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یادداشت

پاییز سال 97 را در حالی پشت سر گذاشتیم که شاهد 
بودیم.  فردوسی  مرکز  در  فارسی آموزان  پرشمار  حضور 
و  آموزان  زبان  تعداد  گاهی  نیز  گذشته  های  سال  در 
دوستداران زبان فارسی چشمگیر و قابل توجه بوده است، 
اما در سال جاری و بویژه، از ابتدای پاییز ،تعداد پذیرش 
به              است؛  بوده  سابقه  بی  مشابه  زمانی  فاصله  در  شده 
گونه ای که تا پایان آذرماه جاری، آمار سال جاری فراگیران 
رسید. نفر   450 حدود  به  فردوسی  مرکز  فارسی  زبان 
پاییز: ماه  سه  در  مرکز  مهم  رویدادهای  دیگر 
به  علوم  وزیر  غالمی  منصور  دکتر  سرزده  1.بازدید 
و  فردوسی  مرکز  از  دانشگاه  رئیس  کافی  دکتر  همراه 
آموزان. فارسی  و  استادان  مرکز،  رئیس  با  گو  و  گفت 
2.امضای قرارداد همکاری میان مرکز فردوسی با  نمایندگی 
این مرکز  در لبنان،  برای معرفی مرکز و جذب فارسی آموز 
در آن کشور و فراهم ساختن مقدمات اعزام آنان به ایران.  
عالی  آموزش  موسسات  هماهنگی  جلسه  برگزاری   .3
و  ویزا  صدور  کیف  و  کم  خصوص  در  رضوی  خراسان 
پذیرش زبان آموزان و دانشجویان خارجی در محل مرکز
4. برگزاری نشست تخصصی با حضور دکتر علیزاده مدیرکل 
تقوی  دکتر  علوم،  وزارت  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور 
رئیس مرکز و دکتر قبول مدیر همکاری های بین المللی و 
امور دانشجویان غیر ایرانی و دکتر مؤذن زاده و مسؤوالن 
سایر مراکز استان که پذیرای زبان آموزان و دانشجویان 
و  بررسی  منظور  به  فردوسی،  مرکز  در  خارجی هستند 
رفع مشکالت فارسی آموزان و دانشجویان غیر ایرانی.
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دیدار مدیر همکاریهای بین المللی دانشگاه 
فردوسی مشهد 

از نمایشگاه بین المللی کتاب عشق آباد

با  و  ترکمنستان  جمهوری  ریاست  نهاد  میزبانی  و  دعوت  پی  در 
همکاری  رایزنی فرهنگی ایران در عشق آباد دکتر احسان قبول مدیر 
همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه 
در در  مهرماه جاری در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب عشق 
آباد شرکت کرد و ضمن شرکت فعال در این نمایشگاه،  با مدیران 
کرد. گفت وگو  و  دیدار  ترکمنستان  کشور  دانشگاه های  از  برخی 

آمریکا،  ترکیه،  همچون  کشورهایی  حضور  با  که  نمایشگاه  این  در 
از  دیگر  برخی  و  جنوبی  کره  اکراین،  روسیه،  چین،  آذربایجان، 
کشورها برگزار شد، دانشگاه فردوسی مشهد در این نمایشگاه 150 
ادبیات  و  زبان  موضوعات  در  را  خود  انتشارات  کتاب های  از  جلد 
علوم  کشاورزی،  اقتصاد،  و  مدیریت   زبان شناسی،  عربی،  فارسی، 
پایه، علوم ورزشی، مهندسی و ریاضیات معرفی و به نمایش گذاشت.

