Farsi) 
Narguess Farzad (2010) 
A beginner's course in Persian using situational dialogues and 
covering a variety of everyday topics such as meeting/greeting people, 
numbers, expressing opinions etc. 
Features a comprehensive guide to writing and pronunciation, 
including detailed exercises for writing practise before the Perso-Arabic 
alphabet is introduced. 
An ideal course for basic learners who want to cover all of the main 
skill areas. 

 

Farsi : a complete course for beginners 
Nick Pendar, Zvjezdana Vrzi and Atousa Mirzaei (2007) 
A well-structured self-study course for beginners of Persian (Farsi) 
comprising a text with 6 accompanying CD's. 
15 lessons - each lesson contains eight sub-sections: vocabulary 
warm-up, dialogue, vocabulary, key phrases, culture notes, grammar, 
exercises (with answers) and independent challenge. 
Suggests many interesting activities to help learners use real-life 
resources such as internet sites, newspapers etc. 
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Modern Persian : a course book 
Simin Abrahams (2005) 
A beginner level course, in spoken and written Persian comprising a 
text and accompanying CD. 
17 lessons covering the alphabet, vocabulary, areas of grammar with a 
series of practice drills. 
Aims to provide the learner with the necessary skills for everyday 
social interaction and a firm basis for continuing more literary studies. 

 

Modern Persian : spoken and written. Vol. 1 
Don Stilo, Kamran Talattof and Jerome Clinton (2005) 
The first part of a course for beginner learners of Persian who are 
seeking a thorough introduction to the language and are aiming to be 
able to use it actively in everyday conversation with native speakers. 
The text begins with a detailed exploration of four key areas of 
phonology, supported with audio on the accompanying CD, to prepare 
the learner to speak from the outset. 
Each lesson deals with excerpts of everyday dialogue, grammar and 
structures and situational roleplay. 

 

Modern Persian [Teach yourself] 
Farzad Narguess. 
This introductory course comprises a text with 2 accompanying audio 
CDs. 
Begins with a detailed introduction to the Persian script and 
pronunciation followed by 20 chapters using simple dialogues to 
introduce new vocabulary based around everyday situations. 
The CDs contains the dialogues and exercises from the textbook and 
can be used for speaking and listening practice. 

 

The Routledge introductory Persian course 
Pouneh Shabani Jadidi and Dominic Parviz Brookshaw (2010) 



 121/ دانشگاه کمبریج

A fast-paced beginner course comprising a book and soundfiles 
available from the website at: 
http://routledge:com/books/details/9780415561013. 
The 15 lessons are all introduced by an interesting variety of thought-
provoking questions. 
Useful for those wishing to build-up a firm vocabulary base for 
discussion/debate but the fast pace may make this more suitable for 
class use or for those with some basic experience of reading Persian 
script. 

 

INTERMEDIATE LEVEL 

Modern Persian : spoken and written. Vol. 2 
Don Stilo, Kamran Talattof and Jerome Clinton (2005) 
The second part of a course in Persian, for post beginners who are 
seeking to continue with a thorough exploration of the language and 
are aiming to be able to use it actively in everyday conversation with 
native speakers. 
Each chapter features excerpts of everyday dialogue, grammar and 
structures and situational roleplay. 
Once learners have finished this two part course they should be able to 
speak the language with fluency, within the bounds of the vocabulary 
and grammatical range covered. 

 

The Routledge intermediate Persian course : Farsi 
Shirin Ast, book two 
Routledge (2012) 
An intermediate Persian course designed specifically for University 
students comprising a book and soundfiles available from the website 
at: http://routledge:com/books/details/9780415691376. 
There are 15 lessons in total all based on a variety of leading 
questions such as 'Which issues normally cause divorce?', 'What do 
you do to protect the environment?', 'Can natural disasters be 
prevented?' etc. 
Although this book can be used for self study purposes, it may be 
better suited to class room situations. 
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ADVANCE LEVEL 

What the Persian media says: a coursebook 
Pouneh Shabani-Jadidi (2015) 
A course book which bases exercises on Persian newspaper articles 
and introduces students to the language used in the media and the 
news. 
The book is entirely in Persian but withan extensive English-Persian 
glossary 
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 اطالعات تماس
 مرکز آموزز از راه دور صبا ادنام نه

 خصوصی نوع نهاد

 خانم اعظم عرب نام و نام خانوادگی مسئول

 خانم مهندس مرجان پژمان نام و نام خانوادگی نماینده

 33173152 تلفن ثابت

 33233211 نمابر

 23159529113 تلفن همراه

 marjanpejman@gmail.com رایانامه

 /http://www.sabaeducation.net وبگاه

 نشانی پستی

 روبههروی دریها بلهوار آبههاد سهعادت  تههران

 سههوم طبقهه   32 پههال  دالوران بوسههگان

 هشت واضد

 
 

