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به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس  قبول،  احسان  دکتر  نظارت:  با 
غیرفارسی زبانان

سردبیر: دکتر جعفر چهارمحالی
تهیه و تنظیم: زهرا شریعت پناه- اسما غفوریان محدث
مصاحبه: صدیقه عشقی، عکس : اسما غفوریان محدث

نشانی: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن: 051-38804356

ctpl@um.ac.ir :رایانامه
 ctpl.um.ac.ir :تارنما

یادداشت

سومین فصل سال، پاییز    رنگارنگ و دالویز، را  پشت سر گذاشتیم  و با 
نگاهی به آینده  ثمرات و نتایج  خوبی برای مرکز فردوسی  پیش چشم 
داریم . در سه ماهی که گذشت  رویدادها و فعالیت ها یی  صورت 
پذیرفت که هر یک به نوبه خود سهمی در گسترش و  پیشبرد اهداف  

این مرکز  داشت. در زیر به برخی از این  رویدادها  اشاره می شود  :
1. تاسیس شعبه  جدید مرکز فردوسی در شهر  نبّطیه  لبنان .

2. امضای تفاهم نامه با رایزنی فرهنگی ایران در سوریه  به منظور  توسعه 
زبان فارسی و جذب فارسی آموز.

3.حضور رئیس دانشگاه  و رئیس مرکز در تونس)نسشت  همکاری 
های فرهنگی ایران و عرب( و  همکاری با دانشکده زبان های خارجی 

بورقیبه برای آموزش زبان فارسی در این دانشکده.
4.همکاری با دانشگاه کوفه  برای  تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی 

در این دانشگاه و نیز امضای تفاهم نامه با دانشگاه کوت عراق.
5. رواج منابع آموزش زبان فارسی مرکز فردوسی در ترکیه که زمینه 

ساز حضور مرکز فردوسی در استانبول خواهد بود.
6.گسترش فعالیت های پژوهشی مدرسان مرکز  که در این فصل به 
ترجمه و چاپ کتاب  »رویکردهای آموزش زبان دوم « آقای عباس 
مقطع  برتر  پژوهشگر  عنوان   به  زاده   خالقی  خانم  انتخاب   و  ناجی 

دکتری  در حوزه زبان شناسی در دانشگاه فردوسی  انجامید.
7. عرضه منابع آموزشی مرکز فردوسی  در نمایشگاه کتاب بیروت.

8. اظهار تمایل مراکز و دانشگاه های معتبر اروپایی  از جمله دانشگاه 
استراسبورگ فرانسه برای همکاری با مرکز فردوسی  .

 شماره پانزدهم    پاییز96 3



شش تن از استادان دانشگاه های چین )آکادمی علوم، آکادمی علوم 
 3 دوشنبه  روز  در   )ustc و  نانجینگ  مهندسی  دانشگاه  اجتماعی، 
قبول،  با دکتر احسان  یافتند و  مهرماه 96 در مرکز فردوسی حضور 

رئیس این مرکز، دیداری داشتند.
فارسی  که  کالس هایی  برخی  در  حضور  با  نخست  استادان  این   
فرآیند  نزدیک  از  داشتند  حضور  آن  در  چین  کشور  از  آموزانی 
فردوسی  مرکز  در  چینی  آموزان  زبان  به  را  فارسی  زبان  آموزش 
مشاهده کردند. پس از آن در آزمایشگاه زبان مرکز فردوسی با سامانه 
آموزش مجازی زبان فارسی و بخش های مختلف آن شامل فیلم های 
آموزشی و نرم افزار آشنا شدند. در پایان نشستی با دکتر احسان قبول، 
رئیس مرکز فردوسی داشتند. در این نشست دکتر قبول ضمن معرفی 
الملل به حضور  مرکز فردوسی و جایگاه آن در سطح منطقه و بین 

روز افزون فارسی آموزان از کشور چین اشاره کرد و نیز بورسیه هایی 
از  دهد،  می  چین  دانشجویان کشور  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  که 
جمله اعطای بورسیه یک ساله آموزش زبان فارسی و دوره تخصصی 
تاریخ ایران باستان به 2 دانشجوی چینی و یک دانشجوی پسا دکتری 
رشته تاریخ. استادان و مدیران دانشگاه های چین نیز ضمن تشکر از 
دانشگاه فردوسی مشهد برای ارائه تسهیالت ویژه به دانشجویان چینی 
آمادگی خود را برای اعزام دانشجویان رشته های مرتبط به ایران از 
جمله زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، ایران شناسی و اسالم شناسی برای 
شرکت در دوره های آموزش زبان فارسی اعالم کردند. در پایان این 
دیدار دکتر قبول، به مهمانان سردیس فردوسی و مجموعه کتاب های 

آموزش نوین زبان فارسی را اهدا کرد.
 

حضور هیات چینی در مرکز آموزش زبان فارسی فردوسی

4 
                                                                                                                                                      
             

 شماره پانزدهم    پاییز96



در راستای گسترش و تعمیق روابط علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی 
جدید  شرایط  بررسی  همچنین  عراق  کشور  دانشگاه های  با  مشهد 
همکاری با دانشگاه  های آن کشور، دکتر محمدرضا هاشمی، معاون 
آموزشی دانشگاه، دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی 
به غیر فارسی زبانان دانشگاه و دکتر غالمرضا ملک زاده عضو هیأت 
این  به  اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد  علمی دانشکده علوم اداری و 

کشور سفر کردند.
هیات دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه مراسم افتتاح دانشگاه وارث 
األنبیاء با دکتر علی عبدالرزاق وزیر علوم عراق و تنی چند از معاونان 
و مشاوران ایشان دیدار کرد. در این دیدارها مسؤوالن وزارت علوم 
عراق از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل اهتمام به امور علمی و رفاهی 
دانشجویان عراقی در دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر نمود. دکتر هاشمی 
نیز با تاکید بر برنامه ویژه دانشگاه فردوسی مشهد برای گسترش روابط 
علمی دانشگاهی با کشور عراق ابراز امیدواری کرد با حمایت بیش از 

پیش وزارت علوم عراق این برنامه ها به درستی اجرا شود.
 هیات دانشگاه فردوسی مشهد در این سفر پنج روزه که آقای اسالمی، 
مدیر روابط دانشگاهی و علمی رایزنی فرهنگی ایران در بغداد ایشان را 
همراهی می کرد با رئیس دانشگاه  اسالمی نجف و معاونان ایشان، رئیس 
دانشگاه الکفیل و معاون امور علمی و آموزشی دانشگاه آستان مقدس 
حضرت عباس )ع( دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدارها هیات 
دانشگاه های  دانشجویان  پذیرش  آمادگی  بر  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

مذکور با شرایط ویژه تاکید کردند.
 در دیدار با دکتر عمار السالمی رئیس دانشگاه اسالمی نجف، ایشان به 
تجربه مشترک دانشگاه فردوسی و دانشگاه اسالمی نجف در برگزاری 
دوره مشترک ارشد علوم قرآنی و برگزاری دوره های آموزش زبان 
فارسی در این دانشگاه اشاره کرد و خواهان گسترش این برنامه ها در 

بخش های دیگر شد.

دکتر صفا موسوی، رئیس دانشگاه الکفیل نیز تأسیس نمایندگی مرکز 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در 
آن دانشگاه و اعزام دو استاد از مرکز فردوسی به نجف در طی دو سال 
گذشته را بسیار موفق ارزیابی کرد و مرکز آموزش زبان فارسی نجف 
را به عنوان یکی از مراکز مهم آموزش زبان فارسی در عراق معرفی 
کرد که به دلیل استقبال از این اقدام، هم اکنون شعبه این مرکز در کربال 
نیز افتتاح شده است. دکتر موسوی ضمن قدردانی از مرکز فردوسی 
پیشنهاد تاسیس مرکز مشترک پژوهش های علمی دانشگاهی میان دو 

دانشگاه را مطرح نمود.
خاطر نشان می شود در ضیافت نهاری که دکتر موسوی به افتخار حضور 
و  دانشکده ها  رؤسای  کلیه  کرد  برپا  مشهد  فردوسی  دانشگاه  هیات 
معاونان دانشگاه الکفیل شرکت کردند. در حاشیه این ضیافت دو طرف 
پایه  علوم  و  مهندسی  بخش های  در  مشترک  دوره های  برگزاری  بر 
تأکید کردند. دکتر عباس دده معاون آموزشی دانشگاه آستان مقدس 
حضرت عباس )ع( نیز با توجه به تجربه موفق همکاری دانشگاه الکفیل 
و دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی گسترش همکاری ها در بخش های 

مختلف آموزشی و علمی را با دانشگاه فردوسی مشهد اعالم کرد.
 بازدید از دانشگاه علوم پزشکی العمید وابسته به آستان مقدس حضرت 
عباس )ع( و دوره آموزش زبان فارسی نمایندگی مرکز فردوسی در 
یادآور  بود.  برنامه های هیات دانشگاه فردوسی مشهد  از دیگر  کربال 
می شود دانشگاه فردوسی مشهد سال گذشته رتبه نخست را در روابط 
بین الملل از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرده است 
و کشور عراق یکی از کشورهای هدف این دانشگاه در توسعه روابط 

علمی دانشگاهی به شمار می آید.

بررسی زمینه همکاری های جدید دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های عراق

 شماره پانزدهم    پاییز96 5



 
فرهنگ  سازمان  اطالع رساني  و  عمومي  روابط  ادار ه کل  گزارش  به 
زبان  آموزش  گسترش  و  توسعه  راستای  در  اسالمي،  ارتباطات  و 
فارسی در بغداد، دومین دوره آموزش زبان فارسی با حضور 18 تن از 
فارسی آموزان با همکاري رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در 

مؤسسه فرهنگي ـ علمي نخب االکادیمیه بغداد آغاز شد.
بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان  در این دوره، فراگیران 
به دانشگاه فردوسی مشهد، زبان  به غیر فارسی زبانان وابسته  فارسی 

فارسی را به مدت 40 ساعت آموزشی فرا مي گیرند.
بنابر اعالم این خبر، برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی توسط 
شهرهای  و  بغداد  شهر  سطح  در  زبان  آموزش  خصوصی  مؤسسات 
حال  در  کشورمان  فرهنگی  رایزنی  حمایت  با  عراق  کشور  دیگر 

برگزاری است.

نشست علمی باز اندیشی در آموزش زبان فارسی روز دوشنبه 3 مهرماه 
با حضور مدرسان مرکز برگزار شد. در این نشست آقای امیر عباس 
دهقانی، یکی از مدرسان مرکز، باز اندیشی را یک فرایند فراشناختی 
و  عملکرد  تجربیات  به  انتقادی  نگاهی  با  باید  معلمین  آن  در  که 
تصمیمات آموزشی خود بپردازد، معرفی کرد. وی با تاکید بر اهمیت 
باز اندیشی در افزایش و تحول عملکرد، ریشه آن را در ساختن دانش 

نه در انتقال اطالعات دانست. 

برگزاری نشست علمی باز اندیشی در آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی

آقای دهقانی در این جلسه به روش های بازاندیشی از جمله، مشاهده 
با  وی  کرد.  اشاره  کارپژوهی  و  تدریس  خاطرات  نگارش  خویش، 
معرفی بازاندیشی به عنوان یک مطالعه درونی، نقش بکارگیری این 

روش ها را در کالس های درس بسیار کلیدی دانست.
یادآور می شود این نشست به صورت کارگاهی برگزار شد که مسائل 
و مشکالتی که مدرسان در کالس درس با آن مواجه هستند، مطرح 
شد و مدرسان  با ارائه راه کار هایی، تجربیات خود را از کالس های 

درس بیان کردند. 

