


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



3   شماره چهاردهم تابستان96

یادداشت

مرکز فردوسی در سه ماهه دوم سال 96  فعالیت های  قابل توجهی  را پشت 
سر گذاشت، برخی از کارهای  مهم و  قابل ذکر مرکز در  فصل تابستان 

عبارتست از:
و   » فارسی  ادبیات  و  زبان   آموزش  ملی  همایش  دومین  برگزاری»   .1
شناسی  »روان  فارسی«،  زبان  نگارش  آموزش  های  »روش  های  کارگاه 
اجتماعی آموزش زبان فارسی« و »آموزش مهارت های زبان فارسی به غیر 
فارسی زبانان«   درحاشیه  همایش با حضور  استادان و دانشجویان  زبان و 

ادبیات  فارسی و زبان شناسی در روزهای  21  و 22  تیرماه .

2.  اولین نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با 
حضور معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در روز 22 تیرماه در  مرکز 
فردوسی  برگزار شد و با صدور بیانیه ای برهمکاری مراکز  آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان برای تقویت و گسترش زبان فارسی  و دخالت 

نکردن نهادهای غیر مرتبط با دانشگاه  در این نشست تاکید شد.

3. سفر رئیس مرکز فردوسی  به همراه رئیس و معاون آموزشی  دانشگاه  به 
عراق  و دیدار با دکتر عبدالرزاق  وزیر علوم عراق به منظور ادامه  و گسترش 
همکاریهای علمی با دانشگاه های عراق و نیز سفر به اقلیم کردستان  در 
این کشور  و  امضای تفاهم نامه بادانشگاه های  صالح الدین و کویه و نیز 
امضای تفاهم نامه با مؤسسه المهدی  کالگری   کانادا، دانشگاه اصفهان و 

مؤسسه آموزش عالی زند شیراز.

4. برگزاری اولین دوره تابستانه  به صورت فشرده  دو هفته ای و یک ماهه  
برای فارسی آموزان اروپایی و آسیای شرقی با هدف  آشنایی با زبان فارسی 
و جاذبه های گردشگری و طبیعی، معماری و هنر ایران)با محوریت خراسان(  

و برگزاری دوره گردشگری فرهنگی در نمایندگی مرکز در دامغان.

5. آزمون جامع زبان فارسی  در روز  چهارشنبه  25 مردادماه  که با حضور 
91 فارسی آموخته از کشورهای عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، پاکستان، 
اندونزی، کره جنوبی و استرالیا برگزار شد  و  نیز برگزاری همزمان  آن در 

شهرهای نجف، اربیل، سلیمانیه و گرمیان با حضور 110 شرکت کننده.

فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  شناسی  روش  »کارگاه  برگزاری   .6
زبانان« در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه دامغان  توسط دکتر قبول.
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برگزاری جلسه معیارهای سطح بندی جهانی زبانی، 
قوت و کاستی ها با بررسی موردی چارچوب مرجع 

مشترک اروپا
نشست علمی با محوریت معیارهای سطح بندی زبانی بر اساس چارچوب 
مرجع مشترک اروپا روز دوشنبه، 12 تیرماه جاری با حضور مدرسان مرکز 

فردوسی برگزار شد.
در این جلسه آقای محسن رودمعجنی، یکی از مدرسان مرکز، توضیحاتی 
درباره  معیارهای چارچوب مرجع مشترک اروپا ارائه کرد. با توجه به این 
این  با  را  دنیا خود  زبان  تقسیم می شود که 35  به 6 سطح  زبان  معیارها 
معیارها تطبیق داده اند. از جمله اهداف این چارچوب، کثرت گرایی فرهنگی، 
هماهنگ سازی تولیدات محتوایی در قاره اروپا و هماهنگ سازی آزمون 
های زبانی بوده است که شامل چهار مرحله بوده است. وی با اشاره به پیشینه 
این کار در زبان فارسی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم معیارهای سطح بندی 

زبانی فارسی را به این چارچوب مرجع نزدیک کنیم.
در پایان مدرسان نظرات خود را در ارتباط با این موضوع مطرح کردند.

 
نشست مطبوعاتی رئیس مرکز بین المللی آموزش 

زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
مشهد و دبیر دومین همایش ملی آموزش زبان و 
ادبیات فارسی با صدا و سیمای خراسان رضوی، 

خبرگزاری های ایستا و ایرنا و روزنامه ی خراسان 

این نشست مطبوعاتی بر اساس چهار محور اساسی انجام شد. اولین محور، 
دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  ملی  همایش  دومین  برگزاری 
فردوسی مشهد است. این همایش با همکاری انجمن استادان زبان و ادبیات 
و  فرهنگ  سازمان  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  و  تهران  در  فارسی 

ارتباطات اسالمی و دبیرخانه رویداد مشهد 2017 برگزار می شود. 

برنامه ی دوم نخستین نشست  رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر 
فارسی زبانان است که با حضور قائم-مقام وزیر علوم و رئیس دفترهمکاری 
های بین المللی وزارت علوم و تنی چند از مدیران وزارت علوم و همچنین 
دوازده رئیس مرکز زبان فارسی در کشور در روز 22 تیرماه در مرکز آموزش 
ملی  کارگاه  بحث  موضوع سوم  خواهد شد.  برگزار  فردوسی  فارسی  زبان 

آموزش زبان فارسی است که با حضور سه تن از استادان طراز اول در بخش 
آموزش زبان دوم برگزار خواهد شد و در این کارگاه بالغ بر 90 نفر از استادان 
زبان و  ادیبات فارسی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ثبت نام کرده اند. در 
نهایت نیز شروع دوره تابستانی آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی اطالع 
رسانی شد که امید است با توجه به تقاضاهای انجام شده بالغ بر 200 زبان 
آموز از بیش از 15 کشور مانند آلمان ، لبنان ، چین ، اقلیم کردستان عراق و 

حتی کانادا و آمریکا در این دوره ها شرکت کنند. 
دکتر احسان قبول در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که چرا افراد از کشورهای 
دیگر برای آموختن زبان فارسی به ایران  و به مرکز آموزش زبان فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد می آیند؛ آیا این افراد بر اساس تبادالت ایران با این 
کشورها یا تبلیغات صورت گرفته یا دالیل دیگر به این مرکز می آیند، پاسخ 
داد: اواًل به دلیل سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران و مبحث برجام 
ایران  اروپایی و آسیای شرقی به  از کشورهای  افراد  خوشبختانه مسافرت 
بسیار راحت تر از قبل شده است و بسیاری از موانع و مشکالت قبلی برطرف 
شده است. همچنین، دانشگاه فردوسی مشهد اولین دانشگاه بین المللی و 
دانشگاه برتر از نظر کمیت و کیفیت جذب دانشجویان خارجی در ایران است. 
شایسته ذکر است که مرکز فردوسی بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط 
وزارت علوم ، مرکز اول در کشور در امر آموزش زبان فارسی است. در سال 
92  در مرکز فردوسی حدود  شانزده، هفده زبان آموز وجود داشت ، این تعداد 
در سال 93 به 140 نفر ، در سال 94 به 450 نفر ، سال 95 بالغ بر 600 نفر  

افزایش پیدا کرد و امسال به 1000 نفر خواهد رسید.
سؤال دیگر خبرنگاران این بود که در دوره های یک ماهه تابستانی آیا فارسی 
آموزان قادر خواهند بود که زبان فارسی را فقط در عرض یک ماه بیاموزند و 

به طور کلی متوسط دوره فارسی آموزی چند ماه است؟ 
دکتر قبول بیان کرد که بر اساس روش ویژه آموزشی مرکز فردوسی برای 
افرادی که با حروف الفبا و خط  فارسی آشنایی دارند ، مانند کشورهای عرب 
زبان این دوره شش ماه طول  می کشد و برای افرادی که از آموزش خط و 
الفبای فارسی آغاز می کنند حدود 7 ماه یا بیشتر ، فرایند فارسی آموزی به 
طول می انجامد. در مورد دوره های تابستانی افراد با سطوح زبانی مختلف 
از آغازین تا پیشرفته در این دوره ها شرکت می کنند و با توجه به فشرده 
بودن و قرار گرفتن در محیط زبانی طبیعی ، پیشرفتشان چشم گیر و قابل 

توجه است.
دکتر قبول در مورد همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ، گفت که 
این همایش بر اساس دو محور اصلی آموزش زبان فارسی و آموزش ادبیات 
، اساتید و  . تعداد 90 مقاله توسط پژوهش گران  فارسی برگزار می شود 
دانشجویان از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به دبیرخانه همایش رسید که 
از بین بر اساس ارزیابی هیئت داوران همایش ، 39 مقاله پذیرفته شد که 

23مقاله به صورت سخنرانی و 16 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
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درآمدزایی یک میلیارد تومانی دانشگاه فردوسی از آموزش زبان فارسی 
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دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی به میزبانی مرکز آموزش 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 21 
تیرماه سال جاری با حضور استادان و پژوهشگران داخل و خارج کشور در 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی برگزار گردید.
در ابتدای این همایش دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن 
خیر مقدم به حضار براهمیت گسترش یک زبان تاکید کرد و آن را بستری 
برای گسترش فرهنگ آن زبان دانست. وی با اشاره به دشواری کار مدرسان 
زبان فارسی خطاب به اساتید مراکز آموزش زبان فارسی گفت: به امید روزی 
که فارغ ازمالحظات سیاسی بتوانیم زبان عشق و عرفان و ذوق را به همه 

جهانیان عرضه کنیم.
امروز  اگر  از دکتر قبول و مدرسان مرکز فردوسی گفت:  با تشکر  ایشان 
دانشگاه فردوسی 1500 نفر دانشجوی خارجی دارد به برکت مرکز فردوسی 
است، لذا برگ برنده دانشگاه فردوسی در مبحث آموزش زبان فارسی است 
زبان  آموزش  راه  بر سر  و محدودیت ها  موانع  که  کرد  امیدواری  اظهار  و 
فارسی برداشته شود همچنین ایشان برای این همایش آرزوی دستاوردهای 

بزرگ کرد. 
سپس دکتر یاحقی، عضو هیات علمی  گروه زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی 
و به عنوان استادی که از سال 1345 در دانشگاه حضور داشته است، خاستگاه 
بزرگترین مروجان و سخنوران زبان فارسی را سرزمین خراسان دانست. وی 
اولین کتاب آموزش زبان فارسی را که توسط استادان دانشگاه شیراز منتشر 
شده بود، معرفی نمود و سپس با معرفی سه تن از پیشکسوتان آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان قدمت مرکز فردوسی را 45 سال اعالم کرد. 
وی از تالش های دکتر قبول و همکارانش تشکر و قدردانی کرد و خطاب 
به استادان زبان فارسی گفت: شما میراث دار تاریخچه دراز آهنگی هستید.