 

 



 121/ مرکز آموزشی صبا

 نهاد معرفی

 مهمترین دستاوردها:

 خارج مدارس ک  اداره نظارت تحت 1937سال از دورصبا راه از آموزز  مدرس  تاسیا

 172222 بها 1932 سهال در تعهاون توسع  بانک پرسن  وپرورز،آموزز آموزز کشور

 مجازی شیوه ب  زبان کالج مجازی،تاسیا شیوه ب  ساعت نفر

 

 اجرا: دست در هایبرنامه و هافعالیت

 مجازی شیوه ب  فارسی زبان آموزز

 

 آینده: هایبرنامه

 مجازی شیوه ب  المللی بین مدرس  ایجاد

 

 اطالعات آموزشی و پژوهشی

 1921 سال تاسیا

 ایرانی،عراقی،پاکسگانی هایملیت نفر از 5222 یالنالگحصتعداد فارغ

آموزان در ضال تعداد زبان

 تحصی 

 ایرانی،عراقی،پاکسگانی هایملیت نفر از 522

 قراردادی  52 تعداد مدرسان

فوای آموزشی، پژوهشی و 

 رفاهی
 کالس آنالین مجازی 12

 

 هاها، ظرفیتتوانمندی

 سرورهای در ایران ، آمریکا ،ان لیا .1

 از طریق کالسهای بر خط آموزز مجازی .5

 ه دور سال  در زمین  آموزز از را 15تجرب   .9
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 انتظارات موسسه/ نهاد از بنیاد سعدی
 تش ی  کار گروه مجازی  .1

 معرفی موسس  فرهن ی صبا ب  تمام رایزنی ها .5

 های همکاری با بنیاد سعدیزمینه
 یآموزز زبان فارسی ب  شیوه مجازی با همکاری بنیاد سعد .1

 آموزز مدرسین فارسی  آموز بنیاد سعدی ب  شیوه مجازی .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121/ مرکز آموزشی صبا
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 اطالعات تماس
 شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

 شهیدی قوام جواد سید نام و نام خانوادگی مسئول

 طباطبایی دکگر نام و نام خانوادگی نماینده

 55222792 تتلفن ثاب

 55222792 نمابر

 23151521223 تلفن همراه

 tabatabaee.ali@gmail.com رایانامه

 /http://www.iranianshouse.ir وبگاه

 نشانی پستی

 نیهای  راه چههار از بهاالتر ولیعصر خیابان

 صههندوق 9 شههماره غربههی ارمغههان کوچهه 

 11371-9111: پسگی

 



 121/ شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

 عرفی موسسهم
ب  صورت دفگر ئاقع در نیویور  و تاسیا ب  صورت شهورا تحهت  1972آغاز فعالیت از سال  -

 1931نظارت ریاست جمهوری در سال 

 و آموزشی، اقگصادی و علمی های تخصصی کنسولی، همکاریهایاین شورا مگشک  از کارگروه -

-اندیش  مهی و قوایی، دین نوین، ضقوقی، های آوری فن و ای، علومرسان  و بازرگانی، فرهن ی

 باشد.

میلیون ایرانی خارج از مرزهای ایران سکونت دارند سرمای  گرانبهایی ک  باید به   3تا1تعداد  -

 ایشان توج  ویژه داشت.

فارسی اشاره  زبان آموزز جامع توان ب  طرحکارگروهها می دبیران مشگر  شورای از مصوبات -

 کرد

 رانیان خارج از کشور های دوم تا چهارم ایدغدغ  فراوان برای آموزز زبان فارسی ب  نس  -
 

 آثار تولیدی
 «دُرج»افزار مشارکت و پشگیبانی تولید نرم -

 «ویراسگیار»افزار مشارکت و پشگیبانی تولید نرم -

 

  تهدیدها و هافرصت انتظارات؛ مشکالت؛

در تحقیق صورت گرفگ  توسط شورا موارد زیر از مهمگرین عوام  و مشکالت موجود برای  -

 :آموزز زبان فارسی است

 های ندریا زبان فارسیمنطقی نبودن و غیرعلمی بودن روز .1

 نبود کگاب آموزشی مناسب .5

 کمبود منابع و امکانات آموزشی .9

 مادری زبان دانسگن اهمیت ب  نسبت فرزندان نبودن توجی  .1

 

 پیشنهادات
آمادگی شورا برای در اخگیار نهادن امکانات مادی و معنوی خود برای گسگرز و تقویت زبان 