آغاز دومین دوره آموزش زبان فارسی در بغداد 
دومین دوره آموزش زبان فارسی با همکاري رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در مؤسسه نخب االکادیمیه بغداد، آغاز شد.
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بیست و نهمین دوره آموزش زبان فارسی در مرکز 
فرهنگی ج.ا.ایران در بغداد پایان یافت

شهر  سطح  در  فارسی  زبان  آموزش  توسعه  و  گسترش  راستای  در   
 16 مشارکت  با  فارسی  زبان  آموزش  دوره  نهمین  و  ،بیست  بغداد 

فارسی آموز  در مرکز فرهنگی ج.ا.ایران در بغداد  پایان یافت.
مبنای  بر  را  فارسی  زبان  میانی  سطح  آموزان  فارسی  دوره  این  در   
شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وابسته 
ساعت   80 مدت  طی  را  فارسی  زبان  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  به 

آموزشی فرا گرفتند.
مرکز  در  فارسی  زبان  آموزشی  های  دوره  فراگیران   است  گفتنی 
فرهنگی ج. ا. ایران در بغداد طی سه مرحله آغازین، میانی و پیشرفته 
بر مبنای نظام آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

وابسته به دانشگاه فردوسی  به یادگیری زبان فارسی  می پردازند.

برگزاری سی امین دوره آموزش زبان فارسی در مرکز 
فرهنگی ج.ا.ایران در بغداد

در راستای گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در سطح شهر بغداد 
،سی امین دوره آموزش زبان فارسی با مشارکت 20 فارسی آموز  در 

مرکز فرهنگی ج. ا. ایران در بغداد پایان یافت.
مبنای  بر  را  فارسی  زبان  فارسی آموزان سطح آغازین  این دوره  در 
شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وابسته 
ساعت   80 مدت  طی  را  فارسی  زبان  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  به 

آموزشی فرا گرفتند.

برگزاری کارگاه آموزشی توسط عضو هیات علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه بوعلی سینا همدان 

زبانان«  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  نوین  »روشهای  کارگاه 
ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو  قبول،  احسان  دکتر  توسط 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، از تاریخ 10 تا 12 مهرماه به مدت 16 

ساعت در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.
دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضا  از  نفر   40 که  کارگاه  این  در   
تحصیالت تکمیلی از رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی 
و دیگر رشته های مرتبط شرکت کردند دکتر قبول به معرفی مبانی 
خوانداری  گفتاری،  شنیداری،  مهارتهای  آموزش  نوین  روشهای  و 
نیز روشهای آموزش  به غیر فارسی زبانان و  نوشتاری زبان فارسی  و 

روابط فرهنگی پرداخت.
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مقدماتی  در سطح  افعال  بسامد  میزان  بررسی  محوریت  با  ای  جلسه 
کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با حضور دکتر 
در  مرکز  مدرسان  از  جمعی  و  فردوسی  مرکز  رئیس  قبول،  احسان 

تاریخ 24 مهرماه سال جاری برگزار شد.
ارائه  به  مرکز  مدرسان  از  یکی  عباسیان،  فهیمه  خانم  جلسه  این  در 
کتاب،   5 در  مقدماتی  سطح  در  افعال  بسامد  میزان  درباره  مقاله ای 
فارسی  کتاب  قبول،  احسان  دکتر  تالیف  فارسی  زبان  نوین  آموزش 
زبان  ثمره، کتاب  یداهلل  فارسی دکتر  زبان  بیاموزیم، کتاب آموزش 

المصطفی پرداخت.  فارسی دکتر صفارمقدم و کتاب فارسی جامعه 
پنج  این  در  افعال  بسامدترین  کم  تا  بسامدترین  پر  از  فهرستی  وی 
بر  پژوهش  این  نتایج  بیان  با  عباسیان  خانم  کرد.  ارائه  را  مجموعه 
اهمیت آن در امر هدف گذاری آموزش، سطح بندگی فراگیران و 
کمک به تهیه محتوای آموزشی و همچنین تهیه آزمون های واژگانی 
تاکید کرد. در ادامه این جلسه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار 

شد، مدرسان نظرات خود را پیرامون این مساله مطرح کردند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساریک چک، دکتر جوزف کروس، 
روز دوشنبه 1 آبان ماه سال جاری، در مرکز فردوسی حضور یافت و 

با دکتر احسان قبول، رئیس این مرکز دیداری داشت.
در این جلسه، دکتر قبول ضمن معرفی مرکز فردوسی و جایگاه آن 
در سطح منطقه به حضور روز افزون فارسی آموزان اروپایی در مرکز 
فردوسی اشاره کرد و ضمن معرفی امکانات مناسب این دانشگاه از 
جمله، فضای آموزشی متناسب، خوابگاه و امکانات رفاهی و تفریحی 
از آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب دانشجویان و استادان 
دکتری علوم سیاسی برای فرصت مطالعاتی و آموزش زبان فارسی و 
همچنین دوره های  تابستانی و آموزش مجازی زبان فارسی  خبر داد. 

برگزاری نشست علمی بررسی میزان بسامد افعال در سطح مقدماتی پنج مجموعه از کتاب های آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی 

بازدید استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساریک چک از مرکز فردوسی 
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درج نام دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست دانشگاه های 
معتبر برای دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم عراق

 
وزارت  سوي  از  جهان  هاي  دانشگاه  بندي  رتبه  آخرین  اساس  بر 
علوم عراق 9 دانشگاه ایراني شامل دانشگاه هاي علوم پزشکي، فني- 
مهندسي و دانشگاه های جامع براي اعزام بورسیه معتبر شناخته شدند.

دانشگاه  و  مشهد  فردوسي  دانشگاه هاي  تنها  فهرست  این  اساس  بر 
تهران جزو دانشگاه  هاي معتبر جامع معرفي شده اند.

وزارت  دیگر  و  عراق  عالي  آموزش  و  علوم  وزارت  اساس  این  بر 
خانه  ها و نهادهاي علمي این کشور مجاز هستند دانشجویان بورسیه 
خود را براي ادامه تحصیل در ایران تنها به این دانشگاه ها اعزام کنند. 
فهرست 9 دانشگاه برتر ایران عبارت است از: دانشگاه تهران، دانشگاه 
فردوسي مشهد، دانشگاه شریف، دانشگاه صنعتي امیر کبیر، دانشگاه 
صنعتي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي ایران، دانشگاه علوم پزشکي 
شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه  مشهد،  پزشکي  علوم  دانشگاه  تهران، 

بهشتي.
فهرست  این  در  مشهد  فردوسي  دانشگاه  نام  درج  شود  مي  یادآور 
دانشگاه،  آموزشي  معاون  رایزني¬ هاي  و  مستندات  ارائه  حاصل 
دکتر محمدرضا هاشمي و هیأت همراه در طي سفر اخیر به عراق با 
مسؤوالن وزارت علوم و آموزش عالي عراق و نظر مثبت مسؤوالن 
مزبور نسبت به کیفیت باالي آموزش در دانشگاه فردوسي مشهد بوده 

است.

جلسه همفکری و بررسی مسائل و مشکالت آموزشی و 
پژوهشی دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد 

با حضور  و  دانشگاه  بین المللی  دانشجویان  اداره  تالش  با  این جلسه 
آموزش  مرکز  رئیس  وفناوري،  پژوهش  معاون  آموزشی،  معاون 
آموزشي  محترم  معاونین  همچنین  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسي  زبان 
اندیشی  هم  پیرامون  مشهد،  فردوسي  دانشگاه  مختلف  دانشکده هاي 
دانشجویان  پژوهشی  و  آموزشی  مشکالت  و  مسائل  با  رابطه  در 

بین المللی برگزار شد.
دکتر هاشمي معاون آموزشی دانشگاه ضمن تشکر از زحمات دکتر 
غنایي رئیس سابق اداره دانشجویان بین المللی و کارشناسان این اداره 
جدید  مسئولیت  این  در  زاده  مؤذن  دکتر  خانم  براي  و  نمود  تقدیر 
و  دانشجویان  فرآیند ورود  از  موفقیت کرد. سپس گزارش  آرزوي 

شیوه پذیرش آنها دردانشگاه فردوسی مشهد ارائه شد.
در ادامه دکتر مؤذن زاده از معاونین آموزشي به خاطر همکاري و تعامل 
مثبت با اداره دانشجویان بین المللی تشکر نموده و بر نقش مثبت مشاوران 
علمي در دانشکده ها تأکید نمود و در ادامه افزود اداره دانشجویان بین 
المللی با کمال میل پذیراي نقطه نظرات ، انتقادات و پیشنهادها همکاران 

در جهت بهبود شرایط و رفع مشکالت خواهد بود.
سپس هر کدام از معاونین آموزشي پیشنهادات و نظرات خود را در 
مورد وضعیت دانشجویان بین المللی در دانشکده مربوطه اعالم نمودند 
و دکتر قبول به ارائه توضیحاتي در مورد وضعیت مرکز آموزش زبان 
با  فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و مقایسه آن 
سایر مراکز در کشور پرداختند. در پایان این نشست معاونین آموزشي 
و پژوهشي دانشگاه در مورد مسائل آموزشي و پژوهشي مطرح شده 

توسط مهمانان توضیحاتي ارائه دادند.
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برگزاری نشست علمی زبان شناسی و آموزش زبان
 )طرح درس درون ذهنی زبان آموز( در مرکز فردوسی

با محوریت طرح درس درون ذهنی زبان  نشست علمی زبان شناسی 
آموز با حضور دکتر علی علیزاده، عضو شورای علمی مرکز فردوسی 
و عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی و  با حضور 

جمعی از مدرسان این مرکز برگزار گردید. 
درون  طرح  پژوهشی  پیشینه  به  اشاره  با  علیزاده  دکتر  جلسه  این  در 
ذهنی در زبان های دیگر بر اهمیت این موضوع در حوزه زبان فارسی 

نیز تاکید کرد.
وی با اشاره به نظریه ترتیب پذیری یادگیری زبان، آن را زمینه ساز 
طرح درون ذهنی دانست که این طرح متاثر از زبان مادری نیست و 
سن و جنس در آن دخالتی ندارد بلکه جنبه جهانی دارد و بخشی از 
آموزش  در  و  می شود  منشعب  زبان  خود  از  ذهنی  درون  طرح  این 
ذهنی  ترسیم  این  و  شود  رعایت  نظم  و  ترتیب  این  باید  زبان  یک 
می تواند به شفاف تر شدن ایده ها و آموزش بهتر و نیز مدیریت زمان 

و تصمیم گیری بهتر کمک کند.
مطرح  زمینه  این  در  را  خود  سواالت  مدرسان  جلسه،  این  پایان  در 

کردند و ایشان به این سواالت پاسخ دادند. 

امضای قرارداد همکاری علمی – آموزشی مرکز فردوسی 
و دانشگاه کوت عراق 

در چهارچوب گسترش همکاری های علمی آموزشی مرکز فردوسی 
با دانشگاه های عراق، قرارداد همکاری علمی – آموزشی میان مرکز 
بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
مشهد و دانشگاه کوت عراق روز دوشنبه ، 96/8/6 در مرکز فردوسی 
به امضای رئیس مرکز فردوسی، دکتر احسان قبول و رئیس دانشگاه 

کوت، دکتر علی عبدالحسین زوین رسید. 
بر اساس این قرارداد، مرکز فردوسی بر اساس نیازها و مقتضیات این 
دانشگاه، دوره های آموزشی کوتاه مدت، انجام طرح های پژوهشی و 
آموزشی در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، برگزاری 
دوره های آموزش مجازی، برگزاری دوره های دانش افزایی در مرکز 
نیز  این قرارداد دانشگاه کوت  بر طبق  ارائه خواهد کرد.  فردوسی را 
فراهم کردن مقدمات و ضروریات سفر استادان مرکز فردوسی و فراهم 
کردن مقدمات الزم جهت گسترش زبان فارسی و تاسیس رشته زبان و 

ادبیات فارسی در دانشگاه کوت را متعهد شد. 
از  که  دارد  قرار  واسط  استان  در  کوت  دانشگاه  شود  می  یادآور 
استان های همجوار ایران به شمار می آید و بنا به نیازهای اقتصادی و 

آموزشی افراد زیادی مایل به یادگیری زبان فارسی هستند.