در ادامه این نشست دکتر حسن ذوالفقاری، عضو هیات علمی گروه زبان و 

ادبیات دانشگاه تربیت مدرس، با توجه به گزارش دکتر یاحقی درباره دیرینگی 
آموزش زبان فارسی در این دانشگاه، عنوان کرد که جا دارد که دانشگاه 
فردوسی کرسی زبان و ادبیات فارسی باشد. وی به اقدامات فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی از جمله مسائل مربوط به دو زبانگی، درست نویسی و رسم 
الخط و ... اشاره کرد و در ادامه درباره پژوهشی با موضوع وضعیت درس زبان 

و ادبیات فارسی در آزمون سراسری دانشگاه ارائه کرد.
سپس دکتر قبول، دبیر دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی 
ضمن خوش آمدگویی به تمام شرکت کنندگان حاضر در همایش، گزارش 
مفصلی از فعالیت های همایش و تعداد مقاالت دریافتی ارائه کرد . سپس 
ایشان حاشیه های پررنگ تر از متن در این همایش را برگزاری سه کارگاه 
آموزشی زبان فارسی توسط سه تن از استادان برگزیده کشور، دکتربهروز 
محمودی بختیاری، دکتر حسن ذوالفقاری و دکتر رضا پیش قدم، دانست. 
همچنین از اعضای شورای علمی مرکز فردوسی نام برده و از ایشان تشکر 

نمود.
وی سپس به فعالیت های تولید محتوای آموزشی مرکز فردوسی از جمله 
آموزش مجازی، کتاب آموزش نوین گفتگوی زبان فارسی، آموزش نوین 
سینمای ایران و واحد سنجش و ارزیابی مرکز فردوسی و ...  در طی سال 
گذشته اشاره کرد.  همچنین از تدوین درسنامه رشته آموزش زبان و ادبیات 
فارسی در دانشگاه های لبنان که طرح برگزیده این کشور نیز بود، خبر داد. 
در بخش دوم این همایش شرکت کنندگان در سه نشست تخصصی بررسی 
منابع آموزش زبان فارسی ، روش های آموزش زبان و ادبیات فارسی، نقد و 

ارزیابی فرآیندهای آموزش زبان و ادبیات حضور یافتند.
در بخش اختتامیه این مراسم دکتر احسان قبول، به قرائت بیانیه دومین 
همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخت و پخش نماهنگ پایانی 

همایش نیز حسن ختام این مراسم بود.

برگزاری دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی به میزبانی
 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
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دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
مشهد گفت: بسیاری از کشورها، ایران را به واسطه  سینما می شناسند و اگر 
حافظ و موالنا را نشناسند، اصغرفرهادی و شهاب حسینی را به خوبی در 

خاطر دارند.
و  ملی  همایش  دومین  نشست  در  امروز  قبول  احسان  ایسنا،  گزارش  به 
استادان  با همکاری  این همایش  اظهارکرد:  فارسی  وادبیات  زبان  آموزش 
زبان و ادبیات فارسی برگزار شد و در این  بین فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دبیرخانه دائمی مشهد 2017 

نیز به ما کمک های بسیاری کردند تا این همایش امروز برگزار شود.
وی ادامه داد: ما باتوجه به اینکه زمان محدودی را برای دریافت مقاالت در 
نظر گرفته بودیم ولی با این وجود نیز 23 مقاله برای سخنرانی و همچنین 
12 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده و همچنین در حاشیه این همایش 
دو کارگاه خواهیم داشت که اولین آن در روز پنجشنبه و دومی در روز جمعه 

برگزار خواهد شد.
قبول در ادامه بیان کرد: بنده از سال 87 تا 91 استاد اعزامی از دانشگاه فردوسی 
به دانشگاه های لبنان بودم و حاصل آن پنج جلد کتاب شده است که با عنوان 
آموزش نوین زبان فارسی معروف است و جلد 6 آن که به عنوان آخرین جلد 

این مجموعه تالیف شده، تا پایان سال تمام خواهد شد.
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد 
در ادامه خاطرنشان کرد: این کتاب ها در بسیاری از کشورها به عنوان کتاب   

مرجع مطرح است و آن را به عنوان کتاب درسی معرفی کرده اند.
وی با بیان اینکه این کتاب پایه برنامه درسی مرکز فردوسی بوده است و پر 
مخاطب بوده است، تصریح کرد: ساالنه بیش از 20 هزار نسخه تیراژ از آن به 
چاپ می رسد و حدود همین میزان نیز در خارج از کشور به چاپ رسیده است.

قبول با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مخاطبان این کتاب موسسه تعلیم و 
تربیت اسالمی لبنان است که بزرگ ترین مرکز یادگیری زبان فارسی در خارج 
از ایران در این موسسه وجود دارد؛ خاطرنشان کرد: در این مجموعه حدود 

4500 دانش آموز از کالس هفتم تا یازدهم  این کتاب ها را مطالعه می کنند.

فردوسی  دانشگاه  فارسی زبانان  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس 
مشهد در ادامه افزود: اولین طرحی که ما از همان آغاز تاسیس موسسه خود 
در نظر گرفتیم، بحث آموزش زبان فارسی در این مرکز بود و در این میان 

مجموعه این کتاب ها را تبدیل به نرم افزار کردیم.
در  فارسی  زبان  آموزش رسمی مجازی  امسال بحث  از  ما  داد:  ادامه  وی 
مرکز خود را راه اندازی خواهیم کرد و در همین راستا قراردادهای بسیاری با 

کشورهای خارجی امضا کرده ایم.
استادان مرکز زبان  از  با همکاری یک مجموعه  بنده  اینکه  بیان  با  قبول 
نوعی کامل ترین مجموعه  به  این طرح   نهادیم که  بنا  را  فارسی طرحی 
آموزش زبان فارسی است، اضافه کرد: بر اساس این طرح ابتدا از آموزش 
خط شروع می کنیم که به واسطه آن به صورت تضمینی ما فقط در سه 
از این، زبان آموز 150 کلمه و حدود  هفته خط را آموزش می دهیم و بعد 
100 اصطالح پرکابرد زبان فارسی را یاد می گیرد. همچنین این کتاب را 
نیز تبدیل به نرم افزار آموزشی خواهیم کرد که در گوشی های هوشمند قابل 
نصب خواهد بود و مخاطبان می توانند از هر جای دنیا به واسطه این نرم افزار 

زبان فارسی را یاد بگیرند.
قبول با اشاره به طرح بعدی که مجموعه کتاب های آموزش نوین گفت وگو 
به زبان فارسی است، اظهارکرد: که این کتاب در سه جلد به چاپ رسیده 
است و ما امیدوار بودیم که رونمایی از جلد اول این کتاب به این همایش 

برسد که متاسفانه موفق نشدیم.
دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
مرکز  علمی  شورا  نام  به  شورایی  فارسی  زبان  مرکز  در  داد:  ادامه  مشهد 
فردوسی وجود دارد که دکتر یاحقی، دکتر علیزاده، دکتر تقوی و دکتر مهدوی 
عضو این شورای علمی هستند و کلیه این کتاب ها به تایید این عزیزان 

رسیده است.
وی در ادامه افزود: در این کتاب انواع محورها را برای آموزش گفت وگو در 
نظر گرفتیم و هدف اصلی ما در این مجموعه کتاب ها، آموزش و تقویت دو 

مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموزان است.

بازتاب رسانه ای دومین همایش آموزش زبان و ادبیات فارسی
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قبول خاطرنشان کرد: طرح دیگر که مدنظر ما است بحث آموزش نوین 
مرکب،  ساده،  فعل های  بخش  در  که  است  فارسی  زبان  کاربردی  افعال 

پیشوندی این کار انجام شده است.
دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
مشهد با بیان اینکه طرح دیگری که به مرحله میانی رسیده است را نیز در 
دستور کار خود قرار دادیم و آن آموزش نوین خواندن زبان فارسی است؛ 
گفت: مرحله آغازین و میانی این طرح به پایان رسیده است و این کار نیز در 

کالس ها تدریس شده و بازخورد آن را نیز در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به اینکه ما در همه کتاب ها طبیعتا نظریه های علمی آموزش 

زبان را مبنای کار خود قرار دادیم، عنوان کرد: همه ما به یک پیکره شنا
سی از آموزش زبان خصوصا به عرب زبانان که مخاطب اصلی ما هستند در 
نظر گرفتیم و بر پایه موقعیت ها و مسائلی که وجود دارد، منابع و کتاب ها را 

تدوین کردیم.
و  است  جذابی  و  کتاب خوب  ما  کار  خروجی  کرد:  مطرح  ادامه  در  قبول 
آماده  و  این طریق کسب خواهند کرد  از  را  زبان آموزان اطالعات مفیدی 

می شوند تا متون دانشگاهی را بخوانند.
دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
و  فارسی  متون  آموزش  ما  بعدی  اینکه طرح  به  اشاره  با  ادامه  در  مشهد 
زبان دانشگاهی، ویژه دانشجویان علوم انسانی است، افزود:  در این حوزه 
در ماه ششم که زبان آموزان عمال در ماه پایانی خود به سر می  برند در مرکز 
فردوسی کالس ها را مجزا خواهیم کرد و دانشجویان علوم انسانی در یک 

کالس خواهند رفت و این کتاب را مطالعه می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: دو کار دیگر نیز تقریبا به پایان رسیده است که 
کتابی برای دانشجویان علوم پزشکی و علوم پایه  در نظر گرفته شده که 

محتوای این کتاب از نظر پزشکی بسیار معتبر است.
زبان  آموزش  است  پرکاربرد  که  دیگر  کتاب  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قبول 
فارسی برمبنای سینما ایران خواهد بود، خاطرنشان کرد: چه بسا در بسیاری 
از کشورها ایران را به واسطه  سینما می شناسند و در حالی که شاید حافظ 
و موالنا را نشناسند اما اصغرفرهادی و شهاب حسینی را به خوبی در خاطر 

دارند.
دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
شده  شناسایی  که  نیازی  و  شناخت  به  باتوجه  بنابراین  داد:   ادامه  مشهد 
است کتاب سینما نیز به پایان رسیده است و در تمامی ژانرهای سینمایی 
فیلم هایی را انتخاب کردیم که زبان آموزان در ابتدا 15 دقیقه از گزیده فیلم 
را تماشا می کنند و در چهار قسمت گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن سواالت 
به تمرین خواند پرداخت و عمال سینما در خدمت ارتقای این چهار مهارت 

خواهد بود.
دانشگاه فردوسی  زبانان  فارسی  به غیر  فارسی  زبان  آموزش  رئیس مرکز 
مشهد در ادامه بیان کرد: در طرح دیگری بازنویسی آثار ادبیات فارسی برای 
غیر فارسی زبانان را مدنظر داریم که تاکنون در همین راستا چند داستان به 

اتمام رسیده است

 

بازتاب رسانه ای دومین همایش آموزش زبان و ادبیات فارسی
 

نخستین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
زبانان دانشگاه های کشور روز پنج شنبه 22 تیرماه سال جاری در مشهد 