زبان  دانشگاه های  معاونان  با  قبول  احسان  دکتر  سفر  این  طی  در 
گفت وگو  و  دیدار  ترکمستان  نیازوف  کشاورزی  و  )آزادی(  خارجی 
کرد. دکتر قبول با اشاره به امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسی 
جاری  سال  فروردین ماه  در  نیازوف  و  آزادی  دانشگاه های  و  مشهد 
جغرافیایی،  نزدیک  فاصله  کشور  دو  جمهوری  رؤسای  حضور  با 
مهم  عوامل  از  را  تاریخی  ادبی،  فرهنگی،  گسترده  اشتراکات 
دانشگاه های  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  میان  ارتباط  ایجاد  برای 
ترکمنستان بیان کرد. وی با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه فردوسی 
ساخت های  زیر  و  امکانات  نیز  و  فارسی  زبان  آموزش  در  مشهد 
تفاهم نامه های  شدن  اجرایی  خواستار  کشاورزی  بخش  در  مناسب 
اعطاء  با  قبول  دکتر  شد.  مختلف  بخش های  در  دانشگاه  دو  میان 
دانشگاه های  رؤسای  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  دعوت نامه 
شود. انجام  زودتر  هرچه  سفر  این  کرد  امیدواری  ابراز  مذکور 

به  اذعان  با  نیز  آزادی  و  نیازوف  دانشگاه های  مدیران  و  معاونان 
و  ترکمنستان  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  شده  شناخته  جایگاه 
سطح منطقه اعالم آمادگی کردند که پس از طی روند اداری امکان 
شود. فراهم  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  بازدید  و  مشهد  به  سفر 

و  صدا  رئیس  ترکمنستان،  جمهور  رئیس  معاون  است  گفتنی 
مدیران  و  مسئوالن  از  تعدادی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
شرکت  کشورهای  دیگر  و  ترکمنستان  کشور  فرهنگی  و  علمی 
دانشگاه  با  و  کردند  بازدید  فردوسی مشهد  دانشگاه  غرفه  از  کننده 
شدند. آشنا  آن  بین المللی  علمی  ظرفیت های  و  مشهد  فردوسی 

دیدار مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور 
دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با استادان 

و مدرسان زبان فارسی در عشق آباد

دکتر  مشهد  فردوسی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر  قبول،  احسان 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور 
روز  در  عشق آباد  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  هماهنگی  با 
و  استادان  از  تعدادی  با   1397 مهرماه   11 چهارشنبه 
کرد. گفت وگو  و  دیدار  عشق آباد  در  فارسی  زبان  مدرسان 

 
ابوالقاسمی رایزن فرهنگی  با حضور دکتر  در این دیدار که 
معرفی  با  قبول  دکتر  گرفت،  صورت  عشق آباد  در  ایران 
مرکز  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  پرافتخار  پیشینه 
به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی  فارسی  زبان  آموزش 
عشق آباد  شهر  با  دانشگاه  این  جغرافیایی  نزدیکی  مشهد 
فارسی  ادبیات  و  زبان  سطح  ارتقاء  برای  مغتنم  فرصتی  را 
مختوم  دانشگاه های  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشجویان 
ایران  فرهنگی  رایزنی  آموزان  زبان  نیز  و  آزادی  و  قلی 
حوزه های  به  اشاره  با  وی  کرد.  معرفی  ترکمنستان  در 
هنری  تاریخی،  فرهنگی،  ادبی،  زبانی،  گسترده  مشترک 
فردوسی  دانشگاه  آمادگی  ترکمنستان  و  ایران  میان 
مشهد برای پژوهش مشترک در این عرصه ها را اعالم کرد.
 560 حضور  به  اشاره  با  ابوالقاسمی  دکتر  دیدار  این  در 
به  عشق آباد  در  ایران  فرهنگی  رایزن  در  آموز  فارسی 
به یادگیری زبان فارسی  گرایش عمیق جوانان ترکمنستان 
میان  بیش تر  ارتباط  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد  اشاره 
دانشگاه  غیرفارسی زبانان  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
آموزش  کیفی  سطح  فرهنگی  رایزنی  با  مشهد  فردوسی 
یابد. ارتقاء  فرهنگی  رایزنی  کالس  های  در  فارسی  زبان 
از  تشکر  با  نیز  فارسی  زبان  مدرسان  و  استادان 
آموزش  کتاب های  مجموعه  تألیف  برای  قبول  دکتر 
کارگاه هایی  برگزاری  خواستار  فارسی  زبان  نوین 
شدند. فارسی  زبان  آموزش  نوین  روش های  درباره 
گفتنی است از سه سال گذشته مجموعه کتاب های آموزش 
فرهنگی  رایزنی  در  قبول  دکتر  تألیف  فارسی  زبان  نوین 
می شود. تدریس  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  مراکز 
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معرفی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر 
فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در کارگاه بین 