10 
                                                                                                                                                      
             

 شماره پانزدهم    پاییز96



بازدید مدیر روابط علمی و دانشگاهی رایزنی فرهنگی 
ایران در عراق از مرکز فردوسی 

مدیر روابط علمی و دانشگاهی رایزنی فرهنگی ایران در عراق، آقای 
مرکز  رئیس  با  فردوسی  مرکز  از  بازدیدی  طی  اسالمی  رضا  حمید 

فردوسی، دکتر احسان قبول  روز شنبه 6 /96/8 دیدار کرد.
در این دیدار دکتر قبول، از رایزنی فرهنگی ایران در عراق در همکاری 
با مرکز فردوسی برای گسترش زبان فارسی در شهرهای مختلف عراق 
با توجه به افزایش همکاری  ابراز امیدواری کرد که  قدردانی کرد و 
مرکز فردوسی با دانشگاه های مختلف عراق، این همکاری ها با کیفیت 
بهتری پیش برود و آمادگی مرکز فردوسی را برای پشتیبانی از دوره های 

آموزش زبان فارسی در رایزنی به صورت مجازی اعالم کرد. 
به  از دانشگاه فردوسی مشهد  با قدردانی  این دیدار آقای اسالمی  در 
جهت فعالیت های گسترده آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها  
و مراکز مختلف عراق برنامه و منابع درسی مرکز فردوسی را برای زبان 
و  معرفی کرد  کارآمد  و  مطلوب  بسیار  عراقی  دانشجویان  و  آموزان 
برنامه دیگر دانشگاه های عراق و اقلیم کردستان عراق را برای آموزش 

زبان فارسی بر اساس برنامه و منابع مرکز فردوسی اعالم کرد.  
طی این دیدار دکتر قبول و آقای اسالمی برای آموزش مجازی، اعزام 
زبان آموزان رایزنی در بغداد برای مدرسه زمستانی و تابستانی به مرکز 

فردوسی به برنامه مشترکی رسیدند. 
یادآور می شود طبق تفاهم نامه میان مرکز فردوسی و رایزنی فرهنگی 
رایزنی  در  فارسی  زبان  آموزش  دوره های  برگزاری  بغداد  در  ایران 
فرهنگی و دیگر مؤسسات خصوصی آموزش زبان در بغداد و شهرهای 
عراق با نظارت رایزنی فرهنگی ایران در بغداد بر اساس برنامه درسی 

مرکز فردوسی انجام می شود.

برگزاری نشست علمی آموزش زبان فارسی در دانشگاه 
استراسبورگ فرانسه در مرکز فردوسی

 
استراسبورگ  دانشگاه  فارسی در  زبان  با محوریت آموزش  جلسه ای 
فرانسه با حضور مدرس گروه زبان فارسی دانشگاه استراسبورگ، دکتر 
حمیده لطفی نیا و دکتر احسان قبول و جمعی از مدرسان مرکز فردوسی 

روز دوشنبه 96/8/8 در مرکز فردوسی برگزار شد.
در این جلسه، دکتر لطفی نیا با اشاره به تاریخچه دانشگاه استراسبورگ 
فرانسه دانست که در  از قدیمی ترین دانشگاه های  فرانسه آن را یکی 
شروع  و  می شود  تدریس  زبان   26 آن  خارجی  زبان های  دانشکده 
با  باز می گردد. وی  به 143 سال قبل  ادبیات فارسی  دپارتمان زبان و 
اشاره به استفاده از زبان واسط در سطوح مقدماتی تدریس زبان فارسی 
در دانشگاه استراسبورگ نقش آموزش ادبیات فارسی در عالقه مندی 
فرانسوی زبانان را بسیار برجسته دانست. وی با تاکید بر روش ها و منابع 
کتاب های  از  بخش هایی  از جمله  دانشگاه  این  در  تدریس  آموزشی 
آموزش نوین زبان فارسی تالیف دکتر احسان قبول، به کمبود متدهای 

آموزشی در زبان فارسی اشاره کرد. 
زبان  آموزش  مرکز  های  فعالیت  از  ابراز خرسندی  با  نیا  لطفی  دکتر 
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه پیشنهادهایی 
نمایشگاه های  برگزاری   ، مشترک  همایش های  برگزاری  جمله  از 
بتواند به گسترش  اقدامات  این  امیدواری کرد که  ایران شناسی اظهار 

زبان و ادبیات فارسی کمک کند. 
را مطرح  فردوسی سواالت خود  این جلسه مدرسان مرکز  پایان  در 
کتاب های  قبول  دکتر  و  داد  پاسخ  آن  به  نیا  لطفی  دکتر  که  کردند 

آموزش نوین زبان فارسی و سردیس فردوسی را به ایشان اهدا کرد
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برگزاری دومین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان عراق با همکاری مرکز فردوسی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و پژوهش های ایران شناسی دانشگاه 
استراسبورگ، دکتر نادر نصیری مقدم روز سه شنبه 9 آبان ماه سال 
جاری طی بازدیدی از مرکز فردوسی با رئیس مرکز فردوسی، دکتر 

احسان قبول دیدار کرد.
در این دیدار که دکتر حمیده لطفی نیا، مدرس گروه فارسی دانشگاه 
فرانسه  زبان  علمی گروه  هیات  فارسیان، عضو  دکتر  و  استراسبوگ 
فارسی  گفتگوی  کالس  از  داشتند،  حضور  نیز  فردوسی  دانشگاه 
آموزانی از کشورهای انگلیس، آلمان، ژاپن و کره جنوبی بازدید و 
از نزدیک شاهد شیوه تدریس و امکانات مرکز فردوسی بودند. طی 
الکترونیک مرکز  از سامانه آموزش های  این دیدار هیات فرانسوی 

فردوسی دیدن کردند.

امکانات  و  فردوسی  مرکز  معرفی  ضمن  قبول  دکتر  جلسه  این  در 
برگزاری دوره های مجازی  برای  فردوسی  دانشگاه  آمادگی  از  آن، 
برای  افزایی  دانش  دوره های  برگزاری  و   فارسی  زبان  آموزش 

دانشجویان دکتری دو دانشگاه اعالم آمادگی کرد. 
دکتر نصیری نیا نیز امکانات و فضای مرکز فردوسی را بسیار مطلوب 
ارزیابی کرد و از اعزام دانشجویان زبان فارسی برای شرکت در دوره 
های تابستانی مرکز فردوسی خبر داد و اظهار امیدواری کرد، زمینه 
همکاری های بیشتر بین این دانشگاه و دانشگاه فردوسی فراهم آید. 
در پایان این دیدار دکتر قبول یک دوره از کتاب های آموزش نوین 

زبان فارسی و سردیس فردوسی را به ایشان اهدا کرد.

 
دومین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان 
دوره  این  در  شد.   آغاز  آموزان  فارسی  از  تن   12 حضور  با  عراق 
فراگیران بر اساس تفاهم نامه میان مرکز فردوسی و دانشگاه گرمیان  
و بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، زبان فارسی را فرا می گیرند. 
یادآور می شود اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه گرمیان 
با حضور 21 فارسی آموز تشکیل شد و پس از گذراندن آزمون جامع 
و  طراحی  آزمون  این  فردوسی  مرکز  همکاری  با  که  فارسی  زبان 
برگزار شد، شرکت کنندگان گواهینامه به زبان های فارسی و انگلیسی 

دریافت کردند.
 

بازدید مدیر گروه زبان و ادب فارسی و پژوهش های ایران شناسی دانشگاه استراسبورگ از مرکز فردوسی 
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برگزاری نشست علمی بررسی توصیفی خطاهای نگارشی 
فارسی آموزان مرکز نجف 

فارسی  نگارشی  خطاهای  توصیفی  بررسی  محوریت  با  جلسه ای 
حضور  با   96 سال  ماه  آبان   15 دوشنبه  روز  نجف  مرکز  آموزان 

مدرسان مرکز فردوسی برگزار شد.
طی این جلسه آقای هادی پیرگزی، استاد اعزامی مرکز فردوسی به 
نجف، گزارشی از عملکرد 20 ماهه خود در مرکز نجف، ارائه کرد. 
تعداد فارسی آموزان این مرکز در این مدت 202 نفر بوده اند که در 
3 آزمون جامع زبان فارسی شرکت کرده اند. وی با اشاره به عالقه 
عراقی ها برای ادامه تحصیل در ایران، گزارشی از خطاهای نگارشی 
این  کرد.  ارائه  نجف،  مرکز  آموزان  فارسی  نوشته های  در  موجود 
خطاها شامل خطاهای دستوری، ساختاری، معنایی، تداخل زبانی و 
فنی و ادبی و ... می شود که مبتنی بر ویژگی های فردی و نیز ناشی 
از عدم درک صحیح از موضوع می باشد. در ادامه این جلسه وی به 
بررسی راهکارهای متناسب با این خطاها پرداخت و مدرسان  با ارائه 
زمینه  این  در  را  سواالت خود  درس،  از کالس های  تجربیات خود 

مطرح کردند که ایشان به آن پاسخ داد. 

نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با مسئوالن سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و جلسه هماهنگی بزرگداشت 

پروفسور ویکتور الکک در دانشگاه فردوسی مشهد 

استاد  الکک  ویکتور  پروفسور  بزرگداشت  محوریت  با  ای  جلسه 
فقید دانشگاه لبنان و استاد افتخاری مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 
با حضور دکتر محمد کافی،  زبانان دانشگاه فردوسی مشهد  فارسی 
بین الملل،  معاون  یار،  خامه   دکتر  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
سازمان  رئیس  اورعی،  آقای  پژوهش ها،  مرکز  معاون  ربانی،  دکتر 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی مشهد و دکتر احسان قبول، رئیس مرکز 
ریاست  دفتر  در  جاری  سال  ماه  آبان   11 شنبه،  پنج  روز  فردوسی، 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. 
 در ابتدای این نشست دکتر احسان قبول، به بخش های مختلف برنامه 
بزرگداشت دکتر الکک اشاره کرد و ضرورت همکاری بخش های 
این  ادامه  در  شد،  یادآور  برنامه  این  در  را  کشور  فرهنگی  مختلف 
جلسه دکتر کافی به اهمیت بزرگداشت ایران شناسان و استادان زبان 
حفظ  ضرورت  و  کرد  تاکید  دیگر  کشورهای  از  فارسی  ادبیات  و 
ایشان  شد.  یادآور  را  ها  برنامه  گونه  این  در  علمی  استانداردهای 
آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای همکاری در  این گونه برنامه 

های فرهنگی - بین المللی اعالم کرد. 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  کامل  همکاری  به  نیز  یار  خامه  دکتر 
یادآور شد و  را  برنامه  این  از  مالی  و  اجرایی  برای حمایت  اسالمی 
الکک که  پروفسور  بزرگداشت  برگزاری  از  توافق گردید که پس 
در اسفندماه سال جاری برگزار می گردد، سلسله نشست های دایمی 
در  المللی  بین  فارسی  ادبیات  استادان  و  ایرانشناسان  بزرگداشت 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردد. 
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روز یک شنبه 1396/8/21 دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی 
و جهان عرب  ایران  دانشگاهی  روابط  بین المللی  در سومین همایش 
سخنرانی خود را با عنوان »آموزش زبان فارسی و نقش آن در روابط 

دانشگاه های ایران و جهان عرب« ارائه کرد.
 