فارسی
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 اطالعات تماس
 موسس  فرهن ی مدرس  برهان نام نهاد

 دولگی نوع نهاد

  نام و نام خانوادگی مسئول

 پناهمحبت محمدضسین نام و نام خانوادگی نماینده

 33322951 تلفن ثابت

 33329323 نمابر

 23159111291 تلفن همراه

 mhmpss@gmail.com رایانامه

 /http://enma.ir وبگاه

 شانی پستین
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 111/المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین  فارسی زبان آموزش مرکز

معرفی موسسه

ریزی آموزشهی موسس  فرهن ی مدرس  برهان زیر مجموعه  سهازمان پهژوه  و برنامه 

با نام انگشارات مدرس  و با موافقت دکگهر ضهداد  1923وزارت آموزز و پرورز در سال 

ریزی آموزشی وقهت فعالیهت خهود را وزیر و رییا سازمان پژوه  و برنام عادل معاون 

و بهر اسهاس  1979آغاز نمود. انگشهارات مدرسه  بها ابگنهای به  اههداف خهود در سهال 

ی خود ب  نام موسس  فرهن ی مدرس  برههان تغییهر ماهیهت یافهت تها بگوانهد اساسنام 

 .ا گسهههگرز دههههدههههههههای فرهن هههی و آموزشهههی خهههود را در همههه  ضوزهفعالیت

های دینهی، اجگمهاعی، عنوان کگاب در ضوزه 9222این موسس  تا کنون توانسگ  بالغ بر 

 طبهع ب  و تولید اعگقادی و اسالمی شعائر ب  توج  با و …فرهن ی، آموزشی، پژوهشی و

 .ساندر

 

 اهداف

 :کندموسس  فرهن ی مدرس  برهان اهداف زیر را دنبال می

تولید و نشر  -های فرهن ی اعم از: خرید و فروز کگابتوسع  و ترویج فعالیت- 1

تأسیا چاپخان  و صنایع  -های داخلی و خارجیبرگزاری و شرکت در نمایش اه -کگاب

کمک هزین  تحصیلی ب   -اندرکاران خدمات فرهن یخدمات ضمایگی از دست -وابسگ 

 -هاخان یز کگابکمک ب  تجه -های علمی و فرهن یبرگزاری همای  -پذیراقشار آسیب

 کمک ب  معلمان سراسر کشور -شناسایی اسگعدادهای درخشان
 

برگزاری -های هنری اعم از: انگشار آثار مکگوب هنریتوسع  و ترویج فعالیت- 5

 تولید و تک یر آثار صوتی و تصویری -های هنرینمایش اه

های ری نمایش اههای سینمایی، سمعی و بصری اعم از: برگزاتوسع  و ترویج فعالیت- 9

 های مسگند، آموزشی، علمی، تاریخی وتولید فیلم -عکا و اسالید

…  

های مطبوعاتی و تبلیغاتی اعم از: انگشار مجل ، بولگن و نشری ، توسع  و ترویج فعالیت- 1
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همکاری فنی و انگشاراتی و مبادل  علمی و فرهن ی با  -انجام کلی  عملیات تبلیغاتی

 شخاص ضقیقی و ضقوقی اعم از دولگی و خصوصیمدیران سازمان و ا
 

های آموزشی اعم از: آموزز فرایند تولید و تک یر آثار مخگلف توسع  و ترویج فعالیت- 1

تولید و توزیع انواع  ICT- و  ITانجام فعالیت در زمین  -فرهن ی ب  عالقمندان

و توزیع انواع منابع تهی  و تدوین و تولید  -محصوالت آموزشی اعم از الکگرونیک و چاپی

 آموزشی و کمک آموزشی و کمک درسی
 

های پژوهشی اعم از: تهی  و اجرای طرح های مطالعاتی، توسع  و ترویج فعالیت- 2

مطالع  در زمین  دان  فنی  -های مخگلف فرهن یتحقیقاتی و علمی آموزشی در زمین 

زمین  های علمی و ای در عرض  خدمات مشاوره -چا  و انگشار برای بکارگیری آن

 فرهن ی ب  سایر موسسات و یا افراد

 موضوعات تولید کتاب در انتشارات مدرسه

 «قرآن و معارف اسالمی »

 «ادبیات »

 «دان  و فناوری » 

 «علوم پای :فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیات»

 « تاریخ ایران و جهان »  

 « علوم تربیگی » 

 « زبان های خارجی » 

 «شی، خوشنویسی، نمای  و...نقا هنر:» 