المللی سازی آموزش عالی در ایران  

عنوان       با  ایران  عالی  آموزش  سازی  بین المللی  کارگاه 
تن   30 حضور  با                                          
از  بین الملل  حوزه  در  فعال  مدیران  و  کارشناسان  از 
از  کارشناسانی  همچنین   و  کشور  در  مادر  دانشگاه   5
مهرماه   11 چهارشنبه  روز  در  اتریش  و  اسپانیا  کشورهای 
مهندسی  دانشکده  چی  شانه  دکتر  سالن  محل  در   1397
دانشگاه فردوسی مشهد به زبان انگلیسی آغاز به کارکرد.
دانشگاه  الملل  بین  روابط  مدیریت  سوی  از  کارگاه  این 
گروه  مسئول  قندهاریون،  عذرا  دکتر  تالش  با 
بین المللی  علمی  همکاری های  توسعه  و  برنامه ریزی 
دانشکده  علمی  هیئت  عضو  واحدیان  دکتر  و  دانشگاه 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مهندسی 
این کارگاه که به مباحث شبکه سازی در فعالیت بین المللی 
بین المللی  پروژه های  و  کارشناسان  توانمندسازی 
داشت. ادامه    97 مهرماه   13 جمعه  روز  تا  و   پرداخت 
در این کارگاه سه روزه ، دکتر زهرا حامدی شیروان از مدرسان 
مرکز فردوسی، ضمن معرفی مرکز آموزش زبان فارسی به 
غیر فارسی زبانان ، به توضیح خدمات، فعالیتها و قابلیتهای 
این مرکز در بین المللی سازی آموزش عالی از بدو تأسیس، 
همچنین  و  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  در  مجازی  آموزش 
چشم انداز آینده این مرکز در دانشگاه فردوسی پرداخت.

دیدار هیئت دانشگاه فردوسی مشهد با معاون 
آموزش وپرورش آستان مقدس حضرت عباس )ع( و 

رؤسای دانشگاه های الکفیل و العمید عراق

با  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
احسان  دکتر  )ع(  عباس  حضرت  مقدس  آستان  دعوت 
امور  و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر  قبول، 
رئیس  مشاور  هاشمی،  دکتر  ایرانی،  غیر  دانشجویان 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  رادمرد  دکتر  و  دانشگاه 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سفر به کشور عراق 
دیدارهایی با مسئوالن ارشد آن آستان داشتند و در این 
یافتند. دست  بیشتر  همکاری  برای  توافقاتی  به  دیدار 
آموزش  امور  معاون  الدده،  عباس  دکتر  که  دیدار  این  در 
و پژوهش آستان مقدس حضرت عباس )ع(، دکتر جاسم 
مشاور ایشان، دکتر نورس رئیس دانشگاه الکفیل و دکتر 
العمید وابسته به آن آستان حضور  جاسم رئیس دانشگاه 
حضرت  مقدس  آستان  از  تشکر  با  قبول  دکتر  داشتند، 
و  استادان  از  نفر   60 از  بیش  میزبانی  برای  )ع(  عباس 
فردوسی  دانشگاه  هیئت  نیز  و  کارمندان  و  دانشجویان 
سال  تفاهم نامه  امضا  به  اشاره  با  اربعین  ایام  در  مشهد 
مقدس  آستان  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  میان  گذشته 
حضرت عباس )ع( و دانشگاه های الکفیل و العمید وابسته 
این دانشگاه ها را  با  به آن آستان مقدس، گسترش روابط 
برای دانشگاه فردوسی مشهد مهم ارزیابی کرد و با اشاره به 
اجرایی شدن بخش هایی از این تفاهم نامه ازجمله تأسیس 
فردوسی  دانشگاه  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  نمایندگی 
و  فارسی  زبان  استاد  دو  اعزام  و  کربال  و  نجف  در  مشهد 
ارزیابی کرد  مشارکت در راهنمایی پایان نامه ها را مطلوب 
در  تفاهم نامه  این  شدن  اجرایی  برای  را  پیشنهادهایی  و 
مشترک،  دوره های  برگزاری  ازجمله  دیگری  بخش های 
از  معرفی شده  محور  پژوهش  دکتری  دانشجویان  پذیرش 
دانشگاه  سوی  از  پاره وقت  استاد  اعزام  آستان،  آن  سوی 
فردوسی مشهد به دانشگاه های الکفیل و العمید، برگزاری 
در  دانشگاه ها  آن  دانشجویان  برای  تابستانی  مدرسه های 
سرمایه گذاری  و  شمال  در  دانشگاه  مهمانسرای  و  مشهد 
آن آستان مقدس در دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد.
فردوسی  دانشگاه  از  قدردانی  با  نیز  الدده  عباس  دکتر 