خانه  را  زبان  هایدگر  دیدگاه  اساس  بر  قبول  دکتر  این سخنرانی  در 
ارتباطی را دست  نوع  این اساس شروع هر  بر  تعریف کرد و  وجود 
و  ادبی  پیشینه  اساس  بر  قبول  دکتر  دانست.  مشترک  زبان  به  یابی 
فرهنگی زبان فارسی، آن را زبان خردگرایی و عشق و دوستی دانست. 
مرکز  معرفی  با  خود  سخنرانی  دوم  بخش  در  فردوسی  مرکز  رئیس 
فردوسی، حضور 750 فارسی آموز از 32 کشور جهان در این مرکز 
دانشگاهی  مختلف  اقشار  و  تمدن ها  میان  گفتگوی  برای  فرصتی  را 
دانست. وی با اشاره روز افزون فارسی آموزانی از کشورهای عربی در 
مرکز فردوسی کارکردهای علمی، اقتصادی، ادبی، فرهنگی، تاریخی 
و روابط بین الملل را برای زبان فارسی برشمرد. دکتر قبول با معرفی 
آموزش  سامانه  معرفی  به  فارسی  زبان  آموزش  در  نو  های  فناوری 
مجازی زبان فارسی در مرکز فردوسی پرداخت. وی این سامانه را که 
بر اساس مجموعه کتابهای آموزش نوین زبان فارسی تهیه شده، شامل 
4 بخش معرفی کرد: آموزش واژه و جمله بر اساس انیمیشن، آموزش 
های  بخش  آموزش  فیلم  سینمایی،  فیلم  قالب  در  کتاب  گفتگوهای 

مختلف کتاب در کالسهای واقعی و نرم افزار  هوشمند تمرین های 
کتاب. او این نرم افزار را در مقایسه با موارد مشابه در زبان فارسی 
بسیار پیشرفته دانست که توانایی ارزشیابی و نمره دهی به فارسی آموز 

را دارد.
 

در پایان این سخنرانی روسای دانشگاه های کشورهای عربی شرکت 
کننده در همایش خواستار بهره گیری از سامانه آموزش مجازی زبان 
کافی،  محمد  دکتر  مساعد  نظر  با  که  شدند  فردوسی  مرکز  فارسی 
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد این سامانه در اختیار دانشجویان زبان و 

ادبیات فارسی این دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.
ایران  دانشگاهی  المللی روابط  بین  یادآور می شود سومین همایش 
و جهان عرب به میزبانی دانشگاه منوبه تونس در شهر تونس برگزار 
شد و از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه 
و دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی در این همایش شرکت و 

سخنرانی کردند.
همچنین بنا شد چهارمین دوره این همایش در سال آینده میالدی در 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود.

سخنرانی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در همایش بین المللی روابط 
دانشگاه های ایران و جهان عرب در تونس 
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استادان و فارسی آموزان دانشگاه های تونس در کارگاه آموزشی 
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کردند.

کارگاه روش های نوین آموزش زبان فارسی به عرب زبانان توسط 
به غیر فارسی  دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی 

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در تونس تشکیل شد.
 این کارگاه که به میزبانی رایزنی فرهنگی ایران در تونس برگزار شد 
دارای دو بخش بود. در بخش نخست دکتر قبول برای استادان زبان 
هایی  تکنیک  تونس  و  المنار  منوبه،  های  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و 
زبانان مطرح کرد و در  به عرب  در واژه آموزی و آموزش دستور 
بخش دوم وی برای دانشجویان و فارسی آموزان دانشگاه های تونس 
در  نوین  های  فناوری  کاربرد  موضوع  به  ایران  فرهنگی  رایزنی  و 
آموزش زبان فارسی پرداخت و از این طریق سامانه آموزش مجازی 
کارگاه  این  ابتدای  در  کرد.  معرفی  را  فردوسی  مرکز  فارسی  زبان 
رایزن فرهنگی ایران در تونس، آقای اسدی، ضمن معرفی دکتر قبول 
و تدریس موفق کتاب های آموزش نوین زبان فارسی ایشان از سال 
ها قبل در تونس و دیگر کشورها مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی 
که  کرد  معرفی  فارسی  زبان  آموزش  مراکز  ترین  مهم  از  را  مشهد 
آموزش  های  دوره  انواع  برای  تونسی  دانشجویان  میزبان  تواند  می 
زبان فارسی باشد. در پایان این نشست به دلیل استقبال استادان زبان 
و ادبیات فارسی از این کارگاه بنا شد موضوع های دیگر به صورت 
فارسی  و  دانشجویان  استفاده  امکان  و  شود  برگزار  مجازی  کارگاه 
آموزان تونسی از سامانه آموزش مجازی زبان فارسی مرکز فردوسی 

میسر شود.
 

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در دانشکده زبان 
بورقبه تونس با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد 

 

در دیدار رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه 
بر  تونس  بورقبه  زبان  دانشکده  رئیس  عماد  دکتر  و  مشهد  فردوسی 

برگزاری مشترک دوره زبان فارسی توافق شد.
 در این دیدار که آقای اسدی موحد، رایزن فرهنگی ایران در تونس 
نیز حضور داشت دکتر قبول با معرفی مرکز فردوسی در جایگاه مرکز 
برتر آموزش زبان فارسی در کشور و سطح بین الملل به 10 شعبه مرکز 
فردوسی در خارج کشور و برخی قرارداد های این مرکز با دانشگاه هایی 
مانند لندن، ونیز ایتالیا و موسسه حافظ-گوته آلمان اشاره کرد و آمادگی 
مرکز فردوسی برای همکاری در گسترش زبان فارسی در دانشکده زبان 
بورقبه در بخشهای اعزام استاد، برگزاری دوره تربیت معلم، برنامه ریزی 
آموزشی  های  دوره  انواع  برگزاری  آموزشی،  منابع  ارسال  آموزشی، 

حضوری و مجازی در دانشگاه فردوسی مشهد را اعالم کرد.
اسدی موحد نیز ضمن اشاره به برگزاري سومین همایش دانشگاه هاي 
ایران و جهان عرب و دستاوردهاي آن از جمله توسعه و ترویج زبان و 
ادبیات فارسي گفت: دانشگاه هاي متعددي از جهان عرب عالقمندي 
رایزنی  آمادگي  بر  و  اعالم کرده اند  فارسي  زبان  آموزش  به  را  خود 

فرهنگی بر هر گونه همکاری در این زمینه تاکید کرد.
خرسندی  ابراز  ضمن  نیز  بورقبه  زبان  دانشکده  رئیس  عماد،  دکتر 
به غیرفارسی زبانان دانشگاه  با مرکز آموزش زبان فارسی  از آشنایی 
فردوسی مشهد گفت همانطور که در دانشکده زبان بورقبه زبان هاي 
از قبیل ژاپني، اسپانیولي و ترکي تدریس مي شود، آمادگي  متعددي 
با مرکز فردوسی برای آموزش زبان فارسی همکاری و توافق  داریم 

مشترک داشته باشیم.
المنار  یادآور می شود دانشکده زبان بورقبه تونس وابسته به دانشگاه 
تونس است و یکی از بزرگترین مراکز آموزش آزاد زبانهای خارجی 

در شمال آفریقا است که دارای شعب متعددی می باشد.



رشد جایگاه زبان فارسی در دنیای وب 

زبان فارسی با رشد چشم گیر در سال های اخیر به رتبه یازدهمین زبان 
پرطرفدار وب دست یافته است.

به گزارش مشرق، زبان فارسی با رشد چشم گیر در سال های اخیر به 
رتبه ی یازدهمین زبان پرطرفدار وب دست یافته است.

براساس تازه ترین گزارش W3Tech نوامبر سال 2017 زبان فارسی 
به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب رسیده است و حاال 1.7درصد از 

تمام وب سایت های دنیا به شهد فارسی آراسته است.
این رشد در حالی است که فارسی اکنون یک رتبه باالتر از زبان ترکی 
و 5 رتبه باالتر از زبان عربی قراردارد و به این ترتیب محبوب ترین زبان 
منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در شبکه جهانی وب محسوب می شود.

از   را  خود  سهم   2017 تا   2011 سال های  حدفاصل  فارسی  زبان 
0.6درصدبه 1.7درصد افزایش داده است.

 
نمودار سهم زبان فارسی در وب از 2011 تا 2017

استفاده  زبان  از یک  است که  تعداد وب سایت هایی  نشانه  آمار  این 
می کنند، بدیهی است که سهم زبان انگلیسی در وب بیش از هر زبان 
به تنهایی 51.2 درصد از محتوای وب  انگلیسی  دیگری است. زبان 
را شامل می شود و البته این مقدار به نسبت سال 2011 کاهش داشته 

است.

 سهم زبان انگلیسی در وب از 2011 تا 2017

میزان  و  زنده بودن  نشانه  تنها  نه  در وب  زبان  برای یک  باالتر  سهم 
وب  توسعه  از  نشانه ای  بلکه  می شود  محسوب  زبان  آن  فراگیری 
زبان  می شود.  محسوب  نیز  آن  به  وابسته  های  توانایی  و  صنایع  و 
از  قدرتمندی  جامعه ی  و  اینترنت  کاربر  میلیون  ده ها  بدون  فارسی 
برنامه نویسان، روزنامه نگاران، وبالگ نویسان و تولیدکنندگان فکر و 

محتوا نمی توانست به این موفقیت دست یابد.
از سوی دیگر گسترش زبان های غیر انگلیسی در وب به معنای تنوع 
محتوایی وب و تالش فرهنگ های مختلف برای روزآمدسازی خود 
است و از این جهت نیز رشد شتابان فارسی در وب نویدبخش توانایی 

محتوایی ایران است.
انگلیسی،  غیر  مهم  زبان های  وضعیت  از  بهتر  درک  به  زیر  نمودار 

کمک می کند و افت و خیر این زبان ها را در وب نشان می دهد.
 

نمودار تغییرات سهم زبان های مهم وب )غیرانگلیسی( بین سال های 
2011 تا 2017

قوی  بنیه  کنار  در  اینترنت  به  دسترسی  گسترش  و  سرعت  رشد 
فرهنگی و علمی زبان فارسی و همچنین سیاست گذاری کشور برای 
توسعه خدمات و اطالع رسانی مبتنی بر وب را می توان از مهمترین 

عوامل این پیش رفت به حساب آورد.
در حالی که این دستاورد مهم برای وب فارسی از چشم رسانه های 
دست  تمام  به  را  موفقیت  این  ترابرد  سایت  است  دورمانده  مطرح 

اندرکاران وب فارسی تبریک می گوید.
را حدفاصل  برتر وب  زبان  افت و خیر 25  نیز وضعیت  زیر  جدول 

سال های 2011 تا 2017 به نمایش می گذارد:
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مانده  ثابت  تا کنون  از سال 2011  ترکی  زبان  ذیل سهم  در جدول 
است.  عربی  زبان  سهم  از  50درصد  کاهش  عجیب  نکته  اما  است 
بتوان  اما شاید  توان برشمرد  افت نمی  این  برای  هرچند دلیل دقیقی 
این کاهش  سهم را به جنگ های فراوانی که در سال های اخیر گریبان 
احتمال،  به  داد.  نسبت  است  گرفته  را  عربی  کشورهای  از  بسیاری 
شرایط فوق العاده و جنگ زدگی توسعه وب  عربی را محدود کرده 

عقب   دچار  زبان ها  سایر  شتاب  پر  رشد  برابر  در  زبان  این  و  است 
افتادگی شده است. 

در همین زمان رشد زبان روسی نیز بیش از هر زبان دیگری چشم گیر 
نسبت  به  توجهی  قابل  برتری  است  شده  موفق  روسی  زبان  است. 

زبان های قدرت مندی چون آلمانی و فرانسوی بدست آورد.