برگزار شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از مشهد احسان قبول 
رییس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبان زبانان دانشگاه فردوسی 
گفت: مرکز آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی سعی دارد 
که در تولید محتوا و تقویت و آموزش گفتاری و شنیداری غیر فارسی زبانان 
به رسالت خویش عمل کند تا بتوانیم با ارتقا کیفی هر چه بیشتر در تولید 

محتوا مخاطب بیشتری را جذب کنیم. 
وی تصریح کرد: این مرکز با تولید فیلم های آموزشی، نرم افزار های آمورشی، 
تبادل ارتباطات و اطالعات با سایر کشور های خارجی در تالش است تا هر 
چه بیشتر به ارتقای کیفیت آموزش به غیر فارسی زبانان در این کشور ها 

و همچنین دانشجویان خارجی در حال تحصیل دانشگاه های کشور است.
رییس مرکز آموزش فارسی زبانان به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
گفت: برای هم افزایی و انتقال تجربیات و دستاورد های مراکز آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان فردا نخستین نشست روسای مراکز بین المللی 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه های کشور در دانشکده 

ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار می شود.
احسان قبول با اشاره به اینکه طرح ها و کتاب های تخصصی برای آموزش 
ادبیات  آثار  بازنویسی  افزود: طرح  زبانان در دستور کار داریم،  غیر فارسی 
فارسی برای غیر فارسی زبانان و طرح تدوین کتاب های تخصصی متون 

ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی را دستور کار داریم. 
وی با بیان اینکه کتاب های تخصصی در زمینه های علوم مختلف از جمله 
علوم پزشکی، علوم پایه، فرهنگی، سینمایی به چاپ رسیده است، افزود:این 
کتاب های تخصصی که با دو هدف آشنایی دانشجویان خارجی آشنایی با 
دستاورد های علوم مختلف در کشورمان و هم تقویت زبان آموزی و هم 

آشنایی با ژانر های مختلف سینمایی، فرهنگی و پزشکی کشورمان است.
رییس مرکز آموزش فارسی زبانان به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
مجموعه  فارسی،  خط  آموزش  فارسی،  الفبای  نوین  آموزش  کتاب  گفت: 
کتاب های نوین کتاب فارسی با هدف آموزش و تقویت شنیداری و گفتاری 

زبان آموزان به چاپ رسیده است
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زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مراکز  روسای  نشست  اولین 
دانشگاه های کشور روز پنج شنبه 22 تیرماه سال جاری در مرکز آموزش 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور قائم مقام 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و روسای مراکز 14 دانشگاه 

کشور برگزار شد.
در این نشست دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی ضمن خیر مقدم  
و  به وجود هم گرایی ها  توجه  با  فارسی،  زبان  آموزش  به روسای مراکز 
ظرفیت  زبان فارسی در دانشگاه های کشور خواستار تعامل هر چه بیشتر 
این مراکز شد. وی ابراز امیدواری کرد که با تاسیس مراکز جدید آموزش زبان 
فارسی و رشد مراکز فعلی روند رو به رشدی  در آموزش زبان فارسی را شاهد 
باشیم. دکتر کافی خواستار دخالت نکردن نهادهایی خارج از فضای دانشگاه 

در امور مربوط به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان شد.

در ادامه  این نشست دکتر قبول با خوشامدگویی به مهمانان، گزارشی از فعالیت 
ها و برنامه های تولیدی مرکز فردوسی ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد که این 

نشست ها به صورت مستمر در دیگر دانشگاه های کشور برگزار گردد. 
دانشجویان  امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون  ریاضی  دکتر  
نیز هدف وزارت را جذب دانشجویان بین المللی دانست و سیاستگذاریهای 

وزارت را در راستای تامین این هدف معرفی کرد. 
دکتر ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری در امور بین الملل 
نیز ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری این نشست مهم، 
موضوع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را امری بسیار مهم عنوان 
کردند که می تواند قلبهای مردم جهان را به سوی ایران و فرهنگ غنی آن 
رهنمون سازد. وی گسترش کرسی های زبان و ادب فارسی در سالهای اخیر 
در سرتاسر جهان را قابل توجه دانست و بر حمایت مرکز همکاریهای بین 

المللی وزارت از مراکز آموزش زبان فارسی کشور تاکید کرد.
الملل  بین  امور  در  وزیرداد  مقام  قائم  معاون  طالبی  آقای  نشست  این  در 
گزارش مبسوطی از کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور ارائه 
داد و چشم انداز این حوزه را امیدوارکننده دانست. دیگر روسای مراکز آموزش 
زبان فارسی نیز گزارشی از فعالیت های خود را به حضار ارائه کردند. در ادامه 
این جلسه خانم دکتر عباسی و آقای دکتر یادگار زاده از سازمان سنجش به 

طرح آزمون بسندگی زبان فارسی )سامفا( سنجش استانداردهای مهارت زبان 
فارسی پرداخت و یکی از اهداف این طرح را اندازه گیری توانایی زبان آموز 
برای گذراندن تحصیالت یا کار در محیط فارسی زبان، اندازه گیری سطح 
زبان آموز دانست. همچنین این آزمون طی دو مرحله توسط سازمان سنجش 

و با نظارت وزارت علوم برگزار خواهد شد.  

پایان بخش این نشست ایراد بیانیه نشست توسط دکتراحسان قبول بود. از 
جمله بندهای این بیانیه عبارت بود از: تاسیس مجمع مراکز آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دخالت 
نکردن نهادهای غیر دانشگاهی در امور مربوط به آموزش زبان و ادبیات 
فارسی در داخل و خارج کشور در حوزه دانشگاهی، ارتباط سازمان یافته میان 
مدرسان و استادان مراکز برای ارتقای ظرفیت های آموزشی، ارتباط با دیگر 
نهادهای فرهنگی و گردشگری، برگزاری مستمر نشست روسای مراکز زبان 

فارسی دانشگاه های کشور اشاره کرد. 
قابل ذکر است در طی این نشست، مهمانان از نزدیک از فضا و امکانات 
مرکز فردوسی بازدید کردند و در برنامه ای با سامانه آموزش مجازی مرکز 
آشنا شدند. دکتر قبول در معرفی این سامانه آن را کاملترین سامانه آموزش 
مجازی زبان فارسی معرفی کرد که از حدود 3 سال قبل تولید آن آغاز شده 
است. وی تاکید کرد دیگر مراکز کشور نیز می توانند طبق قراردادی از این 

سامانه استفاده کنند.

برگزاری اولین نشست روسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه های کشور در مرکز فردوسی 
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در حاشیه همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی، 
سه کارگاه آموزشی با حضور سه تن از استادان برجسته کشور، دکتربهروز 
استاد  ذوالفقاری،  حسن  دکتر   تهران،  دانشگاه  استاد  بختیاری،  محمودی 
دانشگاه تربیت مدرس و دکتر رضا پیش قدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد،  
در روز های  پنج شنبه  و جمعه، 22 و 23 تیر ماه سال جاری  و با حضور 

بیش از 100 نفر از مدرسان این حوزه  برگزار گردید. 
در روز اول برگزاری این کارگاه دکتر بهروز بختیاری، به بررسی روش های 
آموزش مهارت های زبان فارسی به غیر فارسی زبانان پرداخت. وی بر تعامل 
هر چه بیشتر با فارسی آموزان  و آشنایی با فرهنگ آنان در کالس های 

درس تاکید داشت. از دیگر نشست های علمی که در این روز برگزار گردید، 
کارگاه روش های آموزش نگارش فارسی  توسط دکتر  حسن ذوالفقاری 
بود که شرکت کنندگان این کارگاه به صورت عملی با شیوه های آموزش 

نگارش آشنا شدند.
دکتر رضا پیش قدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در روز دوم این کارگاه ها 
به بررسی متدهای رونشناسی اجتماعی آموزش زبان فارسی و نقش فرهنگ 
در امر آموزش پرداخت. وی ضرورت آشنایی این روش ها را برای مدرسان 
آموزش زبان فارسی ضروری دانست و نقش تعامالت و ارتباطات فرهنگی 

را مهم ارزیابی کرد.
در پایان این کارگاه دو روزه به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه 

به زبان فارسی ارائه شد.   
در این دیدار دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن معرفی 
این دانشگاه و جایگاه بین المللی آن، گوشه ای از توانمندی ها و موفقیت های 

دانشگاه فردوسی مشهد را خاطر نشان کرد.
دکتر کافی  با اشاره به شتاب رشد علمی در ایران و کسب رتبه 17 جهان از 
یک سو و ضرورت تالش دانشگاه بغداد برای حرکت در مرزهای دانش از 
سوی دیگر، بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای همکاری مشترک در 

تولید علم و فناوری تأکید کرد.
روابط  برای گسترش  بغداد  دانشگاه  به تالش های  اشاره  با  وی همچنین 
علمی با دانشگاه های معتبر جهان، بر لزوم همکاری دوجانبه علمی در زمینه 
تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک، ارائه مقاالت مشترک 
و انتشار نشریه مشترک با همکاری این دو دانشگاه مادر در ایران و عراق 

تأکید نمود.
دکتر محمد کافی با اشاره به اینکه 52 درصد از دانشجویان دانشگاه فردوسی 
اظهار  ضمن  می دهند،  تشکیل  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  را  مشهد 

برگزاری سه کارگاه دانش افزایی» آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان« 
همزمان با دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی در مرکز فردوسی

به تحصیل در  دانشجوی عراقی شاغل  از 700  بیش  از حضور  خرسندی 
دانشگاه فردوسی مشهد بر آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی از دانشگاه بغداد در دوره های تابستانی یا فرصت های 

مطالعاتی تأکید نمود.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به دو عامل مهم قرابت فرهنگی دو شهر با 
توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی خراسان و بغداد و نیز سهولت رفت و آمد 
میان بغداد و مشهد به دلیل پروازهای روزانه میان این دو شهراشاره نمود که 

می تواند به گسترش روابط بین دو دانشگاه کمک کند.
نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  آموزشی  معاون  هاشمی  دکتر  دیدار  این  در 
علمی  دیپلماسی  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  نخست  جایگاه  بیان  ضمن 
با پذیرش 1500 دانشجوی بین المللی از 21 کشور دنیا، آمادگی دانشگاه 
فردوسی مشهد را برای ارتقای سطح علمی و مدرک مربیان دانشگاه بغداد 
در دوره های مورد نیاز آنان، ارایه کارگاه های آموزشی در علوم انسانی، علوم 
پایه و مهندسی و نیز برگزاری دوره های مهارتی و نیز ارایه دوره های دکتری 

مشترک اعالم نمود.