مشهد برای اهتمام به گسترش همکاری ها با دانشگاه های 
وابسته به آستان مقدس حضرت عباس )ع( ضمن استقبال 
دانشگاه  مساعدت  خواستار  قبول  دکتر  پیشنهادهای  از 
تجهیزات  و  علمی  سطح  ارتقا  برای  مشهد  فردوسی 
دانشگاه های العمید و الکفیل شد و مقرر ساخت تا در اولین 
قراردادهای  العمید  و  الکفیل  دانشگاه های  روسای  فرصت 
اجرایی همکاری پیشنهادهای مطرح شده را آماده سازند.
علوم  مطالعات  مدیر  الهاللی  عمار  با شیخ  گفتگو  و  دیدار 
دو  همکاری های  زمینه های  بررسی  و  انسانی  و  اسالمی 
در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  هیئت  برنامه   دیگر  طرف 
تاریخ  از  مشهد  فردوسی  دانشگاه  هیئت  اقامت  طی 
بود. عراق  کشور  در   1397 ماه  آبان   11 لغایت  آبان   7

 Capacity Building via Training

                بازدید استاد دانشگاه بیروت از مرکز فردوسی

 

بیروت  دانشگاه  استادان  از  یکی  عباس،  دالل  خانم 
فردوسی  مرکز  رئیس  با   97 ماه  آبان   23 چهارشنبه  روز 
طرف  دو  دیدار  این  در  کرد.  دیدار  تقوی،  محمد  دکتر 
مرکز  میان  بیشتر  همکاری  مشترک  زمینه های  درباره 
ادامه  در  کردند.  گفتگو  بیروت  دانشگاه  و  فردوسی 
فردوسی  مرکز  امکانات  و  ها  کالس  از  عباس  دالل  خانم 

کرد. ارزیابی  مطلوب  بسیار  را  آن  و  کرد  بازدید 
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بازدید عضو آکادمی علوم اتریش از مرکز فردوسی    

علوم  آکادمی  عضو   97 ماه  آبان   14 دوشنبه  روز 
رئیس  با  نیکال،  دی  برونو  دکتر  آقای  اتریش، 
کرد. دیدار  تقوی  محمد  دکتر  فردوسی،  مرکز 

 
 
 