25 زبان نخست وب و سهم هر زبان در فاصله سال های 2011 تا 2017
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برگزاری نشست علمی بکارگیری تکلیف در طراحی آزمون در مرکز فردوسی 

جلسه ای با محوریت بکارگیری تکلیف در طراحی آزمون با حضور 
مدرسان مرکز فردوسی روز دوشنبه 29 آبان ماه سال جاری در مرکز 

فردوسی برگزار شد.
از مدرسان مرکز، مباحثی در  این جلسه آقای رودمعجنی، یکی   در 
خصوص شکل گیری آزمون تافل، مفهوم توانش زبانی و ارتباطی در 
این آزمون، چهارچوب مشخصات تکلیف و سنجش میزان سختی این 
تکالیف و مهارت خواندن در آزمون تافل ارائه کرد. وی با اشاره به 
را سال 1961  برگزار شده  تافل  اولین آزمون  تافل،  تاریخچه آزمون 
دانست. آقای رودمعجنی مرحله اساسی در طراحی آزمون را شناسایی 
تکلیف های محیط دانشگاهی برشمرد. از دیگر مباحث مطرح شده در 
این جلسه بررسی میزان سختی تکلیف بود که یکی از راه های بررسی 
میزان سختی تکلیف بررسی نوع سواالت بر اساس نوع اطالعات، نوع 
مطابقت و گزینه های انحرافی می باشد. در پایان این جلسه نیز متنهای 
خواندن در آزمون تافل مورد بررسی قرار گرفت و مدرسان سواالت 
خود را در این زمینه مطرح کردند و آقای رودمعجنی به آن پاسخ داد.

 

روز یکشنبه 12 آذر ماه سال جاری هیاتی از اتحادیه نویسندگان عرب 
سوریه ضمن بازدید از مرکز فردوسی با رئیس مرکز فردوسی، دکتر 
احسان قبول و رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه، خانم دکتر 

موذن زاده دیدار کردند.
در این دیدار دکتر قبول ضمن معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و جایگاه 
ممتاز آن در همکاری¬های بین المللی خصوصا با کشورهای عربی 
آمادگی این دانشگاه را برای گسترش همکاریها با نهادهای علمی و 
دانشگاه¬های سوریه اعالم کرد. دکتر قبول با معرفی مرکز آموزش 
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه و جایگاه ممتاز جهانی آن به 
بخشی از برنامه های پیشروی این مرکز با محوریت جهان عرب اشاره 
کرد؛ از جمله همایش بین-المللی آموزش زبان و نقش آن در روابط 
فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در بهمن ماه امسال، بزرگداشت 
دکتر ویکتور الکک در اسفند ماه سال جاری و چهارمین همایش بین 
با همکاری دانشگاه دمشق در  ادبیات تطبیقی فارسی و عربی  المللی 
سوریه، در اردیبهشت ماه سال آینده. رئیس مرکز فردوسی آمادگی این 

مرکز را برای همکاری در گسترش زبان فارسی در سوریه اعالم کرد.

نیز دانشجویان کشور سوریه را از دانشجویان ممتاز  دکتر موذن زاده 
دانشگاه فردوسی مشهد دانست و تعداد دانشجویان بین الملل دانشگاه 
فردوسی مشهد را 1500 دانشجو اعالم کرد و برخی از برنامه های ویژه 
آموزشی و تفریحی برای دانشجویان بین المللی را معرفی کرد. رئیس 
حضور  که  کرد  امیدواری  ابراز  دانشگاه  الملل  بین  دانشجویان  اداره 

دانشجویان سوری در دانشگاه فردوسی مشهد بیش از پیش گردد.
دکتر نضال صالح، رئیس اتحادیه نویسندگان عرب سوریه، نیز با اشاره 
به اشتراکات بسیار میان زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی بر نقش 

مهم ترجمه در برقراری این روابط تاکید کرد. وی ادبیات معاصر هر 
طرف را برای طرف دیگر ناشناخته دانست و اعالم آمادگی کرد که 
میان اتحادیه نویسندگان عرب و دانشگاه فردوسی مشهد در بخشهای 
پژوهشهای مشترک، ترجمه و آموزش زبان های فارسی و عربی تفاهم 
نمایندگی  اورعی، رئیس  این دیدار که آقای  امضا شود. در  ای  نامه 
خراسان رضوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز حضور داشت 
میان  فرهنگی  روابط  بسترسازی  برای  سازمان  این  آمادگی  بر  ایشان 

دانشگاه فردوسی مشهد و نهادهای علمی سوریه تاکید کرد.
پس از این جلسه مهمانان از فضای آموزشی و امکانات مرکز فردوسی 
بازدید کردند و در پایان دکتر قبول، یک دوره کتاب های آموزش 
نوین زبان فارسی و سردیس فردوسی به ایشان اهدا کرد و متقابال هیات 
رئیسه اتحادیه نویسندگان عرب آخرین آثار ادبی خود را به کتابخانه 

مرکز فردوسی هدیه دادند.

بازدید هیات رئیسه اتحادیه نویسندگان عرب در سوریه از مرکز فردوسی 
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)ع( کشور  العباس  ابوالفضل  مقدس حضرت  آستان  عالی رتبه  هیأت 
عراق طی چهار روز حضور  در پردیس دانشگاه از بخش های مختلف 
دانشگاه فردوسی مشهد بازدید و پس از مذاکره  با مسئوالن این دانشگاه 

تفاهم نامه همکاری آموزشی با دانشگاه فردوسی مشهد امضا کردند.
 

این هیأت به سرپرستی دکتر عباس الدده، مدیرکل امور تعلیم و تربیت 
آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس )ع( و همراهی دکتر نورس 
رئیس دانشگاه الکفیل وابسته به این استان مقدس، دکتر جاسم مشاور 
آقای  و  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  عالی 
محمود فیصل رئیس مرکز آموزش زبان فارسی عتبه پس از بازدید از 
بخش های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد ازجمله آزمایشگاه مرکزی، 
هوا خورشید، گلخانه های دیجیتال، فرآوری غذایی و کتابخانه مرکزی، 
دکتر  سرپرستی  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مسئوالن  با  مذاکراتی 
محمدرضا هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه و همراهی دکتر عابدین 
واحدیان، مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر 
ایرانی دانشگاه، دکتر احسان قبول، مدیر میز عراق و دکتر ملک زاده، 

مشاور مدیر بین الملل داشتند.
با حضور دکتر محمد  پس ازاین مذاکرات، هیئت مذکور در نشستی 
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد قرارداد همکاری دانشگاه فردوسی 
مشهد وآستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس )ع( کشور عراق امضا 

شد.
در این نشست دکتر کافی با اشاره به تجربه موفق همکاری میان دانشگاه 
فردوسی مشهد و آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس )ع( کشور 
عراق در طی دو سال گذشته همکاری با این عتبه مقدسه را هم از جهت 
امور علمی و هم معنوی برای دانشگاه فردوسی مشهد مهم برشمرد و 
تأکید کرد کلیه موضوعات این قرارداد طبق یک برنامه زمانی اجرایی 

شود تا از نتایج آن دو طرف بهره مند شوند.
سریع تر  چه  هر  کرد  امیدواری  ابراز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
از موضوعات آموزشی به سمت موضوعات پژوهشی و تولید دانش 
با همکاری مشترک گام برداریم و دانشگاه فردوسی مشهد بتواند در 

طرح های کالن بخش های مختلف عتبه همکاری داشته باشد.

دکتر عباس الدده، مدیرکل امور تعلیم و تربیت عتبه نیز ضمن قدردانی 
به گسترش همکاری های علمی  از دانشگاه فردوسی مشهد در توجه 
و فرهنگی با کشور عراق، آمادگی آستان مقدس حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( کشور عراق را برای گسترش روابط با دانشگاه فردوسی 
مشهد اعالم کرد. وی اهمیت عتبه را در اعتماد عمومی مردم عراق و 
منطقه و ورود به حوزه های جدید و نوآورانه دانست و ابراز امیدواری 
 - علمی  جدید  طرح های  همکاری  قرارداد  این  امضا  از  پس  کرد 
دانشگاه  الدده  دکتر  شود.  اجرا  عراق  کشور  و  عتبه  در  دانشگاهی 
فردوسی مشهد را نیز دانشگاهی خوش نام در کشور عراق معرفی کرد و 

بر ضرورت موفقیت طرح های مشترک تأکید کرد.
با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  همکاری  قرارداد  این  موضوعات  ازجمله 
رشته های  تأسیس  برای  عتبه  به  وابسته  العمید  و  الکفیل  دانشگاه های 
به دانشگاه های عتبه و  از دانشگاه فردوسی مشهد  استاد  اعزام  جدید، 

ارتقا سطح علمی استادان دانشگاه های عتبه هست.
ابوالفضل  حضرت  مقدس  آستان  همکاری  سابقه  می شود  یادآور 
العباس )ع( کشور عراق و دانشگاه فردوسی مشهد به دو سال گذشته 
بازمی گردد که طبق قراردادی عتبه شعبه مرکز آموزش زبان فارسی به 
غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد را در نجف و کربال تأسیس 
کرد و دو استاد زبان فارسی از مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد 
به نجف و کربال اعزام شدند و این شعب با اقبال و رشد قابل توجهی 

روبه رو بوده است.

امضای قرارداد همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و 
آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس )ع( کشور عراق 
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برگزاری جلسه رونمایی از کتاب راهبردهای آموزش زبان 
دوم در مرکز فردوسی

با  جلسه ای با محوریت معرفی کتاب راهبردهای آموزش زبان دوم 
و  نویسنده کتاب  قبول،  احسان  فردوسی، دکتر  مرکز  رئیس  حضور 
مرکز  در  جاری  آذرماه   20 روز  فردوسی  مرکز  مدرسان  از  جمعی 

فردوسی برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای عباس ناجی، مترجم کتاب و یکی از مدرسان 
سپس  و  کرد  اشاره  آثار  انتشار  و  ترجمه  حول  نکاتی  به  مرکز 

توضیحاتی درباره نه مقاله این کتاب ارائه کرد.
از جمله موضوعات مطرح در این کتاب، نقش فرهنگ در آموزش 
نقش  خارجی،  زبان  آموزش  در  فرهنگی  آگاهی  ایجاد  دوم،  زبان 
انگیزه در یادگیری زبان دوم، سبک های یادگیری و نقش زبان اول 
مدیریت کالس، تخصصی شدن محیط  زبان خارجی،  یادگیری  در 
استفاده  نحوه  و  کالس  در  شوخی  و  طنز  از  استفاده  میزان  کالس، 
از فیلم و ابزار و تکنولوژی های جدید در تدریس می باشد که وی 
این مقاالت را در کالس های درس بسیار کاربردی دانست. در ادامه 
جلسه آقای ناجی ضمن تشکر از دکتر احسان قبول و دیگر مدرسان 

یک جلد از کتاب را به ایشان اهدا کرد.

دانشگاه فردوسی مشهد در لیست فهرست یک درصد برتر 
دانشگاه های دنیا در زمینه علوم کشاورزی 

 
 9 ،ISI و ESI براساس گزارش اخیر پایگاه شاخص های اساسی علم
دانشگاه کشور شامل دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 
دانشگاه  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  شیراز، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تبریز، 
دنیا  های  دانشگاه  موثرین  جمع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  تهران 
در رشته های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار 
گرفته اند. در این رتبه بندی که هر دو ماه یکبار روزآمد میشود، میزان 
استنادهای دریافتی یا اثرگذاری مقاالت چاپ شده توسط دانشگاه ها 
و موسسات تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته و آنهایی که به لحاظ 
برترهای دنیا قرار  استنادهای دریافتی در مجموع یک درصد  حجم 

گرفته باشند، معرفی می شوند.
در این فهرست دانشگاه فردوسی مشهد به همراه چهار دانشگاه جامع 
برتر  درصد  یک  جمع  در  کشاورزی،  موضوعی  زمینه  در  کشور 
این  براساس شاخص های  است. همچنین  قرار گرفته  دنیا  موسسات 
و  گیاهی  علوم  زمینه  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رتبه بندی،  پایگاه 
درصد  یک  در جمع  و  کشور  برتر  دانشگاه  چهار  بین  در  نیز  دامی 
موسسات برتر دنیا قرار گرفته است. این دستاورد افتخارآفرین را که 
ماحصل تالشهای بی نظیر اساتید محترم و دانشجویان گرامی دانشکده 
کشاورزی است، به جامعه دانشگاهی فردوسی مشهد تبریک عرض 

می نمائیم.