گسترش همکاری های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بغداد
 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه در دیدار با رئیس دانشگاه بغداد و مسئوالن آن دانشگاه بر آمادگی دانشگاه 

فردوسی  مشهد برای گسترش همکاری های دانشگاهی دو جانبه تاکید کرد.
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دکتر عبد الرسول رئیس دانشگاه بغداد نیز با اشاره به حضور 80 هزار دانشجو 
در این دانشگاه که بیش از 90 درصد آنها را دانشجویان دوره کارشناسی 
تحصیالت  دوره های  تقویت  را  دانشگاه  این  سیاست  می دهند،  تشکیل 
با همکاری دانشگاه های معتبر  تکمیلی در حوزه های پزشکی و مهندسی 

جهان اعالم نمود.
انجام  برای  بغداد  دانشگاه  آمادگی  بر  همچنین  بغداد  دانشگاه  رئیس 
پژوهش های مشترک، برگزاری دوره ها، کارگاه ها و بازدیدهای مشترک و 
دوجانبه برای ارتقای استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تأکید کرد.در 
راستای تقویت همکاریهای دوجانبه ایشان آمادگی دانشگاه بغداد برای ارائه 
سه بورس تحصیلی متفابل در رشته های زبان و ادبیات عرب و مطالعات 

اسالمی را به دانشگاه فردوسی مشهد اعالم کرد.
شایان ذکر است دانشگاه بغداد نماد آموزش عالی کشور عراق و دانشگاه 
اصلی این کشور می باشد که در رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشجو 
می پذیرد. این دانشگاه دارای 4 پردیس، 24 دانشکده و موسسات وابسته و 
7 هزار عضو هیأت علمی و حدود 80 هزار دانشجو است که 70 هزار آن را 
دانشجویان دوره کارشناسی و 8500 آن را دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

تشکیل می دهند.
برگزاری سه کارگاه  با  این دیدار مقرر گردید دانشگاه فردوسی مشهد  در 
فارسی  ادبیات  و  زبان  پایه، ریاضي و  آموزشی در حوزه های علوم  و دوره 

کارهای مشترک خود با این دانشگاه را آغاز نماید.

 
آغاز دهمین دوره آموزش زبان فارسی در شهر کربال 

 
دهمین دوره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در کشور عراق و شهر 

کربالی مقدس شروع به کار کرد.
این دوره که زیر نظر مرکز آموزش زبان فارسی نجف اشرف می باشد، با 17 

زبان آموز از تاریخ 25 تیرماه سال جاری آغاز شده است.
مدرسین این دوره اساتید اعزامی از دانشگاه فردوسی مشهد آقای دکتر هادی 

پیرگزی و خانم پیوندی زاده هستند.
در این دوره مطابق سرفصل آموزشی مرکز فردوسی کتاب های آموزش 

نوین فارسی تالیف دکتر احسان قبول در مدت 6 ماه تدریس می شود.
عالوه بر کتاب های مذکور، مهارت های خواندن و نوشتن و گفت و گو و 
آزمایشگاه زبان نیز جزء سرفصل درسی است که مطابق با برنامه آموزشی 

مرکز فردوسی تدریس می گردد

 
استادان و دانشجویان اقلیم کردستان عراق برای شرکت در 

دوره تابستانی مرکز فردوسی به مشهد آمدند. 
 

همزمان با شروع دوره  تابستانی مرکز فردوسی 13 تن از استادان و دانشجویان 
زبان و ادبیات کردی اقلیم کردستان کشور عراق، روز شنبه، 24 تیرماه سال 

جاری با دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی نشستی صمیمانه داشتند.
در این نشست، دکتر قبول ضمن خوشامدگویی به این فارسی آموزان، با 
تفاهم  اقلیم کردستان عراق و امضا  به  ایشان  اشاره به سفر سال گذشته 
های متعدد مرکز فردوسی با دانشگاه های صالح الدین، سلیمانیه، کویه، 
حلبچه و گرمیان اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و تعداد زیاد و روزافزون 
فارسی آموزان در دانشگاه های اقلیم کردستان را مایه مسرت دانست. دکتر 
قبول به نزدیک بودن فرهنگ ایرانی و کردی ابراز امیدواری کرد، این دوره ها 
فردوسی  مرکز  رئیس  منجر شود.  فرهنگی  دو سویه  تعامل  و  به شناخت 
توضیحاتی درباره روش آموزش زبان مرکز فردوسی ارائه داد و مدت زمان 

یادگیری زبان فارسی برای کردزبانان در مرکز فردوسی را 3 ماه دانست. 
از دانشگاه فردوسی مشهد  نیز  ادامه این جلسه، فارسی آموزان کردی  در 
برای توسعه زبان و ادبیات فارسی در اقلیم کردستان قدردانی کردند و از 
همکاری های صمیمانه رئیس مرکز و همکاران ایشان کمال تشکر و قدردانی 
را داشتند. در پایان این نشست فارسی آموزان از سردیس های مفاخر خراسان 
روز  از  دوره شان  آماده شروع  و  گرفتند  یادگاری  و  عکس  کردند  بازدید 

دوشنبه شدند.
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دیدار فارسی آموزان کشور ایتالیا با رئیس مرکز فردوسی 

7 نفر از فارسی آموزان ایتالیایی که در دوره تابستانی مرکز آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده بودند، 
روز سه شنبه، 20 تیر ماه سال جاری با دکتر قبول رئیس مرکز نشستی 

صمیمانه داشتند.
در این نشست ابتدا دکتر احسان قبول، رئیس مرکز فردوسی، توضیحاتی در 
خصوص مرکز و دوره تابستانی ارائه کرد و از ایشان درباره کیفیت آموزشی 
در  ایتالیا  ونیز  دانشگاه  تفاهم نامه  به  این جلسه،  در  کرد. وی  دوره سوال 
مرکز فردوسی اشاره کرد و افزود: در یکی دو سال گذشته پس از امضای 
این تفاهم نامه فارسی آموزان زیادی از ایتالیا برای آموزش زبان فارسی به 

دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نموده اند.
از  خرسندی  ابراز  هم ضمن  ایتالیایی  آموزان  فارسی  جلسه  این  ادامه  در 
همکاری های خوب رئیس، همکاران و مدرسان مرکز در زمینه آموزش زبان 
فارسی اظهار داشتند: در مرکز فردوسی نه تنها زبان فارسی را یاد می گیریم 
بلکه از نزدیک با فرهنگ و آداب و رسوم ایران آشنا می شویم. یکی از 
فارسی آموزان در ادامه این جلسه یادآور شد، در این مرکز طی 1 ماه پیشرفت 
زیادی در زبان فارسی کرده ایم و اگر در آینده نزدیک هم دوباره فرصتی 
پیش بیاید برای تکمیل زبان فارسی به مرکز فردوسی مراجعه می نماییم. 
گفتنی است فارسی آموزان ایتالیایی مرکز که هم اکنون در مرکز فردوسی 
بسر می برند دانشجوی رشته های شرق شناسی و خاورمیانه شناسی و زبان 
و ادبیات فارسی هستند که برای دروس تئوری و عملی رشته تحصیلی خود 
سعی می کنند زبان فارسی را یاد بگیرند تا بتوانند از منابع فارسی مرتبط با 

رشته تحصیلی خود بیشتر استفاده کنند.
گابریل یکی دیگر از این فارسی آموزان در پایان از همکاری خیلی خوب 
معاون دانشکده الهیات و معارف اسالمی در معرفی منابع و متون رشته ادیان 

و عرفان تطبیقی تشکر و قدردانی کرد.
 

دیدار رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه با وزیر 
علوم کشور عراق و معاونان ایشان

 
در طی سفر دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه 
به کشور عراق ایشان با دکتر عبدالرزاق وزیر علوم عراق و معاونان ایشان 
دیدار و در ارتباط با روابط دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های عراق 

گفت وگو کردند.
در این دیدار که صبح روز دوشنبه 1396/4/22 در وزارت علوم عراق انجام 
شد کتر عبدالرزاق نام دانشگاه فردوسی مشهد را برای استادان و دانشجویان 
کشور عراق شناخته شده دانست و از دانشگاه فردوسی مشهد برای مهیا 
کردن زیرساختهای مناسب آموزشی، پژوهشی و رفاهی تشکر کرد. وزیر 
علوم عراق به ضرورت روابط علمی و دانشگاهی میان دو کشور عراق و 
ایران تاکید کرد و رشد دانش در ایران را بسیار مهم و قابل توجه دانست. 
دکتر عبدالرزاق از رئیس دانشگاه رئیس فردوسی مشهد درخواست کرد زمینه 
توسعه رشته های دانشگاهی جدید را در کشور عراق فراهم آورد. ایشان 
حمایت دانشگاه فردوسی مشهد از تاسیس رشته زبان و ادبیات فارسی در 

دانشگاه کوفه را درخواست کرد.
در این دیدار که با حضور دکتر صالح فتالوی مدیر کل بورس وزارت علوم 
عراق انجام شد، دکتر کافی با اشاره به پیشینه درخشان علمی و فرهنگی و 
تاریخی دو منطقه خراسان و بغداد در جهان بر ضرورت روابط علمی میان 
این دو منطقه برای دستیابی به قله های دانش و معرفت تاکید کرد. دکتر 
کافی با معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و جایگاه برتر آن در ایران و بهبود 
برای  را  آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد  الملل  بین  این جایگاه در سطح 
تعامل با دانشگاه ها، استادان و دانشجویان عراقی در بخشهای آموزشی و 
پژوهشی اعالم کرد. ایشان نگاه دانشگاه فردوسی مشهد به بیش از 700 
دانشجوی عراقی را بر پایه سرمایه علمی و انسانی عراق و ایران دانستند 
و برخی از خدمات دانشگاه فردوسی مشهد را به دانشگاه ها و دانشگاهیان 
عراقی از جمله کارگاه یک ماهه بیوتکنولوژی، سه دوره دانش افزایی زبان 
و ادبیات فارسی، فراهم کردن شرایط مناسب اقامتی، ورزشی، آموزشی و 

پژوهشی معرفی کردند.
در این نشست که دکتر محمدرضا هاشمی، معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی و دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
زبانان نیز حضور داشتند، دکتر فتالوی از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل 
فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و رفاهی برای دانشجویان عراقی و نیز 

شفافیت و سهولت پذیرش ایشان تشکر کرد.
در روز سه شنبه نیز دکتر کافی و هیات همراه در دفتر دکتر خوشناو، معاون 

پژوهشی وزیر علوم عراق حضور یافتند. 
در این نشست که با حضور دکتر صالح فتالوی و دکتر موسوی مشاور وزیر 
علوم عراق برگزار شد دکتر خوشناو توسعه علمی و دانشگاهی در کشور ایران 
را نمونه معرفی کرد و از دانشگاه فردوسی مشهد به جهت تالش برای ارتقا 

سطح علمی و آموزشی دانشگاه ها و دانشجویان عراقی قدردانی کرد.
عراق  علوم  وزارت  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  مناسبت حضور  به 
ضیافت شامی با حضور معاون وزیر و 5 تن از مشاورین وزیر علوم عراق و 

مدیران وزارت برگزار شد
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برگزاری اولین تور ایرانشناسی 
دوره های تابستانی مرکز فردوسی 

در ادامه دوره های ایرانشناسی مرکز فردوسی فارسی آموزانی از کشورهای 
ایتالیا،  اقلیم کردستان عراق، پاکستان، چین و عراق، روز جمعه 30 تیرماه 

سال جاری از آرامگاه فردوسی بازدید کردند. 
ابتدا فارسی آموزان از پیکره های قدیمی و نمایشگاه نقاشی در آرامگاه دیدن 
کردند و با برخی از داستان ها و اصطالحات شاهنامه آشنا شدند، سپس از 
موزه فردوسی که واقع در آرامگاه می باشد بازدید کردند. آشنایی با موسیقی 
سنتی خراسان از دیگر برنامه های این بازدید بود که با استقبال زیادی از 

سوی فارسی آموزان مواجه شد.