و  آموزان  زبان  پذیرش  نحوه  درباره  دیدار طرفین  این  در 
فردوسی  مرکز  میان  بیشتر  همکاری  مشترک  زمینه های 
اتریش  در  فارسی  زبان  آموزش  با  مرتبط  موسسات  و 
معرفی  به  دیدار  این  در  تقوی  محمد  دکتر  کردند.  گفتگو 
ابراز  و  پرداخت  فردوسی  مرکز  امکانات  و  فعالیت ها 
آموزشی  و  پژوهشی  همکاری  زمینه های  کرد  امیدواری 
آموزشی  و  پژوهشی  موسسات  و  فردوسی  مرکز  میان 
سامانه  از  نیکال،  دی  دکتر  آقای  ادامه  در  شود.  فراهم 
آموزش مجازی و کالس های درس و امکانات مرکز فردوسی 
دانست.  مطلوب  بسیار  را  امکانات  این  و  کرد  بازدید 

                بازدید استاد دانشگاه بیروت از مرکز فردوسی

 

بیروت  دانشگاه  استادان  از  یکی  عباس،  دالل  خانم 
فردوسی  مرکز  رئیس  با   97 ماه  آبان   23 چهارشنبه  روز 
طرف  دو  دیدار  این  در  کرد.  دیدار  تقوی،  محمد  دکتر 
مرکز  میان  بیشتر  همکاری  مشترک  زمینه های  درباره 
ادامه  در  کردند.  گفتگو  بیروت  دانشگاه  و  فردوسی 
فردوسی  مرکز  امکانات  و  ها  کالس  از  عباس  دالل  خانم 

کرد. ارزیابی  مطلوب  بسیار  را  آن  و  کرد  بازدید 

دکتر  کردستان،  دانشگاه  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس 
روز  مرکز  این  آموزان  فارسی  از  تعدادی  همراه  به  اسعدی  یحیی 
کردند. بازدید  فردوسی  مرکز  از   97 سال  ماه  آبان   23 چهارشنبه 
طی این بازدید، دکتر یحیی اسعدی، رئیس مرکز آموزش فارسی سنندج 
کاظمیان،  صفا  دکتر  دیدار  این  در   . کردند  دیدار  مرکز  این  معاونین  با 
معاون بین الملل مرکز فردوسی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره موقعیت 
مرکز فردوسی آمادگی این مرکز را برای برگزاری دوره های تکمیلی و 
کرد.  اعالم  را  کردستان  دانشگاه  برای  جامع  آزمون  برگزاری  همچنین 
سپس دکتر جعفر چهارمحالی، معاون آموزشی مرکز فردوسی توضیحاتی 
ارائه کرد. مرکز  این  در  و کالس های درس  مرکز  آموزشی  نظام  درباره 

بازدید رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان از مرکز فردوسی
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نشست تخصصی مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مسئولین امور 

دانشجویان بین الملل استان خراسان رضوی در دانشگاه 
فردوسی مشهد

 
نشستی تخصصی با حضور دکتر تقوی؛ ریاست مرکز آموزش 
مدیرکل  علیزاده  دکتر  و  زبانان  غیرفارسی  به  فارسی  زبان 
امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت 
دانشجویان  امور  مسئولین  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
بین المللی  خصوص  در  رضوی  خراسان  استان  بین الملل 
سازی دانشگاه ها در اداره دانشجویان بین المللی  دانشگاه 
فردوسی مشهد روز چهارشنبه 21 آذرماه 1397 برگزار شد.
و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر  قبول  دکتر  
مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور 
استان  باالی  ظرفیت های  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
پذیرش  خصوص  در  مشهد  شهر  و  رضوی  خراسان 
بزرگ  فرصتی  را  پتانسیل  این  بین المللی،  دانشجویان 
دانست. استان  این  دانشگاه های  و  استان  این  برای 
بحث  در  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در  ایشان 
دانشگاه  سازی  بین المللی  و  بین الملل  دانشجویان  امور 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  داشت:  اذعان  مشهد  فردوسی 
در  عالی  آموزش  مرکز  کهن ترین  و  بزرگ ترین  به عنوان 
به  اقدام  دانشگاه،  بین المللی سازی  با رویکرد  شرق کشور 
جهان  مختلف  کشورهای  از  بین الملل  دانشجویان  جذب 
فارسی  زبان  آموزش  مرکز  ایجاد  با  حاضر  حال  در  نمود 
را  مناسبی  جایگاه  است  توانسته  غیرفارسی زبانان  به 
و  دهد  اختصاص  خود  به  منطقه   و  ایران  دانشگاه  بین  در 
علوم،  وزارت  سوی  از  تسهیالت  ایجاد  با  تا  است  نیاز 
باشد. این روند، رشد روزافزون داشته  تحقیقات و فناوری 
معیارهای   به  توجه  ضرورت  بر  تقوی  دکتر  جلسه  این  در 
دانشگاهی کردند و نحوه تعامل با زبان آموزان و دانشجویان 
کشورهای مختلف را در ارتقای جایگاه ایران مؤثر دانست. 
دکتر علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان

در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان  امور 
از  گرفته  صورت  اقدام  و  تالش ها  از  تشکر  با  نشست  این 
امور  بحث  در  رضوی  خراسان  استان  دانشگاه های  سوی 
دانشجویان بین الملل را مفید ارزیابی کرد و عنوان کرد: در 
بخش امور دانشجویان بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در ماه های اخیر تالش شده است تا  مدیریت منطقه ای 
از  و  گردد  ایجاد  کشور  سطح  در  بین الملل  دانشجویان 
مسئولین امور دانشجویان بین الملل دانشگاه های هر منطقه 
این تقاضا را داریم تا در این زمینه به همدیگر کمک نمایند 
و دانشگاه های توانمند و دیرپا تجربیات خود را در دسترس 
دهند. قرار  بخش،  این  به  ورود  تازه  و  پا  نو  دانشگاه های 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  علیزاده  دکتر 
از  بهره مندی  و  توجه  رضوی،  خراسان  استان  در  موجود 
افزود:  و  کرد  عنوان  مسئله  مهم ترین  را  ظرفیت ها  این 
برجذب  که عالوه  بروند  این سمت  به  باید  ما  دانشگاه های 
بین المللی  مجرب  اساتید  جذب  به  بین الملل  دانشجویان 
نیز توجه کنند. وی ایجاد شعبه های آموزشی و زبان آموزی 
باید  که  دانست  کارهایی  از  یکی  را  مختلف  کشورهای  در 
دانشگاه ها ایجاد کنند تا عالوه بر بهره مندی سایر کشورها 
از خدمات آموزشی ایران یک عنوان و بستر مناسب برای 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  بین المللی  دانشجویان  جذب 
ایجاد گردد که الزمه آن توجه به کیفیت آموزشی و تسهیل 
هست. خدمات  این  از  دانشجویان  بهره مندی  و  ورود  در 
در ادامه دکتر موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین المللی  
ضمن خیرمقدم به همه میهمانان گرامی و تشکر از همکاری 
وزارت محترم در حمایت از دانشگاه ها به پاره ای از مشکالت 
اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل بیشتر، 
دنبال  بر  عالوه  تا  شده  تسریع  طوالنی  روندهای  از  بعضی 
نمود ن اهداف ملی، رضایت دانشجویان عزیز نیز فراهم شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه های  نمایندگان  نیز  آخر  در 
مشکالت  مشهد  آزاد  و  )ع(  رضا  امام  نور،  پیام  مشهد، 
کنسولی  خدمات  و  جذب  درزمینه  خود  دانشگاه های 
داده شد. پاسخ  میهمانان جلسه  نمودند که توسط   مطرح 
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روز شنبه 26 آبان ماه سال جاری، دکتر محمد کافی، رئیس 
دانشگاه فردوسی به همراه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر 
منصور غالمی و هیأت همراه از مرکز فردوسی بازدید کردند.
فردوسی  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  دیدار  این  در 
ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، توضیحاتی درباره روند 
محمد  دکتر  سپس  و  کرد  ارائه  فردوسی  مرکز  آموزشی 
کافی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نزدیک از کالس 
بازدید  مجازی  آموزش  سیستم  و  امکانات  و  درس  های 
کردند و با فارسی آموزان مرکز فردوسی گفت و گو کردند.