 «علوم اجگماعی، جغرافیا ، مدیریت آموزشی» 
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 مخاطبان تولیدات انتشارات مدرسه

 

 چ ون ی تولید کگاب در انگشارات مدرس 

همکهاری  نفر کارشناس و ارزشیاب علمی بها انگشهارات مدرسه  522در مجموع بی  از 

ریزی آموزشهی، از ان پهژوه  و برنامه سازمدارند ک  در وهل  اول کارشناسان و مولفان 

 فکر و فعال فرهن ی هسگند . همکاران خوز

سپا مؤلفان و مگرجمان ضرف  ای در سطح کشور و برخی معلمان با تجرب  و نویسهنده 

ها ک  شناخت کافی از آموزز و پرورز و مخاطبان انگشارات و گروهی از اساتید دانش اه

صویرگر،گرافیست و ویراسگاران زبده و بها تجربه ، بدنه  دارند و نیز جمعی از هنرمندان ت

 را تشکی  می دهند. کارشناسی بخ  تولید انگشارات مدرس 
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 بسته آموزشی فارسی بیاموزیم!
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 آشنایی با بسته آموزشی  فارسی بیاموزیم انتشارات مدرسه

 ت و وظیفه اند گواه میزان مسهؤولیها ک  در وصف زبان شیرین فارسی گفگ بسیار سخن

با دشوار ما برای ضفظ و اشهاع  آن اسهت و تربیهت فرزنهدانمان، دور از آب و خها  و 

ی آموزز زبهان فارسهی و ضفهظ فرهنهگ آنهان دغدغ وطن مألوف و فرهنگ مأنوس بی

ها ما را بر آن داشهت بدون آشنایی کام  با این زبان کاری سخت دشوار است.این دغدغ 

وطنهان صهمیمی و ی همهای مهربان و تپنهدهرا ب  قلب« زیمفارسی بیامو»ی تا مجموع 

های اساسی ما در تدوین این مجموعه  . هدفگرامی خود در آن سوی مرزها تقدیم کنیم

 آن است ک  فراگیران بگوانند:

زبان مادری خود را در  کرده و با افراد خانواده و دی ران به  روانهی صهحبت کننهد، ه 1

 د، مطالب خواندنی فارسی را بخوانند، و ب  خوبی بنویسند.فارسی را ب  خوبی بفهمن

ه از میراث فرهن ی و ملی و دینی ما ک  ب  زبان فارسهی ن اشهگ  شهده اسهت اسهگفاده 5

 نمایند.

ها و آثار تاریخی و تفریحی، مشهاهیر و نویسهندگان و ه با فرهنگ، آداب و سنن، دیدنی9

 بزرگان علم و ادب و هنر ایران آشنا شوند.

 ه بین فرهنگ غرب و فرهنگ ملیّ خود پلی برای بهگر زیسگن ایجاد کنند.1

ه ضمن برقراری پیوند قلبی و عاطفی و درونی بها فرهنهگ سهنگی و ملهی خهود، آن را 1

 های بعدی انگقال دهند.ضفظ کرده و ب  نس 

 های ادبی و غیر آن اسگفاده نمایند.ه از آثار فارسی در قالب2

 ر و ادب ایران را ب  دی ران معرفی نمایند.ه فرهنگ، تمدن، هن7
نفره مگشک  از مگخصصهان آمهوزز زبهان فارسهی، تالز گروهی ده آموزشی ثمره این مجموع 

ریزان درسی، مشاوران برجسگ  و تصویرگران خبره است ک  سهالیانی چنهد به  طراضهی و برنام 

کار در س  سطح مقدماتی، میانی اند و شام  پنج کگاب درس و پنج کگاب تألیف آن مشغول بوده

 و پیشرفگ  است. 

نام  و راهنمای معلم است تا کهار آمهوزز بها هر کگاب دارای لوح فشرده صوتی و تصویری، واژه

آموزشهی و کارگیری مناسب و مگناسهب مهواد آموزشهی و کمکسهولت و آسانی انجام پذیرد. ب 

ی درست آموزز مؤثر واقهع دریا و نحوههای تتواند در اصالح روزخصوصاً راهنمای معلم می

 شود. 
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عالوه بر این مجموع  کگاب هایی با عنوان قص  های خواندنی و شنیدنی و مجموع  شهرح ضهال 

 مفاخر برای تامین مگون خوانداری مناسب نیز تولید شده است. 