 
دیدار دانشجویان زبان و ادبیات فارسی لبنان با معاون

 بین الملل مرکز فردوسی و شروع دوره آموزش فارسی 

در ادامه حضور فارسی آموزان از کشورهای مختلف برای شرکت در دوره 
های تابستانی مرکز فردوسی تعدادی از فارسی آموزان کشور لبنان روز شنبه 
مورخ 31 تیر1396 پس از مالقات با معاون بین الملل مرکز، آقای کاظمیان، 
همچنین کارشناس سنجش و ارزیابی مرکز، آقای رودمعجنی، دوره آموزشی 

خود را آغاز نمودند.
 قابل ذکر است که این فارسی آموزان دانشجویان رشته ادبیات فارسی در 
دانشگاه های لبنان هستند که برای تکمیل آموزش های خود، دروه تابستانی 

آموزش زبان فارسی مرکز فردوسی را انتخاب نموده اند.

اقلیم کردستان عراق جایگاه  دانشگاه کویه  رئیس 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد را بسیار ممتاز دانست 

دکتر ولی حمد رئیس دانشگاه کویه اقلیم کردستان عراق در دیدار با هیأت 
عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد جایگاه علمی دانشگاه فردوسی مشهد را 

بسیار ممتاز دانست.
دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه در ادامه 
سفر خود بهکشور عراق و اقلیم کردستان، در شهر کویه با رئیس و معاونان 
این دانشگاه دیدار و در خصوص گسترش روابط میان دو دانشگاه گفتگو 

کردند.
دکتر کافی در این دیدار ضمن قدردانی از تالش رئیس دانشگاه کویه در 
اجرایی کردن تفاهم نامه سال گذشته میان دو دانشگاه بیان داشت دانشگاه 
فردوسی مشهد از هرگونه دوره و طرح مشترک آموزشی و پژوهشی میان دو 
دانشگاه خصوصاً در حوزه علوم پایه استقبال می کند. وی با اشاره به حضور 
استادان برجسته و مطرح در سطح جهانی از انجام پژوهش های مشترک در 
این بخش استقبال و تأکید کرد در دانشگاه فردوسی مشهد کارگروهی مأمور 

پیگیری و اجرای طرح های مشترک آزمایشگاهی خواهند شد.
دکتر ولی حمد رئیس دانشگاه کویه نیز در این دیدار با اشاره به سفر سال 
گذشته خود و هیأت همراهش به دانشگاه فردوسی مشهد، جایگاه علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد را بسیار ممتاز دانست و خواستار همکاری در حوزه 
مشترک  های  همکاری  به  اشاره  با  ایشان  شد.  دانشگاهی  مختلف  های 
دانشگاه کویه با دانشگاه فردوسی مشهد در بخش آموزش زبان فارسی، از 
جمله برگزاری دوره های دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، از گسترش 
همکاری ها به ویژه در بخش های فیزیک و شیمی استقبال کرد. وی با 
اشاره به وجود وسایل پیشرفته و آزمایشگاه های مجهز این دانشگاه از رئیس 
دانشگاه فردوسی مشهد درخواست کرد که متخصصانی را برای بهره برداری 

کامل از این وسایل به دانشگاه کویه ارسال کند.
دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به سفر 
سال گذشته به دانشگاه کویه اعالم نمود دانشگاه فردوسی مشهد به تعهدات 
خود در بخش آموزش زبان فارسی عمل کرده است و اکنون آماده است در 
حوزه های جدید نیز وارد همکاری مشترک شود. دکتر هاشمی با معرفی دوره 
های آموزش مجازی و دکترای پژوهش محور، به آمادگی دانشگاه فردوسی 

مشهد برای پذیرش و آموزش مربیان دانشگاه کویه اشاره کرد.
دکتر احسان قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 
دانشگاه فردوسی مشهد نیز برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد ادبیات 
تطبیقی، تأسیس شعبه مرکز بین المللی آموزش زبان فردوسی در دانشگاه 
کویه، آموزش مجازی زبان فارسی و برگزاری دوره های کوتاه مّدت آموزشی 
را از دیگر اهدافی شمرد که می توان تا سال آینده در بخش آموزش زبان و 

ادبیات فارسی میان دو دانشگاه انجام داد و آنها را محقق ساخت.
بازدید از آزمایشگاه شیمی و مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه کویه از 

دیگر برنامه های هیأت دانشگاه فردوسی مشهد در این سفر بود.
یادآور می شود دانشگاه کویه یکی از دانشگاه های برجسته اقلیم کردستان 
است که خصوصا از جهت مجهز بودن به ابزارآالت و دستگاههای پیشرفته 

آزمایشگاهی در این اقلیم سرآمد است.
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امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد 
و دانشگاه صالح الدین اربیل عراق 

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه در ادامه سفر به عراق و اقلیم 
کردستان روز پنچ شنبه 29 تیر ماه با رئیس و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه 
دانشگاه صالح الدین دیدار و نفاهم نامه همکاریهای علمی و بین المللی 

امضاء کردند.
 در این دیدار دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تشکر 
از استقبال و پذیرایی دانشگاه صالح الدین از هیات دانشگاه فردوسی مشهد، 
به جایگاه رو به رشد دانشگاه های ایران و به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد 
در سطح بین المللی اشاره کرد و آمادگی گسترش همکاری های دانشگاه 
فردوسی مشهد با دانشگاه صالح الدین در حوزه های فراتر از زبان و ادبیات 

فارسی را اعالم نمود.
دکتر کافی توجه به بخش پژوهش در همکاری های دو دانشگاه را مهم 
دانست و پیشنهاد کرد مربیان دانشگاه صالح الدین دوره دکتری خود را در 
دانشگاه فردوسی مشهد بگذرانند تا هم مربیان مزبور ارتقاي علمی پیدا کنند 
و هم انتشار پژوهش های حاصل از این همکاری در مجالت معتبر بین 

المللی به ارتقای جایگاه دو دانشگاه کمک کند.
به سفر سال  اشاره  با  نیز  الدین  دانشگاه صالح  رئیس  دزایی،  احمد  دکتر 
گذشته دکتر هاشمی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی 
المللی آموزش زبان فارسی به غیر  بین  مشهد و دکتر قبول رئیس مرکز 
فارسی زبانان، به دانشگاه صالح الدین، نتایج آن را در بخش آموزش زبان 
فارسی بسیار خوب ارزیابی کرد و برگزاری آزمون فردوسی )بسندگی زبان 
فارسی(، برگزاری دوره 3 هفته دانش افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور شش استاد از دانشگاه صالح الدین، 
و برگزاری دوره های آموزشي زبان و ادبیات فارسی بر اساس منابع مرکز 

فردوسی را از پیامدهای موثر این اقدام به شمار آورد.

رئیس دانشگاه صالح الدین در ادامه سخنان خود، دانشگاه فردوسی مشهد 
فارسی  زبان  گسترش  در  همکاری  خاطر  به  عراق  کردستان  اقلیم  در  را 
دانشگاهی خوشنام دانست و خواستار تعمیق روابط در این زمینه و گسترش 
دانشگاه  ویژه خواستار کمک  به  به حوزه های علمی دیگر شد. وی  آنها 
فردوسی مشهد به دانشگاه صالح الدین با ارائه دوره مشنرک دکنری در 
رشته های دامپزشکی و مهندسی نفت شد. همچنین وی به نیاز این دانشگاه 
به رشته های معماری، کشاورزی، فیزیک و ریاضی در مقطع دکتری اشاره 

کرد و خواستار حمایت علمی دانشگاه فردوسی در این زمینه ها شد.
های  ظرفیت  نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  آموزشی  معاون  هاشمی  دکتر 
و دکتری  الکترونیک  آموزش  در بخش-های  را  فردوسی مشهد  دانشگاه 
پژوهش محور معرفی و ابراز امیدواری کرد دو داتشگاه به زودی در حوزه 

های همکاری جدید نیز فعالیت های اجرایي خود را آغاز نمایند.
دکتر قبول نیز ضمن قدردانی از حمایت های رئیس دانشگاه صالح الدین 
از توسعه زبان فارسی در این دانشگاه آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را 
برای برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی و ادبیات 
تطبیقی و نیز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای دانشجویان و 

استادان زبان و ادبیات فارسی و کردی اعالم کرد.
در پایان این دیدار که با هماهنگی و همکاری مسئول خانه فرهنگ رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در اربیل برگزار شد، تفاهم نامه همکاری دو 

جانبه علمی میان دو دانشگاه به امضای روسای دو دانشگاه رسید
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رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی این دانشگاه 
به  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  ارائه  برای  را 

دانشگاه های اقلیم کردستان عراق اعالم کرد 

در ادامه سفر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیأت همراه به کشور عراق 
برای بررسی گسترش روابط علمی با دانشگاه های کشور عراق ، این هیات  
با دکتر گوران وزیر علوم اقلیم کردستان عراق دیدار و در خصوص گسترش 
همکاری های دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق 

با ایشان گفتگو نمودند.
پیشرفت  دیدار  این  در  فردوسی مشهد  دانشگاه  رئیس  کافی  دکتر محمد 
دانشگاه های ایران در تولید علمی و نیز شتاب حرکت علمی را بسیار خوب و 
ممتاز در سطح منطقه و بین الملل معرفی کرد و با معرفی جایگاه بین المللی 
دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی این دانشگاه را برای ارائه دستاوردهای علمی 
و پژوهشی خود به دانشگاه های اقلیم کردستان عراق اعالم کرد و تأکید کرد 
کشورهای منطقه می توانند در حوزه علم و فناوری همدیگر را کمک کنند .
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضرورت تبدیل دانشگاههای اقلیم کردستان 
از دانشگاه های نسل اول و دوم که آموزش محور و پژوهش محور هستند 
به دانشگاه های نسل سوم که کارآفرین هستند و بر اساس نیازهای جامعه 
حرکت های خود را پیش می برند را مطرح نمود و به تجربه موفق دانشگاه 
فردوسی مشهد در این خصوص به ویژه در بخش مراکز رشد یادآورد شد و 
آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای این تجربه ها و دست آوردها اعالم 

کرد.
دکتر گوران وزیر علوم اقلیم کردستان عراق با تشکر از دانشگاه فردوسی 
مشهد برای حمایت از گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های اقلیم 
از جمله برگزاری دوره های دانش افزایی استادان، از دانشگاه فردوسی مشهد 
فارسی  زبان  فناوری خصوصاً  و  در خواست کرد در همه حوزه های علم 

همکاریهای بیشتری با دانشگاه های اقلیم کردستان داشته باشد.
در ادامه وزیر علوم اقلیم کردستان عراق بیان داشت در یک قرن گذشته 
زبان فارسی به مراتب شناخته شده تر از حال حاضر بود و شاعران بزرگ 
ایرانی و شعر ایشان همچون فردوسی، خیام، سعدی، مولوی و حافظ نزد بر 
زبان مردم کردستان زمزمه می شد در حالی که متأسفانه نسل امروز چنین 

شناختی ندارند.
دکتر گوران همچنین با تأیید سخنان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیاز 
دانشگاه های امروز اقلیم کردستان عراق را به رشته های و علوم کاربردی 
آبیاری،  کشاورزی،  های  بخش  در  خصوصا  روابط  توسعه  از  و  دانست 

دامپزشکی استقبال کرد.
در این دیدار عبادی، سرکنسول ایران در اربیل، دکتر هاشمی، معاون آموزشی 
دانشگاه و دکتر قبول، رئیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر 

فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشتند.