بازدید دکتر منصور غالمی، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و هیات همراه از مرکز فردوسی
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در  آموزی  فارسی  مندان  عالقه  بیشتر  جذب  منظور  به 
نمایندگی مرکز فردوسی در لبنان قرارداد همکاری میان مرکز 
فردوسی و این نمایندگی روز دوشنبه 5 آذر ماه جاری طرفین 
امضا کردند. بر طبق این قرارداد که به مدت 2 سال می باشد ، 
نمایندگی لبنان، در جهت معرفی مرکز و امکانات آن و جذب 
فارسی آموزان متعهد شد و مرکز فردوسی محتوای آموزشی 
و لوح های فشرده را در اختیار مرکز لبنان قرار خواهد داد.

امضای قرارداد همکاری میان مرکز فردوسی و نمایندگی این مرکز در لبنان

بازدید مسئوالن بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از مرکز آموزش زبان فارسی و رایزنی در خصوص امور 

دانشجویان بین الملل و فعالیت های علمی بین المللی

بین الملل  بخش  مسئوالن  از  تن  چهار  دوشنبه  روز 
مرکز  از  بازدید  ضمن  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  بین الملل  دانشجویان  اداره  و  فارسی  زبان  آموزش 
کردند. گو  و  گفت  و  دیدار  دانشگاه  بین الملل  مدیران 
مجازی  آموزش  بخش  از  مهمانان  ابتدا  دیدار  این  در 
دوره  طول  درخصوص  و  کردند  بازدید  فردوسی  مرکز 
سامفا  آزمون  جامع،  آزمون  امتحانات،  فارسی آموزی، 
دکتر  با  فارسی آموزان  قبولی  نمره های  حدنصاب  و 
مرکز  آموزشی  معاون  چهارمحالی  دکتر  و  رئیس  تقوی 
مدیر  قبول  دکتر  ادامه  در  کردند.  گو  و  گفت  فردوسی 
درباره  توضیحاتی  دانشگاه  بین المللی  علمی  همکاریهای 
اداری  ساختار  و  دانشگاه  بین المللی  فعالیت های  انواع 

رئیس  تقوی،   دکتر  آن  از  پس  و  کرد  ارائه  مدیریت  این 
مؤذن زاده،  دکتر  و  فردوسی  دانشگاه  فارسی  زبان  مرکز 
ساز  درباره  دانشگاه،  ایرانی  غیر  دانشجویان  اداره  رئیس 
کردند. ارائه  توضیحاتی  خود  حوزه  های  فعالیت  کار  و 
بخش  از  تشکر  ضمن  کنندگان  بازدید  دیدار  این  در 
دانشگاه  با  همکاری  خاطر  به  فردوسی  دانشگاه  بین الملل 
پیش  مشکالت  و  سئواالت  طرح  ضمن  پزشکی،  علوم 
دانشگاه  تجربیات  از  استفاده  خواستار  خود،  روی 
شدند. بین المللی  علمی  فعالیت های  حوزه  در  فردوسی 
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میان  به عمل آمده  توافقات  اساس  بر 
بین المللی  علمی  همکاری های  مدیریت 
دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و 
در  خارجی  زبان های  بین المللی  کالج  و 
زبان  آموزش  مرکز  نمایندگی  ترکیه، 
دانشگاه  دفتر  و  غیرفارسی زبانان  به  فارسی 
کارکرد. به  آغاز  آنکارا  در  مشهد  فردوسی 
در  مجازی  فضای  طریق  از  که  نشستی  طی 
قبول  دکتر  میان  آبان   23 چهارشنبه  روز 
امور  و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر 