 

 توان چنین برشمرد:این مجموع  را ب  اخگصار می های عمدهویژگی

گفگن، خوانهدن و نوشهگن( به  صهورت یکسهان و دادن،گهوزت زبانی )ه ب  چهار مهار1

 گردد.های مگعدّد تقویت میها ب  کمک تمرینشود. این مهارتموازی توجّ  می

تهوان در ایم. نمهود ایهن رویکهرد را میگرفگ ه از رویکرد شناخگی در آموزز زبان بهره5

آموزان قادر خواهند بود پا از انجام ن ها مشاهده کرد برای نمون  داها و فعّالیّتتمرین

 های مگنوع و فراوان ب  کشف قواعد زبان بپردازند.تمرین

ی گفگهاری زبهان فارسهی همپهای زبهان نوشهگار و در کنهار آن انجهام ه آموزز و گون 9

 گیرد.می

هها و های آموزز فعّال، همیاری و آموزز خالق در تهدوین و طراضهی درسه از شیوه1

آموز مطالب درسی شود. در تمام این مجموع ، زبانهای تدریا اسگفاده میهم در روز

تمهرین و  11تها  12گیرد.ههر درس از میرا ب  کمک گروه و با تمرین و تکرار فراوان فرا 

ها در کگاب کار ادام  ی چهار مهارت تشکی  شده است ک  همین تمرینفعّالیت در ضوزه

های خارج از کالس است و کگاب درس در کهالس انجهام یابد. کگاب کار برای فعالیتمی

 شود.می

گیهری شهده ارتباطی در آموزز زبان فارسی ب  عنوان زبان دوم بهرهه از روز آموزز 1

دهد تا بگواند یهادگیری خهود است.این شیوه فرد را در تقاب  با فرد دی ر یا جمع قرار می

 .ی آن را ب  کار بردهای گوناگون زبانرا تعمیق بخشیده و در موقعیت

پرسی، خرید، معرفهی های زبانی و چ ون ی کاربرد آن نظیر اضواله فراگیران با موقعیت2

ها ب  مهرور خود و دی ران، گفگن زمان، درخواست  و رد درخواست، خداضافظی و تعارف

موقعیهت  22آموزان ضدود ای است ک  زبانشوند. طراضی ساخگار کگاب ب  گون آشنا می

 گیرند.بردی زبان را در طی س  کگاب فرا میکار

ه سعی شده است از واژگان مشگر  میان دو زبان فارسی و ان لیسهی بیشهگر اسهگفاده 7

 شود.
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ه از زبان واسط در آموزز اسگفاده نکردیم؛ زیرا معگقدیم ایهن شهیوه رونهد آمهوزز را 3

 کند.کند می

هها . در کگهاب کهار و تمریای شهده اسهته ب  خطّ فارسی و آمهوزز آن توجه  ویهژه3

 ورزی فراهم شده است.های فراوانی برای نوشگن و دستفرصت

گیری از روز کلی در خواندن و روز تحلیلی در نوشگن ی ما در آموزز بهرهه شیوه12

رود فراگیر با توجّ  به  تصهویر شهیء و تکهرار آن است. بنابراین هن ام خواندن انگظار می

گاه آن را به  هجاهها و خواندن آن را ب  طور کلی یاد گیرد و آنتوسط معلم و نوار شک  

 های آن تجزی  کند.واج

زبهان، ادب و هنهر ه فراگیر در این مجموع  )خصوصاً جلهد دوم به  بعهد( بها فرهنگ،11

مشاهیر و بزرگان آثار و بناهای تاریخی و فرهن ی و برخی از مسائلی که  مربهوآ فارسی،

 گردد.ود آشنا میشب  ایران و اسالم می
 

 ویراست جدید کتاب فارسی بیاموزیم

« فارسی بیاموزیم»اکنون در ضال تولید ویراست جدیدی از مجموع  این مؤسس  هم �

زیر نظر جناب آقای دکگر ضسن ذوالفقاری می باشد ک  بر اساس آن در نظر است با 

و تولید همکاری بنیاد سعدی، محگوای آموزز مجازی آن نیز از طریق شبک  وب 

 لوح فشرده آموزشی انجام پذیرد. 

در این بازن ری، تصاویر، مگن، شیوه های ارائ  مفاهیم و ساخگار آموزشی کگاب  �

مورد بازن ری قرار گرفگ  و این بسگ  آموزشی روزآمده شده در اخگیار عالقمندان ب  

 گیرد. یادگیری زبان فارسی قرار می

قویت و تعمیق مفاهیم آموزشی در کنار عالوه بر این کگاب های مناسب برای ت �

 ویرای  جدید ب  این بسگ  آموزشی اضاف  می شود. 
 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  111

 



 111/ م انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علو

 



 فعال در آموزش زبان فارسی در جهانهای گردهمایی موسسه/  112

 



 111/ م انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