 
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطالع رساني سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي، در پی درخواست مرکز مطالعات و پژوهش های 
فرهنگی  رایزنی  از  )ع(  حسین  امام  مقدس  آستان  به  وابسته  کربال 
کشورمان مبنی بر آموزش زبان فارسی، نخستین دوره آموزش زبان 

فارسی در این مرکز آغاز شد.
شیوه  مبنای  بر  را  فارسی  زبان  آغازین  فراگیران، سطح  دوره  این  در 
به  وابسته  فارسی زبانان  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  آموزشی 
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 40 ساعت آموزشی فراخواهند گرفت.
توسط مؤسسات خصوصی  فارسی  زبان  برگزاری دوره های آموزش 
رایزنی  همکاري  با  عراق  شهرهای  دیگر  و  بغداد  در  زبان  آموزش 
فرهنگی کشورمان در دستور کار قرار داشته و در حال برگزاری است.

آموزش زبان فارسی در مرکز مطالعات کربال 
نخستین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی در مرکز مطالعات کربال وابسته به آستان مقدس امام حسین )ع(، آغاز شد.
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برگزاری سومین نشست هم اندیشی و هم افزایی 
مدرسان مرکز فردوسی با موضوع تدوین جدول اهداف 

آموزشی مهارت خواندن 
با  فردوسی  مرکز  مدرسان  افزایی  هم  و  اندیشی  هم  نشست  سومین 
غیر  برای  خواندن  مهارت  آموزشی  اهداف  جدول  تدوین  موضوع 

عرب زبانان در تاریخ دوشنبه 27 آذر 96 برگزار شد. 
ابتدا مسئول کارگروه خواندن، خانم صالحه غضنفری  این جلسه  در 
گزارشی از برنامه کاری مصوب در جلسه قبل را به سایر مدرسان ارائه 
بیان ضرورت تدوین جدول اهداف آموزشی مهارت  به  کرد. سپس 
سایر  از  و  پرداخت  زبان  عرب  غیر  مخاطب  نیاز  با  متناسب  خواندن 
مدرسان دعوت کرد تا به بیان دیدگاه ها و تجربیات خود و نیز چالش 
های آموزشی با مخاطب غیر عرب زبان بپردازند. پس از طرح نظرات 
نوین  آموزش  کتاب  اول  بررسی درس  در جلسه،  مختلف حاضرین 
مهارت خواندن در دستور کار قرار گرفت و مدرسان حاضر در جلسه 
پیرامون ساختار محتوا موضوع تصاویر متن ها نکات و تمرین های این 
کتاب با توجه به سطح و نیاز مخاطب غیر عرب زبان گفتگو کردند. در 
پایان بنا بر این شد تا نسخه ای از درس یک کتاب در اختیار مدرسان 
داوطلب به همکاری با کارگروه خواندن قرار گیرد تا بر اساس سطح 
نیاز مخاطبین غیر عرب زبان و در چهارچوب و ساختار  آموزشی و 
پیشنهادی  بررسی درس  و ساده سازی شود  بازنویسی  موجود  کتاب 

دستور کار جلسه بعد این کارگروه خواهد بود. 

انتخاب مدرس مرکز فردوسی به عنوان دانشجوی 
برگزیده حوزه پژوهش گروه آموزشی زبان شناسی در 

مقطع دکتری 
نمونه  پژوهشگران  و  ازاساتید  تقدیر  مراسم  پژوهش  هفته  با  همزمان 
دانشکده ادبیات  و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه 
28 آذر ماه در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور 
عباسی،  جواد  دکتر  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  رادمرد،  عبداهلل  دکتر 
معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و جمعی از استادان و دانشجویان این 

دانشکده برگزار شد.
در این مراسم پس از ارائه گزارشی در زمینه پژوهش از پژوهشگران 
نمونه دانشکده ادبیات تقدیر شد. در این مراسم خانم شراره خالقی 
مقطع  دانشجوی   عنوان  به  فردوسی  مرکز  مدرسان  از  یکی  زاده، 
دکتری، برگزیده حوزه پژوهش گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی 

مشهد اعالم شد و از ایشان با اهدا لوح تقدیر، تشکر شد. 
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دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس 
دوره  یکمین  و  شصت  مهمان  اخیر  هفته  طی  در  مشهد  فردوسی 

نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت بود و سخنرانی ارائه کرد.
 دکتر احسان قبول در سخنرانی اش با عنوان »آموزش زبان فارسی و 
فناوری های نوین« به معرفی ابعاد فناوری های نوین در آموزش زبان 
فرایند  و  فارسی  زبان  مجازی  آموزش  میان  این  در  و  پرداخت  دوم 
و  زبان  علمی گروه  هیات  تعریف کرد. عضو  را  آن  محتوای  تولید 
ادبیات فارسی دانشگاه با معرفی سامانه آموزش مجازی زبان فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد، ویژگی های بارز آن را در محتوای غنی و 
استاندار آموزشی، به کارگیری جدیدترین نرم افزارها، به کارگیری 
آموزشی  های  فیلم  و  کیفیت  با  های  انیمیشن  و  گرافیک  تصاویر، 
مناسب دانست. دکتر قبول آموزش مجازی زبان فارسی در دانشگاه 
فردوسی مشهد را از نخستین فعالیت ها در به کارگیری فناوری های 
نوین در آموزش زبان فارسی معرفی کرد که قابلیت گسترش آموزش 

این زبان را در اقصا نقاط جهان دارد.
شرکت  شد  رو  به  رو  خوبی  استقبال  با  که  سخنرانی  این  پایان  در 

کنندگان سواالت خود را از دکتر قبول پرسیدند. 
همچنین در طی سفر رئیس مرکز فردوسی به لبنان کارگاهی آموزش 

زبان  آموزش  و  کاربردی  شناسی  »زبان  عنوان  با  ساعت   5 مدت  به 
این  در  کرد.  برگزار  لبنان  المهدی  مدارس  معلمان  برای  فارسی« 
ضمن  قبول  دکتر  شد  برگزار  لبنانی  معلم   15 حضور  با  که  کارگاه 
این  به کارکردهای  زبان شناسی کاربردی  تاریخی  ادوار  بر  مروری 

حوزه از زبان شناسی در آموزش زبان فارسی پرداخت.
بازدید از کالسهای آموزش زبان فارسی در این مدارس برنامه دیگر 
از  نفر   4200 شود  می  یادآور  بود.  المهدی  مدارس  در  قبول  دکتر 
دانش آموزان مدارس المهدی بر اساس منابع و برنامه آموزشی مرکز 

فردوسی در حال یادگیری زبان فارسی هستند.
برنامه دیگر رئیس مرکز فردوسی در لبنان دیدار با رئیس هیات امناء 
دانشگاه روح القدس لبنان و اعطاء دعوت نامه رئیس دانشگاه فردوسی 
مشهد برای شرکت در بزرگداشت دکتر ویکتور الکک در مشهد و 
نیز گسترش همکاریهای دو دانشگاه بود. دیدار با مسووالن و استادان 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان و تعریف برنامه های جدید برای 
گسترش همکاریها از جمله استاد مشترک راهنما برای پایان نامه های 
دکتری و چاپ مشترک برخی مجالت از جمله توافقات همکاری با 

دانشگاه لبنان برای آینده بود

سخنرانی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت 
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با  دانشگاه  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس  قبول،  احسان  دکتر 
روسای دانشگاههای دمشق و البعث مالقات کرد.

ابوالفضل   در این دیدارها که رایزن فرهنگی ایران در دمشق، آقای 
دانشگاه  معرفی  ضمن  قبول  دکتر  داشت  حضور  نیز  نیا  صالحی 
فردوسی مشهد در سطح کشور و بین الملل به حضور 83 دانشجو از 
کشور سوریه در دانشگاه فردوسی مشهد و سطح علمی مناسب ایشان 
اشاره کرد و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای کمک به توسعه 

علمی دانشگاه های سوریه اعالم کرد.
 وی با اشاره به حضور 1500 دانشجوی خارجی در دانشگاه فردوسی 
مشهد آمادگی این دانشگاه را برای پذیرش دانشجویان این دانشگاه ها 
با تسهیالت ویژه مورد تاکید قرار داد. نماینده رئیس دانشگاه در این 
سفر به نقش سازنده دانشگاه فردوسی مشهد در تعامل با دانشگاه های 
اشاره  کشور  آن  کردستان  اقلیم  و  عراق  خصوصا  عربی  کشورهای 
از  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  دعوت  پایان  در  قبول  دکتر  کرد. 
نامه  تفاهم  امضا  هدف  با  ایران  به  سفر  برای  ها  دانشگاه  این  روساء 

همکاری را ابالغ کرد.
ماهر  محمد  دکتر  قبول،  دکتر  با  دمشق،  دانشگاه  رئیس  دیدار  در   
قباقیبی ضمن تشکر از سفر نماینده رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به 
سوریه به جایگاه باالی علمی کشور ایران در سطح منطقه اشاره کرد 
دمشق،  دانشگاه  در  دانشجو  هزار   140 از  بیش  به حضور  توجه  با  و 
ایشان  تحصیل  ادامه  برای  مناسبی  مقصد  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
فردوسی  دانشگاه  از  اش  گذشته  دیدار  اساس  بر  وی  کرد.  معرفی 
مشهد، این دانشگاه را دانشگاهی بین المللی دانست و با قدردانی از 
برای  از کشور و مردم سوریه  برای حمایت  ایران  جمهوری اسالمی 
با تروریست ها خواستار این حمایت ها در بخش های علمی و  مبارزه 

پژوهشی نیز شد.

از دیگر برنامه های دکتر قبول در دانشگاه دمشق دیدار با دکتر فاتنة 
الشعال، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بود. در این 
دیدار برخی امور مربوط به همایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی که 
به صورت مشترک در اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه دمشق 
برگزار می شود مرور شد و توافق شد آموزش زبان و ادبیات فارسی 
فردوسی  مرکز  برنامه  اساس  بر  مقطع کارشناسی  در  دمشق  دانشگاه 
مرکز  تابستانی  های  دوره  در  رشته  این  دانشجویان  و  شود  انجام 

فردوسی شرکت کنند.
 دکتر بسام بشیر ابراهیم، رئیس دانشگاه البعث نیز اعالم آمادگی کرد 
طی ماه آینده به ایران و شهر مشهد سفر کند و تفاهم نامه همکاری 
با دانشگاه فردوسی مشهد را امضا کند. دکتر بسام بشیر ابراهیم، 180 
المللی،  بین   1000 رتبه  و  علمی  هیات  عضو   2500 و  دانشجو  هزار 
از دانشگاه های مهم سوریه و کشورهای  به یکی  البعث را  دانشگاه 
تفاهم  امضا  از  امیدواری کرد پس  ابراز  عربی بدل کرده است. وی 
ارشد  کارشناسی  الکترونیک،  آموزش  بخشهای  در  خصوصا  نامه 
مشترک زبان و ادبیات فارسی و علوم زراعی و مهندسی همکاریهای 
مشترکی میان دو دانشگاه انجام شود. بازدید از گروه زبان و ادبیات 
فارسی، دانشکده علوم زراعی و دانشکده موسیقی و دیدار با رئیس 
دانشگاه  قبول در  برنامه های دکتر  از دیگر  دانشگاه  بعث در  حزب 

البعث بود. 