حضور دانشگاه فردوسی مشهد
 در جمع دانشگاه های برتر جهان 

بر اساس نتایج سال 2017 نظام رتبه بندی شانگهای که هر ساله دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد، 
دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه برتر جهان در 

رتبه بندی موضوعی نظام بین المللی شانگهای شده است.
 

یکي از نظام هاي رتبه بندي بین المللی دانشگاه ها که همواره مهم و مورد توجه 
سازمان های فرادست داخلی مانند وزارت عتف )در مواردی مانند سنجش 
از حوزه ها( و  برتر در برخی  انتخاب دانشگاه های  یا  عملکرد دانشگاه ها و 
همکاری های  مانند  مواردی  )برای  کشور  از  خارج  دانشگاه های  همچنین 
علمی بین المللی( بوده است نظام رتبه بندي شانگهاي مي باشد که توسط 
ساله  هر  نظام،  این  مي گردد.  انجام  جیوتانگ  شانگهای  چینی  دانشگاه 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را به صورت کلی، موضوعی و 
زمینه اي مورد ارزیابی و رتبه بندي قرار می دهد. می دهد و 500 دانشگاه برتر 
جهان را در رتبه بندی کلی و 200 دانشگاه برتر را در رتبه بندی موضوعی و 

زمینه ای معرفی می نماید.
تاکنون نتایج ارزیابی این نظام همزمان با هم اعالم می شده است اما اخیرا 
نتایج رتبه بندی موضوعی این نظام با اعمال تغییراتی به صورت مجزا اعالم 
شده است. به این ترتیب، موضوعات ارزیابی از 7 موضوع به 52 موضوع که 
در 5 دسته علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، پزشکی و علوم انسانی 
دسته بندی می شوند افزایش یافته است. بعالوه به جای معرفی 200 دانشگاه 
برتر در هر موضوع، دانشگاه های بیشتری )تا حدود 500 دانشگاه بر حسب 

واجدالشرایط بودن آنها در هر رشته( معرفی شده اند.
در نتایج سال 2017 دانشگاه فردوسی مشهد موفق به حضور در میان دانشگاه 
برتر جهان در رتبه بندی موضوعی نظام بین المللی شانگهای شده است. بر 
اساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد در 4 رشته مهندسی مکانیک، 
مهندسی برق و الکترونیک، علوم و صنایع غذایی و مهندسی متالوژی موفق 

به کسب رتبه شده است.
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برگزاری نشست های علمی بررسی توصیف خطاهای 
گفتاری فارسی آموزان سطح میانی چینی زبان و 

معرفی دوره های گردشگری و ادبی دامغان 

در ادامه سلسله نشست های علمی مرکز فردوسی، جلسه ای روز دوشنبه 9 
مرداد ماه سال جاری، با حضور دکتر قبول، رئیس مرکز و جمعی از مدرسان 

مرکز فردوسی برگزار شد. 
معرفی دوره های گردشگری و ادبی دامغان توسط دکتر رعیت، بررسی و 
توصیف خطاهای گفتاری فارسی آموزان سطح میانی چینی زبان، توسط 
خانم دکتر حامدی شیروان و خانم میترا طاهرزاده و بررسی برنامه های پیش 

روی مرکز توسط دکتر احسان قبول از جمله محورهای این نشست بود.

در این جلسه دکتر رعیت با معرفی جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دامغان 
بر اهمیت این گروه های گردشگری ادبی تاکید کرد و نقش آن را در آموزش 

زبان فارسی و انتقال فرهنگ غنی زبان فارسی بسیار مهم دانست. 
در ادامه این جلسه، دکتر حامدی شیروان و خانم میترا طاهرزاده به بررسی 
و توصیف خطاهای گفتاری فارسی آموزان سطح میانی چینی زبان پرداختند. 
دکتر حامدی شیروان با اشاره به خطاهای رایج در امر آموزش گفتگو دو دلیل 

عمده این خطاها را آموزشی و نظری دانست. 

منظم  برگزاری  از  تشکر  قبول ضمن  دکتر  نشست،  این  پایانی  در بخش 
بررسی  به  جاری،  سال  تیرماه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  همایش 
برنامه های پیش روی مرکز، شروع دوره های آموزش مجازی مرکز، دوره 
های آموزش ادبیات برای دانشجویان خارجی و دوره هایی با اهداف ویژه و ... 
پرداخت.  همچنین وی برگزاری همزمان آزمون جامع زبان فارسی در مشهد، 
نمایندگی نجف، صالح الدین و گرمیان خبر داد. از دیگر برنامه های پیش 
روی مرکز برگزاری همایش آموزش زبان و نقش آن در گفتگوهای ایران 
و عرب در فصل زمستان سال جاری است که دکتر قبول همکاری پررنگ 

مدرسان مرکز در این همایش را خواستار شد.

در ادامه تورهای ایرانشناسی دوره ی تابستانی مرکز فردوسی، روز سه شنبه 
10 مرداد ماه سال جاری تعدادی از فارسی آموزان مرکز از کشورهای ایتالیا، 
دوست  مشهد  نمایشگاه  از  عراق  کردستان  جنوبی،  کره  روسیه،  فرانسه، 

داشتنی بازدید کردند و از نزدیک با مشهد تاریخی آشنا شدند. 
در این بازدید سه تن از مدرسان مرکز، خانم ها طاهرزاده، غفوریان محدث 
و شریعت پناه حضور داشتند. همچنین فارسی آموزان از نزدیک با فضاهای 
و  خانه های مشهد  قدیمی  بافت  ها،  پوشش، شغل  قدیمی، طرز  و  سنتی 
... آشنا شدند  و  اصطالحات قدیمی چون حجره، چرتکه، کرسی، مطبخ  
. فارسی آموزان کرد به سبک  زندگی در کردستان قدیم و شباهت های 
فرهنگی بسیار ایران و کردستان اشاره کردند  همچنین فارسی آموزان با 
توجه به تاثیر و نقش زیادی که آموزش های خارج از کالس دارد،خواستار 

ادامه این نوع برنامه ها شدند.

بازدید فارسی آموزان مرکز فردوسی از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی 
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دیدارنماینده پارلمان عراق با رئیس مرکز فردوسی 
آقای حسن الشمری نماینده پارلمان و وزیر پیشین دادگستری عراق روز 
چهارشنبه 4 مردادماه جاری با رئیس مرکز فردوسی دیدار و گفت و گو کرد. 
در این دیداردکتر احسان قبول ضمن اشاره  به این که شمار زیادی از فارسی 
آموزان مرکز فردوسی را دانش پذیرانی عراقی تشکیل می دهد؛ اظهار داشت: 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  مرکزآموزش 
آمادگی دارد برای دانشجویان عراقی که قصد تحصیل در رشته های حقوق 
خصوصی و حقوق جزا را دارند بسته های آموزشی ویژه ای ارائه نماید. رئیس 
از دانشجویان  یادآور شد: هم اکنون تعداد زیادی  ادامه  مرکز فردوسی در 
رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در آستانه دانش آموختگی هستند که 
در سال های گذشته دوره آموزش زبان فارسی خود را در این مرکز گذرانده 
اند که از سطح زبانی و علمی مناسبی برخوردار هستند. دکتر قبول همچنین 
خاطرنشان کرد تعداد زیادی از این فارسی آموزان در سال های 94 و 95 در 
دوره های تخصصی حقوق که توسط مرکز فردوسی ارائه می شد شرکت 
نمودند. در این دیدار نماینده پارلمان عراق نیزبر توسعه بیشترمباحث علمی و 
آموزشی عراق و دانشگاه فردوسی تاکید کرد. حسن الشمری که در گذشته 
وزیر دادگستری عراق بوده از وضعیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و 
مرکز فردوسی ابراز خرسندی نمود و از تمام همکارانی که نقش مهمی در 

آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان عراقی دارند قدردانی و تشکر کرد. 

 
برگزاری کارگاه آموزشی جلد پنجم کتاب

 » آموزش نوین زبان فارسی« 
کارگاه آموزشی جلد پنجم کتاب )) آموزش نوین زبان فارسی (( روز دوشنبه 

28 تیرماه در  رایزنی  فرهنگی ج.ا. ایران در بغداد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور 8 نفر از مدرسان زبان فارسی دانشگاه 
بغداد و رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در بغداد برگزار شد، مدرسان زبان فارسی با 
پیش نیازهای آموزش زبان فارسی در سطح پیشرفته در بخش های واژگانی، 
ترکیب سازی و ساخت جمالت و بافت متن آشنا شدند. دکتر احسان قبول 
رئیس مرکز فردوسی که این کارگاه را به مدت 3 ساعت برگزار کرد، به نکات 
کلیدی آموزشی جلد پنجم و روش شناسی  آموزش بخش های مختلف آن 

اشاره کرد. 

در ادامه برگزاری دوره های ایران شناسی مرکز فردوسی روز جمعه 13 مرداد 
ایتالیا، کره جنوبی،  از کشورهای فرانسه،  ماه سال جاری، فارسی آموزانی 
کردستان عراق و پاکستان از اماکن تاریخی و فرهنگی نیشابور بازدید کردند.
در این بازدید فارسی آموزان از اماکن تاریخی و فرهنگی نیشابور چون کاروان 
سرای شاه عباسی، آرامگاه خیام و عطار، کمال الملک و امام زاده  محروق 
بازدید کردند. فارسی آموزان در جوار آرامگاه خیام اشعاری از این شاعر بزرگ 
ایرانی را  به زبان فارسی و کردی خواندند. همچنین از آرامگاه عطار و قدمگاه 

امام رضا)ع( نیز بازدید کردند.