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و دکتر عبداله نظری رئیس 
قراردادی  گرفت،  صورت  ترکیه  زبان های  بین المللی  کالج 
در  فارسی  زبان  آموزش  کار  به  آغاز  برای  طرف  دو  میان 
در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دفتر  افتتاح  نیز  و  کالج  آن 
رسید. امضاء  به  بین الملل  دانشجوی  جذب  برای  آنکارا 
خارجی  زبان های  بین المللی  کالج  قرارداد  این  اساس  بر 
استانداردهای  و  درسی  برنامه  اساس  بر  ترکیه  در 
تدریس  با  را  فارسی  زبان  آموزش  فردوسی،  مرکز 
کرد. خواهد  آغاز  مرکز  آن  سوی  از  اعزامی  استاد 
فعالیت های  به  اشاره  با  قبول  دکتر  نشست  این  در 
به  فارسی  زبان  مرکز  خارجی  شعبه   13 گسترده 
خارج  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  غیرفارسی زبانان 
شعبه ها  این  به  فارسی  زبان  استاد   7 اعزام  و  کشور  از 
زبان  آموزش  مرکز  جدید  شعبه  که  کرد  امیدواری  ابراز 
اعزام  و  )مرکزفردوسی(  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی 
ادبیات  و  زبان  آموزش  گسترش  به  فارسی  زبان  استاد 
گشایش همچنین  و  شود  منجر  ترکیه  در  فارسی 

حضور  زمینه  کالج  آن  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دفتر 
دانشجویان ترکیه در دانشگاه فردوسی مشهد را فراهم آورد.
ترکی  ادبیات  و  زبان  استاد  کار  به  آغاز  به  اشاره  با  وی 
این  آمادگی  مشهد،   فردوسی  دانشگاه  در  استانبولی 
در  استانبولی  ترکی  آموزش  در  همکاری  برای  را  دانشگاه 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد اعالم کرد. دکتر عبداله نظری 
هم با اشاره به ظرفیت باالی این کالج در آنکارا و استانبول 
یادگیری  گسترش  برای  ترکیه  دولت  جدید  قوانین  نیز  و 
برای  فارسی  زبان  مدرک  پذیرش  ازجمله  فارسی  زبان 
ارتقاء شغلی و نیز آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 
خارجی در برخی مدارس، آینده روشنی را برای گسترش 
بیان کرد. کالج  این  توسط  ترکیه  در  فارسی  زبان  آموزش 
با  ترکی  دانشجویان  آشنایی  به  اشاره  با  وی 
دکتر  تألیف  فارسی  زبان  نوین  آموزش  کتاب های 
جذاب  بسیار  را  فردوسی  مرکز  آموزشی  روش  قبول 
کرد. معرفی  فارسی  زبان  یادگیری  برای  کوتاه مدت  و 

تأسیس شعبه جدید مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و 
نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد در ترکیه

بازدید هیات دانش آموزان برتر لبنانی از مرکز فردوسی

میان  پژوهشی  و  آموزشی  روابط  گسترش  راستای  در 
آموزش  مرکز  و  لبنان  کشور  آموزشی  و  علمی  موسسات 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، 

تعدادی از دانش آموزان برتر و نخبه مدارس المهدی لبنان روز 
چهارشنبه 30 آبان ماه جاری از مرکز فردوسی بازدید کردند.
آموزشی  معاون  محالی،  چهار  جعفر  دکتر  دیدار  این  در 
مرکز  درسی  برنامه  و  ها  فعالیت  معرفی  ضمن  مرکز، 
فارسی  تعداد   ، تاریخچه  درباره  توضیحاتی  فردوسی، 
های  کالس  افزایش  به  رو  روند  و  مدرسان  و  آموزان 
موفق  تجربه  به  اشاره  با  وی  کرد.  ارائه  فردوسی  مرکز 
مرکز  این  در  لبنانی  آموزان  دانش  تابستانی  مدرسه 
یابد.  ادامه  هم  باز  ها  دوره  این  که  کرد  امیدواری  ابراز 
و  امکانات  و  درس  های  کالس  از  آموزان  فارسی  ادامه 
کردند. بازدید  فردوسی  مرکز  مجازی  آموزش  سیستم 
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