دیدار نماینده رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با روسای دانشگاه های دمشق و البعث سوریه 

 شماره پانزدهم    پاییز96 23



امضا قرارداد همکاری مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 
فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و رایزنی فرهنگی 

ایران در سوریه 
روز دوشنبه 27 آذرماه 1396 قرارداد همکاری میان مرکز فردوسی 
و رایزنی فرهنگی ایران در دمشق به امضا دکتر احسان قبول، رئیس 
مرکز فردوسی و ابوالفضل صالحی نیا، رایزن فرهنگی ایران در سوریه 

رسید.
بر اساس این قرارداد همکاری مرکز فردوسی در برنامه ریزی درسی، 
تامین منابع آموزشی و تربیت استادان زبان فارسی با رایزنی فرهنگی 
ویژه  تکمیلی  آموزشی  های  دوره  انواع  و  کرد  خواهد  همکاری 
فارسی آموزان و مدرسان زبان فارسی را در سوریه و مشهد برگزار 

خواهد کرد.
دکتر احسان قبول پس از امضا این قرارداد همکاری که در رایزنی 
فرهنگی ایران در دمشق صورت گرفت، به پیوندهای فرهنگی متنوع 
ایران و سوریه اشاره کرد و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز 
آموزش زبان فارسی این دانشگاه را برای انجام مسوولیت های علمی 
با توجه به  و فرهنگی خود در کشور سوریه اعالم کرد. دکتر قبول 
لبنان، ایشان را  نیا در کشور  با آقای صالحی  سابقه 4 سال همکاری 
شخصیتی فرهنگی، عملگرا و خوش فکر دانست و کلیه امکانات و 
ایران در سوریه  فرهنگی  رایزنی  را در خدمت  فردوسی  توان مرکز 

معرفی کرد.

امکان  نیز  سوریه  در  ایران  فرهنگی  رایزن  نیا،  صالحی  ابوالفضل 
بسیار  را  دانشگاه های آن  و  فارسی در کشور سوریه  زبان  گسترش 
فراوان دانست و ابراز امیدواری کرد هر چه سریعتر وضعیت آموزش 
از  پیش  وضعیت  به  سوریه  های  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
جنگ و مطلوب تر از آن زمان برسد. صالحی نیا دکتر قبول را فردی 
موثر در گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور لبنان معرفی کرد و 
ابراز اطمینان کرد این تاثیرگذاری در کشور سوریه نیز محقق خواهد 

شد.
با  کارگاهی  قبول  دکتر  نامه  تفاهم  این  اجرای  در  گام  اولین  در 
به مدت 5 ساعت  فارسی«  زبان  نوین  عنوان »روش شناسی آموزش 
الذقیه  البعث،  حلب،  دمشق،  های  دانشگاه  استادان  از  نفر   15 برای 
به  بنا شد هر هفته  برگزار کرد و  ایران در دمشق  و رایزنی فرهنگی 
مدت 2 ساعت این کارگاه به صورت آنالین و الکترونیکی ادامه یابد. 
همچنین دکتر قبول 14 دوره از مجموعه 6 جلدی کتابهای آموزش 
این  به  را  سخن  فرهنگ  دوره   40 و  خود  تالیفی  فارسی  زبان  نوین 

رایزنی اهدا کرد. 
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یازدهمین نمایندگی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 
فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در شهر نبطیه

 لبنان تاسیس شد. 
مرکز  میان  نامه همکاری  تفاهم  روز دوشنبه 27 آذرماه سال جاری 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  فارسی زبانان  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش 
احسان  امضا دکتر  به  نبطیه  فردوسی  فارسی  زبان  و موسسه آموزش 
نبطیه  در  فردوسی  موسسه  مدیر  عطوی  و حسن  مرکز  رئیس  قبول، 

رسید.
 امضا این تفاهم نامه پس از تایید زیر ساختهای این مرکز توسط دکتر 
قبول انجام شد. موسسه آموزش زبان فارسی در نبطیه از دو سال قبل 
فعالیت های آموزشی خود را بر اساس منابع آموزشی مرکز فردوسی 
این مرکز  تربیت مدرس  استادان آن در کارگاه های  و  شروع کرد 

شرکت کرده بودند و هم اکنون بالغ بر 200 فارسی آموز دارد.
دکتر قبول در مراسم امضا تفاهم نامه با این موسسه با اشاره به تجربه 4 
سال تدریس زبان و ادبیات فارسی در کشور لبنان، ظرفیتهای گسترش 
زبان و ادبیات فارسی را در این کشور بسیار زیاد دانست و آمادگی 
مرکز فردوسی را برای حمایت از گسترش زبان فارسی در اقصا نقاط 

لبنان خصوصا مناطق جنوبی یادآور شد. 

وی زبان فارسی را هم اکنون زبان علم و دانش دانست و حضور 1500 
دانشجوی خارجی از 32 کشور جهان در دانشگاه فردوسی مشهد را 
دلیلی بر این سخن دانست. رئیس مرکز فردوسی ابراز امیدواری کرد 
با سفر فارسی آموزان موسسه نبطیه به مرکز فردوسی برای دوره های 
نیز فراهم شود.  ایران  با واقعیتها و پیشرفتهای  تکمیلی آشنایی ایشان 
حسن عطوی مدیر موسسه آموزشی در نبطیه نیز آموزش زبان فارسی 
بر اساس منابع آموزشی مرکز فردوسی را تجربه ای کامال موفق در 
آموزش زبان فارسی دانست و ابراز امیدواری کرد پس از امضا این 
تفاهم نامه سطح کیفی و کمی آموزشی در این مرکز بیش از پیش 

گردد. 
فارسی  زبان  دانشجویان  و  استادان  برخی  و  مراسم مسووالن  این  در 
شهر نبطیه درباره عالقه مندی بسیار زیاد مردم لبنان به یادگیری زبان 
از گسترش  فردوسی  مرکز  و خواستار حمایت  فارسی سخن گفتند 

زبان و ادبیات فارسی در کشور لبنان شدند.
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زبان فارسی در تونس
عثمان العکاک مورخ و ایران شناس برجسته تونسی در کتاب خود با 
عنوان »العالقات بین تونس و ایران عبر التاریخ« آورده است: »تاریخ 
مشترک ما در اکثر اجزاء و جنبه های لطیفش جز با تاریخ ایران قابل 
شرح و تفسیر نیست. تاریخ تونس بسیار متأثر از ایران و فرهنگ ایرانی 
است، اگر به تمدن فعلی تونس نظر بیافکنیم حتی در نوع ساختمان ها، 
لباس، غذا و نوشیدنی ها، زینت آالت و عطرها، آداب و رسوم مردمی، 
به وضوح در آن مشاهده خواهد  ایرانی  فرهنگ  نفوذ  و  تمدنی  آثار 
شد. بسیاری از مردم دوست و برادر ایران باور ندارند که تمدن آنها با 

فرهنگ و جامعه تونس مرتبط و آمیخته گردیده است.
در حال حاضر بیش از 200 کلمه واژه ی فارسی در گویش های زبانی 
این کشور وجود دارد، برخی از این کلمات عبارت اند از: گلیم،  نارنج، 
مرزبان، میخانه، دهقان، درویش، خاقان، بازار، تخت، بیرق، جعبه و ... .
نخستین بار آموزش زبان فارسی از سال 1878 میالدی )سه سال قبل 
به  افتاد(  اتفاق  از اشغال تونس توسط فرانسوی ها که در سال 1881 
تونس، تدریس گردیده  عنوان یک واحد درسی در مدرسه صادقیه 
است )مدرسه صادقیه تونس مهم ترین مدرسه دینی آن دوران در این 
کشور بوده است که براساس نظام آموزشی کالسیک ایجاد شده بود 
و توأماً دروس علمی و دینی در آنجا تدریس می شده است و در طول 
زمان، زبان فارسی جایگاه و عالقمندان خود را در این کشور یافته و 
به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی و شناخت اندیشمندان و 
فرهیختگان تونسی با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالم ایرانی به شمار 
می رود که در جامعه علمی این کشور نیز ریشه برگرفته است و پس از 

ان نیز به دانشگاه الهیات زیتونه تونس راه یافت.
زبان فارسی به عنوان یک واحد درسی به دانشجویان این دانشگاه این 
فرصت را می داد تا این زبان را به عنوان یک واحد درسی انتخاب کرده 

و به فراگیری آن بپردازند. 
اولین  از  تونس  کنونی  دانشگاهی  مراکز  در  فارسی  زبان  آموزش 
روزهایی که زبان فارسی رسماً به عنوان یک واحد درسی وارد مدرسه 
این کشور و در سطوح مراکز  به تدریج در  صادقیه تونس گردید و 
آموزش عالی این کشور نفوذ و گسترش یافت، بیش از یکصد و بیست 
و پنج سال می گذرد به طوری که هم اکنون در چهار مرکز آموزش 
عالی دولتی این کشور بیش از دویست دانشجو به امر فراگیری این زبان 

مشغول هستند، این مراکز عبارت اند از:
الف( در دو دانشکده عالی اصول دین و دانشکده عالی ادبیات و تمدن 
عربی و اسالمی زیتونه تونس و در سطوح لیسانس و فوق لیسانس واحد 
زبان فارسی وجود دارد و دانشجویان عالقه مند رشته های تمدن عربی 
و اسالمی این دو دانشکده می توانند زبان فارسی را به عنوان واحدهای 

اختیاری دروس زبان های خارجی خود انتخاب نمایند.

اختیاری  درسی  واحدهای  عنوان  به  را  فارسی  زبان  که  دانشجویانی 
خود در دانشگاه زیتونه تونس در سال تحصیلی 2003- 2004 میالدی 
انتخاب کرده اند، به تفکیک دانشکده و مقاطع تحصیلی آنان به شرح 

ذیل است.
 1- مقطع لیسانس دانشکده عالی اصول دین: در سال اول 30 در سال 
دوم 34 دانشجو، در سال سوم 28 دانشجو و در سال چهارم 30 دانشجو 
وجود دارد. در مقطع لیسانس دانشکده که از امسال تأسیس شده است، 
فارسی  زبان  فراگیری  به  تونسی  غیر  و  تونسی  دانشجوی   40 تعداد 

پرداخته اند.
2- دانشکده عالی تمدن عربی و اسالمی: از سال تحصیلی 2002- 2003 
میالدی به پذیرش فراگیر زبان فارسی پرداخته و به همین خاطر، در سال 
اول مقطع لیسانس 24 دانشجو و در سال چهارم این مقطع 22 دانشجو 
و در مقطع فوق لیسانس 20 دانشجوی تونسی و غیر تونسی به فراگیری 

زبان فارسی مشغول هستند.
گفتنی است که واحد درس زبان فارسی در این دو دانشکده برای هر 
سال 2 واحد درسی بوده و به میزان دو ساعت در هر هفته تدریس می شود 
که دانشجویان عالقه مند در هر سال تحصیلی حق انتخاب این واحد 

درسی را به میزان یاد شده دارند.
دانشکده  این  سابق  )نام  تونس  زنده  های  زبان  عالی  دانشکده  ب(   
که  است(  بوده  بورقیبه  کالج  یا  و  بورقیبه  زنده  های  زبان  دانشسرای 
وابسته به دانشگاه کارتاژ این کشور است و در سال 1995 میالدی به 
دستور آقای زین العابدین علی رئیس جمهور تونس زبان فارسی را به 
عنوان یکی از رشته های ثابت زبان در دپارتمان زبان های خارجی این 
دانشگاه قرار گرفت و برای دانشجویان سال های سوم و چهارم مقطع 
لیسانس رشته فرهنگ و تمدن عربی عالقه مند این دانشکده به عنوان 

واحدهای اختیاری ارائه می گردد. 
ج( دانشکده عالی علوم انسانی و اجتماعی تونس که از سال تحصیلی 
2003- 2004 واحد درسی زبان فارسی را برای دانشجویان رشته ادبیات 
و تمدن عربی و زبان های باستانی تأسیس نموده است و زبان فارسی 
در کنار زبان های سریانی، اکدی و عبری به دانشجویان عالقه مند سال 

دوم این رشته ارائه می گردد.
 

