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زبانان  دانشگاه فردوسی مشهد  المـللی آمـوزش زبـان فـارسـی به غیرفـارسـی مـرکز بین  
 تجهیزات

گیری از تجهیییزا     زبانان با بهره مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

آموزان به راحیییی      کند تا فارسی روز، این امکان را فراهم می  آموزشی به

های آموزشی را بگذرانند و زبان فارسی را به بهیرین نیویو  ییاد           دوره

های مجهز به تجهییزا  شینیییداری و          این مرکز دارای کالس.  بگیرند

دیداری از قبیل ویدئو پروژکیور، آزمایشگاه زبان و همچنین دسیرسی به 

 . باشد اینیرنت می

 

 

هایآموزشزبانفارسیدوره  

است که    ای طراحی شده     های آموزش زبان فارسی به گونه           دوره

مد  در   مد  و  بلند مد ، مییان های کیوتاه آموزان بیوانند در دوره زبان

 . یک برنامه نظامند زبان فارسی را فراگیرند

های فشرده و آزاد آموزش زبان فارسی میناسب با نیاز و اهداف                 دوره

ها بر اساس چهار مهار  اصلی          کالس. شود  آموزان طراحی می     زبان

ریزی   شنیدن، گفین، خواندن و نگارش بر بنیان ارتباط مؤثر برنامه             

 . است شده

های زبان فارسی در شش سطح مقدماتی تا پیشرفیه برگزار                کالس

های تخصصی    ی پیشرفیه دوره    همچنین بعد از اتمام دوره     . گردد  می

خواهند در    باشد که می    آموزانی می   تدوین شده است که مخصوص زبان     

 . های عالی ادبیا  فارسی را بگذرانند ایران توصیل کنند و یا دوره

شود که    در انیهای هر دوره به زبان آموزان مدرک بین المللی ارائه می            

 . آوری ایران است مورد تایید وزار  علوم، توقیقا  و فن

آورد    مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان فرصیی را فراهم می

که فارسی آموزان برای دسییابی به اهداف شغلی و ادامه توصیییل در     

 .ایران زبان فارسی را در زمانی کوتاه فراگیرند

های گروهی یا تک نیفیره      توانند در کالس زبان آموزان در این مرکز می

های آموزشی  ما  برای تمام افراد  از  همه کشورهای  دوره.  شرکت کنند

 . سراسر جهان و همه سنین مناسب می باشد

ی آمیوزش   برنامه های فوق های آموزش زبان فارسی، کالس در کنار دوره

 .شود آموزان برگزار می خوشنویسی، نقاشی و موسیقی ایرانی برای زبان

 مدرسان

سیا    06گروه زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از 

قدمت، مهد پرورش اسیادان آموزش زبان فارسی و ادبیا  در اییران و    

به این پشیوانه، مدرسانی که در مرکز آمیوزش  .  باشد سرتاسر جهان می

زبان فارسی مشغو  به کار هسیند، دارای توصیال  عالی دانشگاهی و   

اسیییادان   .  باشنید  زبانان می میخصص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

روز آمیوزش       های بیه  آوری ها  و فن مرکز تالش دارند  با  آخرین روش

و ممییاز آمیوزش زبیان فیارسیی بیه                های مؤثر زبان،  بهیرین روش

 . زبانان را به کار ببندند غیرفارسی

 امکانات

های اقامیی را در میوییی      ین مرکز برای زبان آموزان خوابگاه و سوئیتا

آورد تا زبان آموزان در موی  کامال علمی و با امکانا   دانشگاه فراهم می

در ایین    .  باشینید   مجهز، اقامیی ارزان، راحت و شادی را در مشهد داشیه

توانند از تجهیزا   آموزان به اینیرنت دسیرسی دارند و می ها زبان اقامیگاه

برای اطیال  از      .  ورزشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه فردوسی بهره ببرند

 . مراجعه کنید ctpl.um.ac.irها به  هزینه اقامت در خوابگاه

 پذیرشپسادکتری

های پسادکیری و فرصت مطالعاتی در رشیه زبان و ادبیا  فارسی               دوره

آورد که پژوهشگران توقیقا  خود را در یکی از            این امکان را فراهم می    

های   های علمی و ادبیا  فارسی جهان و در میان کیاب            بزرگیرین قطب 

ی   سا  و دوره    2تا    1دکیری    های پسا   مد  دوره . غنی ادبی انجام دهند   

 .باشد سا  می 1ماه تا  3فرصت مطالعاتی 

مراجعه   ctpl.um.ac.irبرای ثبت نام و کسب اطالعا  بیشیر به              

 . فرمایید

 

آموز ساخت جمال  ساده برای بیان  زبان

 .گیرد می نیازهای ابیدایی روزانه خود را  فرا

 

1مقدماتی  

 

 

 

 

210  

 ساعت

تواند با جمال  ساده  موی  اطراف خود را می

 .توصیف نماید

 

2مقدماتی  

 

توانایی فهم کلیا  زبان را در موی  خانواده و 

 .تواند ارتباط برقرار کند دانشگاه دارد و می

 

1میانی  

آموز توانایی تعامل با دیگران  را با  فارسی

 . درجه روانی و سلیسی میوس  دارد

 

2میانی  
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آموز در این مرحله توانایی خواندن و فهم   زبان

 . میون پیچیده و بیان مسائل انیزاعی را دارد

 

1پیشرفته  

توانایی درک معانی فرازبانی و بیان مفاهیم 

  .انیزاعی را دارد

 

2پیشرفته  

آموز در این مرحله اصطالحا  تخصصی  فارسی

 . گیرد رشیه خود را فرا می

دورههای

 تخصصی
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