 از دیگر برنامه های این دوره بازدید از منطقه  تاریخی شادیاخ و دهکده 
چوبی بود که شرکت کنندگان پس از صرف ناهار به این منطقه رفتند و از 
مناظر زیبای این منطقه بازدید کردند و عکس هایی به یادگار گرفتند. در 
پایان این دوره خراسان شناسی فارسی آموزان از برگزاری آن ابراز رضایت 

و خشنودی کردند.  
 

برگزاری تور خراسان گردی دوره های تابستانی مرکز فردوسی 
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ارتقاء دانشگاه فردوسی مشهد
 در نظام رتبه بندی سایماگو-2017 

بین المللی سایماگو  رتبه بندی  و  ارزیابی  نظام  نتایج سال 2017،  بر طبق 
)SIR(،دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه 490 در سطح جهانی، نسبت 

به سال 2016، 82 پله صعود داشته است.
عملکرد  ساالنه   ،)SIR( سایماگو  بین المللی  رتبه بندی  و  ارزیابی  نظام 
پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي جهان را ارزیابي مي نماید. نتایج 
این نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت همواره مورد رصد و توجه 

بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان بوده است.
بین المللی سایماگو  رتبه بندی  و  ارزیابی  نظام  نتایج سال 2017،  بر طبق 
)SIR(،دانشگاه فردوسی مشهد با کسب رتبه 490 در سطح جهانی، نسبت 
به سال 2016، 82 پله صعود داشته است. در سطح خاورمیانه با 14 پله 
صعود موفق به کسب رتبه 19، در سطح ملی با 2 پله صعود، رتبه 5 در میان 
دانشگاه  های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کرده است.
در حال حاضر دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه سوم در میان دانشگاه های 
جامع کشور قرار دارد. نکته قابل توجه در بررسی جایگاه دانشگاه فردوسی 
مشهد با سایر دانشگاه های برتر جامع کشور حاکی از آنست که دانشگاهمان 
به یمن تالش ها و مساعی و همت بلند اعضاء خانواده بزرگ خود، بیشترین 

ارتقاء جایگاه را نسبت به سایر دانشگاه ها کسب نموده است.
برتر جامع  جدول ذیل روند رتبه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های 

کشور را ارایه می نماید.
رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های برتر جامع کشور از سال 

2015 تا 2017 )بر اساس نظام رتبه بندی سایماگو(
 

 

با  عراقی  دانشجویان  آموختگی 150  دانش  جشن 
حضور سرکنسول عراق و بعضی مقامات کشور عراق 

جشن دانش آموختگی 150 دانشجوی عراقی با حضور سرکنسول کشور 
عراق و برخی از مقامات علمی و سیاسی این کشور  در سالن پردیس مجتمع 
فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، روز یکشنبه 8 مرداد ماه سال جاری برگزار 

شد.
در این جشن مسؤوالن مختلف عراقی با اذعان به جایگاه ممتاز دانشگاه 
فردوسی مشهد در سطح منطقه از مسؤوالن دانشگاه فردوسی مشهد به 
جهت فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی، اقامتی و رفاهی برای دانشجویان 
عراقی قدردانی کردند. در این جشن نمایندگانی از دانش آموختگان عراقی 

هدایایی را از دست مسؤوالن عراق و دانشگاه ایران دریافت کردند.
و  آموزشی  معاون  نزدیک   همکاری های  از  عراق  سرکنسول  پایان  در   
و  قبول  دکتر  فردوسی،  مرکز  رئیس  هاشمی،  دکتر  تکمیلی،  تحصیالت 
رئیس اداره دانشجویان بین الملل، دکتر غنایی با دانشجویان عراقی با اهدای 

تندیس، قدردانی کرد.

تأسیس چهارمین نمایندگی مرکز فردوسی
 در اقلیم کردستان عراق 

اقلیم  درادامه همکاری های مشترک میان مرکز فردوسی و دانشگاه های 
کردستان عراق، تفاهم نامه همکاری میان مرکز فردوسی و دانشگاه گرمیان 
به امضای رئیس دانشگاه گرمیان،  دکتر فاروق کریم  و رئیس مرکز فردوسی، 
دکتر احسان قبول، رسید. بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه گرمیان به عنوان 
چهارمین نمایندگی مرکز فردوسی در اقلیم کردستان عراق، انواع دوره های 

آموزش زبان فارسی را برگزار خواهد کرد. 
یادآور می شود دانشگاه گرمیان از سال گذشته بر اساس منابع درسی و برنامه 
آموزشی مرکز فردوسی آموزش زبان فارسی را آغاز کرده است که پس از 
تایید زیرساخت های آموزشی و شرکت استادان این دانشگاه در دوره های 
تربیت مدرس زبان فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، این امتیاز به دانشگاه 
گرمیان اعطاء شد.   در همین راستا، اولین مرحله اجرایی این تفاهم نامه 
برگزاری آزمون جامع فردوسی )آزمون بسندگی زبان فارسی( در دانشگاه 
گرمیان  در شهریور ماه  سال جاری با حضور حداقل 20 شرکت کننده، زیر 

نظر مرکز فردوسی خواهد بود. 
  

 2016 2015 نام دانشگاه

2017 

 رتبه
عملکرد نسبت 

 2016به سال 

 پله صعود 29 366 395 400 تهران

 پله صعود 20 469 489 504 تربیت مدرس

 پله صعود 82 490 572 558 فردوسی مشهد

 پله صعود 33 552 585 583 تبریز

 پله صعود 10 562 572 566 شیراز

 

 برگزاری نشست علمی دستور کاربردی
 زبان فارسی در مرکز فردوسی 

جلسه ای با محوریت دستور کاربردی زبان فارسی روز دوشنبه 16 مرداد ماه 
سال جاری با حضور دکتر  محمد جواد مهدوی، عضو هیات علمی گروه 
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرسان مرکز فردوسی  زبان و 

برگزارشد.
مهدوی  دکتر  شد،  برگزار  پاسخ  و  پرسش  صورت  به  که  جلسه  دراین 
آموزش  زمینه  در  مدرسان  که  مسائلی  و  مشکالت  برای  راهکارهایی 
این  در  نیازسنجی  با  کرد.  وی  ارائه  مواجه هستند،  آن  با  فارسی  دستور 
زمینه  به مباحثی چون جمالت مجهول، حروف اضافه، افعال مرکب، انواع 
زمانها پرداخت. دکتر مهدوی بر تدریس دستور به صورت غیر مستقیم  در 
کالس های درس تاکید کرد. یادآور می شود این جلسات ادامه خواهد داشت. 
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امضای قرارداد همکاری علمی- آموزشی میان 
مرکز فردوسی و دانشگاه اصفهان 

دانشگاه اصفهان  در چهارچوب گسترش همکاری های مرکز فردوسی و 
قرارداد همکاری علمی و آموزشی میان مرکز فردوسی و دانشگاه اصفهان، 
روز دوشنبه 16 مردادماه سال جاری به امضای رئیس مرکز فردوسی، دکتر 
احسان قبول، و مشاور رئیس دانشگاه اصفهان و مدیر همکاری های علمی 

بین الملل دانشگاه اصفهان، دکتر سید کمیل طیبی رسید.
بر اساس این قرارداد علمی- آموزشی، بر اساس نیازها و مقتضیات دانشگاه 
اصفهان، مرکز فردوسی برنامه های آموزش زبان فارسی ارائه خواهد کرد و 
نظارت بر اجرای صحیح این برنامه ها خواهد داشت. همچنین برگزاری دوره 
های کوتاه مدت و بلند مدت زبان فارسی برای فراگیران این زبان به صورت 
متقابل، فراهم کردن شرایط پذیرش استادان معرفی شده و برگزاری دوره 
های پسا دکتری و اعزام استادان متخصص آموزش زبان فارسی و انجام 
طرح های مشترک پژوهشی و برگزاری دوره های مشترک دانش افزایی از 
دیگر بندهای این قرارداد علمی و آموزشی بود که طرفین به تفاهم رسیدند. 
با موافقت طرفین  یادآور می شود مدت این قرارداد 2 سال می باشد که 

قرارداد تمدید می شود.
در ادامه دکتر طیبی، از امکانات و فضای آموزشی مرکز فردوسی بازدید کرد 
و امکانات و فضای مرکز فردوسی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد. در پایان 
این جلسه دکتر قبول کتاب های آموزش نوین فارسی و سردیس فردوسی 

را به ایشان اهداء کر

برگزاری مراسم پایانی
اولین دوره تابستانی در مرکز فردوسی 

در مراسمی  روز شنبه 21 مرداد ماه سال جاری با حضور معاون آموزشی 
دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر هاشمی و رئیس مرکز فردوسی، دکتر احسان 
دوره یک  این  رسید.  پایان  به  فردوسی  مرکز  تابستانی  دوره  اولین  قبول، 
ماهه با حضور 13 فارسی آموز از اقلیم کردستان عراق برگزار شد. در این 
در  کرد  زبان آموزان  از حضور  ابراز خرسندی  دکتر هاشمی ضمن  نشست 
دانشگاه فردوسی مشهد به ارتباط نزدیک زبانی و فرهنگی ایرانیان و مردم 
اقلیم کردستان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد طبق توافقات انجام شده با 
دانشگاه های اقلیم کردستان عراق، زبان آموزان و دانشجویان بیشتری در 

آینده نزدیک در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یابند.
دکتر قبول نیز با تشکر از استادان این دوره، خانم حامدی و آقای رودمعجنی، 
زبان آموزان کرد را در سرعت یادگیری سرآمد فارسی آموزان مرکز فردوسی 
دانست و با اشاره به گسترش زبان فارسی در اقلیم کردستان عراق آینده 
روشنی را برای روابط فرهنگی و دانشگاهی ایران و اقلیم کردستان عراق 

متصور شد.
در ادامه این جلسه فارسی آموزان سمیناری از سفرها و بازدید هایی که از 
منطقه خراسان داشتند را ارائه کردند. یادآور می شود در این دوره یک ماهه 
فارسی آموزان عالوه بر گذراندن دوره 70 ساعته از حرم امام رضا –ع-، 
نیشابور، توس، روستای کنگ و مناطق دیدنی مشهد بازدید کردند. در پایان 
این جلسه به هر یک از فارسی آموزان گواهی پایان دوره و هدیه ای به رسم 

یادبود اعطا شد .
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امضای تفاهم نامه میان مرکز فردوسی
 و مرکز اسالمی المهدی کالگری کانادا 

 روز شنبه 21 مرداد ماه سال جاری، قرارداد همکاری  علمی و آموزشی به 
امضای رئیس مرکز فردوسی، دکتر احسان قبول، و آقای عبدالواحد زکی، 

نماینده مرکز اسالمی المهدی کالگری کانادا رسید.
براساس این تفاهم نامه مرکز فردوسی بر اساس نیازهای مرکز اسالمی 
المهدی کالگری، آموزش الکترونیک و برگزاری کارگاه های تربیت مدرس  
به صورت مجازی و همچنین دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش 
نامه،  تفاهم  این  دیگر  بندهای  از جمله  کرد.  ارائه خواهد  را  فارسی  زبان 
برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک، پذیرش فارسی آموزان 
مدرک  ارائه  و  ایشان  آموزش  و  زمانی   معین  های  دوره  برای  دو طرف 

آموزشی معتبر از سوی مرکز فردوسی می باشد.
آموزشی در شهر  المهدی مرکز فرهنگی  یادآور می شود مرکز اسالمی   
برنامه مرکز  بر اساس منابع و  از یک سال قبل  کالگری کانادا است که 
فردوسی، آموزش زبان فارسی را به کودکان و نوجوانان افغانستانی مقیم 
کانادا آغاز کرده است و با توجه به تایید منابع و برنامه مرکز فردوسی، نماینده 
فردوسی  دانشگاه  در  روابط  گسترش  و  رسمی  همکاری  برای  مرکز  این 
مشهد حاضر شدند. این مرکز دارای 23 فارسی آموز است که بنابر این تفاهم 
نامه آموزش مجازی زبان فارسی خود را براساس سامانه مرکز فردوسی آغاز 

خواهند کرد. 