برگرفته از: کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، شماره 82
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بازدید فارسی آموزان مرکز از 
شهر تاریخی خواف

بازدید فارسی آموزان مرکز از 
شهر تاریخی خواف
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برگزاری 
جشن یلدا 

در کالس خانم جاوید

برگزاری
کالس گفتگو با طعم 

غذاهای محلی

برگزاری کالس
 خواندن 
در فضای باز

28 
                                                                                                                                                      
             

 شماره پانزدهم    پاییز96



- خودتان را معرفی نمایید.
کیکو نیشیگاکی . 82 سال عمر من. از شهر تاکارازوکای ژاپن. آمدم 
به ایران که دوست دارم فارسی بخونم. االن خیلی ایران دوست دارم. 
فارسی  زبان  که  داشت  دوست  من  زیبا.  خیلی  خیلی  ایران  فرهنگ 
یاد بگیرم. برای این کمک و تالش کردم. همسرم فوت کرد. یکی 
دختر و یکی پسر دارم. دو نوه دارم )یک دختر از پسرم و یک دختر 
از دخترم(. شغل ندارم و جایی کار نمی کنم. خیلی قبل در دفتری از 
فرانسه در شهر خود بودم و دو سال کار داشتم. بعد کار نداشتم. زبان 

فرانسه یاد گرفتم.  االن خوشحال و شاد که ایران هستم.

- چطور در این شرایط سنی به زبان فارسی عالقه مند شدید؟
قبل که 59 سال بودم به کمک زنان افغانستان و بچه های آنها به آنجا 
رفت. مردم افغانستان زبان دری    می گفت. با فارسی کمی یاد گرفتم 
. بعد خیلی دوست داشتم. آن زمان طالبان در افغانستان بود. یکی از 
طالبان دید به افغانیان کمک کردم خیلی به من احترام گذاشت چون 
عجیب بود. آن سرباز گفت تو از مادر من بزرگتر هستی. بعد به ژاپن 
بودا  هنر  من  رشته  دانشگاه  در   20 سن  در  که  هم  دلیل  یک  رفتم. 
پیدا کردم.  ایران هم عالقه  به  داشت.  فارسی دوست  زمان  آن  بود. 
ایران و مشهد همه چیز خوب. دانشگاه فردوسی باغی بزرگ که برای 
بیشتر  دارم  نیست. دوست  اینجا  مثل  ژاپن  است.  قشنگ  دانشجویان 
اینجا باشم. اما باید برگردم. االن شاهنامه و حافظ می خرم و به ژاپن 

می برم.

- تاکنون به چه کشورهایی سفر کرده اید؟
امریکایی  مرد  با  دخترم  امریکا  ایران.  و  امریکا  فرانسه،  افغانستان، 

ازدواج کرد. من رفتم بعد به توکیو آمد تا زندگی کند.

- از کشورهایی که تا کنون به آن ها سفرکردید کدام یک بهتر بود و چرا؟
ایران و مردم آن مهربون. 7  ایران خوب است. مشهد دوست دارم. 
، اصفهان و شیراز  تهران  ایران سفرکردم.  به  قبل  قبل و 5 سال  سال 
خیلی  را  کیارستمی  دارم.  دوست  ایرانی  آمدم.  مشهد  االن  رفتم. 
دوست دارم. همیشه فیلم او با زیرنویس ژاپنی می بینم. او خیلی خوب 
فیلم داشت. موسیقی خیلی گوش نمی کنم. االن برای ژاپن موسیقی 
سنتی تایباد و تربت جام می خرم. من هنر ایران دوست دارم. کالس 

خوشنویسی می روم. عاشق هنر مینیاتور هستم.

-   بعد از بازگشت از ایران چه برنامه ای برای تقویت زبان فارسی خود 
دارید؟

 شهر خودم فارسی ادامه دهم. تاکارازوکا جایی است تا فارسی یاد 
بگیرم.

- چه خاطره ای از این چند ماه در ایران دارید؟
خاطره خوب که حرم امام رضا رفتم تعجب کردم ساختمان بزرگ 
رفتم  که  توس  و  تبریز  بود.  قشنگ  و  زیبا  بودند  زیاد جمع  مردم  و 
قشنگ بود.  در مدتی که خوابگاه دانشگاه بودم اتفاق افتاد و دست 
من شکست. بد بود اما تجربه بود. بیمارستان امام رضای مشهد رفتم 
دختر ایرانی در بیمارستان همراه من بود خیلی مهربون . زیاد کمک 

کرد.
- صحبت دیگری هم دارید.

غذای ایرانی آبگوشت دوست دارم. به خواف و نشتیفان رفتیم غذای 
محلی دادند. عالی بود. دوست دارم دوباره بخورم. امروز ناراحتم.

- چرا ناراحت هستید؟
من  نوه  و  نیایم  ایران  به  دوباره  شاید  است.  ایران  در  آخر  روزهای 
فارسی دوست  باز هم  ایران هستم.   عروسی می کند. روز عروسی 

دارم و این خوب است.
 

مسن ترین زبان آموز مرکز فردوسی
 از عالقه اش به زبان فارسی می گوید
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گفت و گو با هانیه حسنی؛ 
یکی از قدیمی ترین مدرسان مرکز فردوسی

 
- خودتان را معرفی نمایید.

هانیه حسنی متولد سـال 1365،کارشناس ارشد رشته آمـوزش زبان 
فارسـی به غیر فارسـی زبانان و  هم اکنون مدرس مرکز آموزش زبان 

فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد هستم.
  

به عنوان مدرس زبان فارسی کار خود را در دانشگاه  - از چه زمانی 
فردوسی مشهد شروع کردید؟

به  مشغول  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در   91 سال  از 
تدریس  سابقه  گرچه  شدم.  آموزان  فارسی  به  فارسی  زبان  تدریس 
اینجانب در رشته آموزش زبان انگلیسی به سال ها قبل از آن برمی 
به تغییر گرایش تحصیلی و عالقه زیاد در حوزه  با توجه  اما  گردد، 
آموزش زبان و ادبیات فارسی در این زمینه نیز به صورت حرفه ای 

مشغول به تدریس می باشم.

- از تجربیات اولیه خود در این زمینه بفرمایید. 
با توجه به تجربه سال ها تدریس زبان انگلیسی، زمانی که کار خود 
را در این رشته آغاز کردم از همان ابتدای کار تفاوت های آشکار 
و  مواد  جمله:  از  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  بارز  و 
منابع آموزشی، تجهیزات و امکانات کالس ها و نوع مخاطب برایم 
روشن شد. همچنین از همان ابتدا  فهمیدم که یک استاد موفق، خالق 
و حرفه ای آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان باید 
با روش  به زبان وادبیات فارسی  بر داشتن دانش کافی نسبت  افزون 
رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  زبان،  سازی،  آزمون  زبان،  آموزش  های 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  لذا  باشد.  داشته  آشنایی  آموزانش  زبان 
بستم تا بتوانم در این مسیر از پس چالش های موجود به خوبی برآیم.

- اولین فارسی آموزان شما از چه کشورهایی بودند؟
اولین زبان آموزان من دانشجویانی از کشورهای آلمان، یونان، کره 

جنوبی، چین و عربستان سعودی بودند.

- با توجه به کمبود امکانات، در آن زمان چگونه زبان فارسی را به آنها 
آموزش می دادید؟

درآن زمان مشکالت زیادی مانند نبود امکانات صوتی و تصویری،  
نیازهای مختلف آنها  نابرابری سطح زبانی زبان آموزان در کالس و 
موجب شد تا به منظور رفع مشکالت و چالش های موجود روش های 

خالقانه ای را در آموزش بکار برم.

- امکانات اولیه شما برای تدریس چه بود؟
بود  کار  کتاب  بیاموزیم« که  فارسی   « کتاب  بر  زمان عالوه  آن  در 
من گلچینی از منابع موجود از جمله دستور زبان، متون خواندن و ... 
را متناسب با سطح زبان آموزان به کالس می بردم، اما به دلیل نبود 
امکانات صوتی و تصویری مجبور بودم تا به نحو مقتضی کاستی های 

موجود را جبران نمایم.

فعالیت شما در مرکز فردوسی، تدریس  بیشترین بخش  - هم اکنون 
خط و الفبای فارسی است. در این زمینه فارسی آموزان چه مشکالتی 

دارند؟
هر چیزی از یک گفته ساده گرفته تا پیچیده ترین مفاهیم وجمالت 
فهرست  و  آواها  از  محدود  مجموعه  یک  از  تنها  زبان  شمار  بی 
کوتاهی از حروف الفبا حاصل می شود. آموزش تلفظ و رسم الخط 
)الفبا( هم از جمله اصول پایه برای خواندن و نوشتن است. اما متاسفانه 
در اغلب کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بدیهی 
فرض می شود؛ غافل از اینکه گاهی زبان آموزان، برخی از آواهای 
زبان فارسی را در زبان مادریشان ندارند. بنابراین عالوه بر مشکالتی 
نیز  با مشکالتی در نوشتن  تولید آوهای زبان فارسی  در تشخیص و 
روبه رو هستند که منجر به برخی خطاهای امالیی می شود و همچنین 
بعضی از زبان ها نظام نوشتاری متفاوتی با زبان فارسی دارند که این 

تفاوت در ابتدای یادگیری نوشتن سبب بروز مشکالتی می شود.

- اگر بخواهیم فارسی آموزان ملیت های مختلف را از نظر وضعیت 
الفبا  مدرس  عنوان  به  شما  کنیم  بندی  دسته  فارسی  الفبای  آموزش 

چگونه این کار را انجام می دهید؟
یادگیری خواندن و نوشتن زبان دوم یا هر زبان خارجی مستلزم کسب 
زبان  آوایی  و  نوشتاری  نظام  کردن  سازگار  و   جدید  های  مهارت 
اول با زبان دوم یا خارجی است، لذا یک زبان آموز با نظام نوشتاری 
یادگیری  به  زبانی جدید  یادگیری واحدهای  بر  باید عالوه  متفاوتی 
هایی  قاعده  یادگیری  نوشتاری،  نشانه های جدید  نوشتن  و  خواندن 
بپردازد.  و...  بالعکس  و  اصوات  به  نوشتاری  های  نشانه  تبدیل  برای 
بنابراین اگر بخواهیم زبان آموزان را از نظر وضعیت آموزش الفبای 
فارسی دسته بندی کنیم آنها را براساس تفاوت در نظام نوشتاری زبان 

اول شان دسته بندی خواهم کرد.

- از این که وقت تان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم اگر سخن 
ناگفته ای دارید بفرمایید.

لحاظ  از  قابل مالحظه  به رشد  توجه  با  اعتقاد من مرکز فردوسی  به 
به  پژوهشی  و  فعالیت های آموزشی  و  آموزان خارجی  زبان  جذب 
در  ایشان  همکاران  و  فردوسی  مرکز  رئیس  پشتکار  و  تالش  لطف 
به اهداف و چشم  مرکز و همچنین استادان زبان فارسی تا حدودی 
امیدوارم  است.  شده  نزدیک  پژوهشی  و  آموزشی  واالی  اندازهای 
شاهد درخشش، پیشرفت و موفقیت های روزافزون این مرکز باشیم.
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