برگزاری آزمون جامع
 زبان فارسی در مرکز فردوسی 

آزمون جامع زبان فارسی با حضور 90 تن از فارسی آموزان مرکز فردوسی 
روز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396 برگزار شد.

و  مرحله)کتبی  دو  در  فارسی  زبان  بسندگی  منظور  به  که  آزمون  این  در 
شفاهی( انجام شد، داوطلبانی از کشورهای استرالیا، اندونزی، چین، لبنان، 
عراق، سوریه و بحرین، کره جنوبی و پاکستان حضور داشتند. اغلب این 
داوطلبان پس از کسب موفقیت در آزمون جامع زبان فارسی، برای ادامه 
تحصیل به دانشکده های دانشگاه فردوسی معرفی خواهند شد. ضمناً نتایج 
http://این آزمون عصر همان روز، بر روی وب گاه مرکز فردوسی به نشانی

ctpl.um.ac.ir اعالم می شود.
یادآور می شود همزمان، آزمون جامع زبان فارسی در مراکز آموزش زبان 

فارسی نجف اشرف و گرمیان برگزار شد.

برگزاری نشست علمی نقش گردشگری 
و ظرفیت های آن در جذب زبان آموزان 

نشست علمی نقش گردشگری و ظرفیت های آن در جذب زبان آموزان  با 
حضور دکتر حمد اهلل سجاسی، عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه 
فردوسی مشهد، خانم فرزانه زرین و مدرسان مرکز فردوسی روز دوشنبه 23 

مرداد ماه سال جاری برگزار شد.
و  تاریخچه  درباره  توضیحاتی  سجاسی،  دکترحمداهلل  ابتدا  جلسه  این  در 
تعاریف گردشگری، و نقش آن در جذب زبان آموزان ارائه کرد، وی با اشاره 
به ظرفیت های گردشگری ادبی کشور بر اهمیت شناساندن این جاذبه ها به 
فارسی آموزان تاکید کرد. از جمله این فرصت های گردشگری می توان به 
تمدن باستانی و آثار باستانی بسیار، وجود آثار برجسته اسالمی، شبکه حمل 
و نقل و خدمات گردشگری نسبتا خوب، در دسترس بودن خدمات همگانی  

اشاره کرد. 
همچنین خانم فرزانه زرین، دانشجوی دکتری رشته جغرافیا، گزارشی درباره 
ارائه و درباره راه های گسترش آموزش  آموزش زبان فارسی  در فرانسه 
زبان فارسی در دنیا با مدرسان مرکز فردوسی تبادل نظر کرد. وی  با بیان 
آمار گردشگری در فرانسه و راه های تقویت آن بر تالش بیشتر در زمینه 

گردشگری تاکید و چند مرکز فعال ایرانشناسی در فرانسه را معرفی کرد. 
بیان تجربیات خود، سواالتشان را در این  با  پایان این جلسه مدرسان  در 

زمینه پرسیدند.
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بازدید فارسی آموزان مرکز فردوسی
 از روستای تاریخی کنگ 

در ادامه برگزاری دوره های ایران شناسی مرکز فردوسی روز پنجشنبه  19 
مرداد ماه سال جاری  تعدادی از فارسی آموزان کشورهای ایتالیا، فرانسه، 
روستای  از  مدرسانشان  و  پاکستان  و  عراق  کردستان  قزاقستان،  روسیه، 

تاریخی کنگ  که به ماسوله خراسان معروف است، بازدید کردند.
در این بازدید فارسی آموزان پس از صرف صبحانه در باغ پونه، در روستای 
تاریخی کنگ از مناظر طبیعی و خانه های قدیمی آن دیدن کردند. برگزاری 
کالس گفتگو در دل طبیعت و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های این سفر 

یک روزه بود. 

 

بازدید فارسی آموزان مرکز فردوسی از اماکن 
متبرکه و موزه آستان قدس رضوی 

در ادامه دوره های ایرانشناسی مرکز فردوسی، فارسی آموزانی از کشورهای 
آمریکا، ایتالیا، روسیه، کردستان عراق، تاجیکستان و پاکستان، روز دوشنبه 

23 مرداد ماه از حرم امام رضا  )ع(  بازدید کردند.
در این بازدید ابتدا فارسی آموزان با تاریخچه حرم مطهر رضوی آشنا شدند. 
سپس به موزه آستان قدس رفتند و از سالن های مختلف آن دیدن کردند. 
پایان بخش این بازدید، صرف شام در مهمان سرای حضرت بود که فارسی 
آموزان مهمان حضرت رضا )ع( بودند. در پایان فارسی آموزان از این بازدید 
ابراز خوشنودی و رضایت داشتند و خواستار برنامه های بیشتری از این دست 

شدند.
ابراز  ضمن   ، ایتالیایی  آموزان  فارسی  از  یکی  بازدید،آریانا  این  حاشیه  در 
خوشنودی از بودن در این مکان مقدس، گفت: شانس بزرگی است که من 
در این مکان مقدس هستم، باید بگویم با وجود تفاوت مذهبی بین افراد اما 
خدا یکی است و من در این مکان مقدس خیلی احساس آرامش می کنم و 

برای همه مردم جهان صلح و آرامش آرزومندم.
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سرپرست پایگاه استنادی جهان اسالم از قرار گرفتن 8 دانشگاه کشور در 
میان 800 دانشگاه برتر دنیا خبر داد.

به گزارش ایسنا: دکتر محمدجواد دهقانی، در نشست خبری امروز رتبه بندی 
شانگهای را یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی توصیف کرد که نتایج 
آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتونگ منتشر می شود، ادامه داد: این رتبه 
بندی در سال 2003 در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین و برای اولین 
بار در دنیا توسط این دانشگاه  منتشر شد و این رتبه بندی به صورت ساالنه 

به روز می شود.
دهقان شاخص های مورد نظر در این رتبه بندی را کیفیت آموزش، کیفیت 
اعضای هیات علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه ذکر کرد که توسط 6 

شاخص زیر ارزیابی می شوند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی شانگهای در سال 2017 برای پانزدهمین سال 
متوالی فهرست دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است، افزود: بر این 
اساس دانشگاه هاروارد همچون سال های گذشته رتبه نخست فهرست را از 
آن خود کرد و بعد از آن دانشگاه استفورد رتبه دوم و دانشگاه کمبریج با یک 

پله رشد رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
تفکیک  به  قاره های مختلف  دانشگاه های  تعداد  زیر وضعیت  در جدول 

مشخص شده است.

وضعیت  از  و  شانگهای  جهانی  رتبه بندی  انتشار  از  همچنین  دهقان 
دانشگاه های کشورهای اسالمی در سال 2017 خبر داد و یادآور : در این 
دانشگاه،   5 با  مالزی  دانشگاه،   7 با  ترکیه  دانشگاه،   8 با  ایران  رتبه بندی 
عربستان با 4 دانشگاه، مصر با 3 دانشگاه و قطر با یک دانشگاه در جمع 800 

دانشگاه برتر دنیا حضور دارند.
تهران،  دانشگاه های  کرد:  اظهار  اسالم  جهان  استنادی  پایگاه  سرپرست 
مدرس،  تربیت  تهران،  پزشکی  علوم  شریف،  صنعتی  امیرکبیر،  صنعتی 
فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه هایی 

هستند که در رتبه بندی جهانی سال 2017 شانگهای قرار گرفتند.
دهقانی با تاکید بر اینکه در رتبه بندی جهانی سال 2017 شانگهای 8 دانشگاه 
از جمهوری اسالمی ایران حضور یافتند، افزود: دانشگاه تهران با کسب رتبه 

در بازه 400-301 در جمع 400 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت.
بندی  رتبه  در  دومین حضور خود  در  امیرکبیر  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
شانگهای، جایگاهی در بازه 500-401 در سال 2017 کسب کرده است، 
یادآور شد: عالوه بر آن دانشگاه های صنعتی شریف و علوم پزشکی ایران در 

رتبه های بین 600-501 قرار گرفته اند.
رتبه های 601-700،  در  تربیت مدرس  دانشگاه   ISC گفته سرپرست  به 
فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 

رتبه های 800-701 قرار گرفته اند.
 

 
قرار گرفتن دانشگاه فردوسی مشهد در جمع 800 دانشگاه برتر دنیا 
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امضای قرارداد علمی و آموزشی مرکز فردوسی با 
دانشگاه سلیمانیه اقلیم کردستان عراق

 

دانشگاه  با  فردوسی  مرکز  میان  همکاری های  گسترش  چهارچوب  در 
سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی میان 
مرکز فردوسی و این دانشگاه روز چهارشنبه 25 مرداد ماه سال جاری به امضا  
دکتر احسان قبول، رئیس مرکز فردوسی و دکتر جالل فرج، نماینده رئیس 

دانشگاه و رئیس مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه سلیمانیه رسید.
و  زبان  استادان  از  نفر   4 تعداد  که  شد  امضا  آن  از  پس  نامه  تفاهم  این 
ادبیات فارسی دانشگاه سلیمانیه به مدت سه هفته در دوره   دانش افزایی 
زبان فارسی مرکز فردوسی شرکت کردند و این استادان در مرکز آموزش 
زبان های خارجی دانشگاه سلیمانیه به مدت 6 ماه  بر اساس منابع و برنامه 
آموزشی مرکز فردوسی به حدود 50 نفر دانشجوی دانشگاه سلیمانیه زبان 
فارسی را آموزش دادند و  درنهایت فرآیند آموزش زبان فارسی در دانشگاه 

سلیمانیه به تایید مرکز فردوسی رسید.  
براساس این قرارداد، مرکز فردوسی بر اساس نیازها و مقتضیات این دانشگاه، 
دوره های مشترک آموزش زبان فارسی در سلیمانیه و مشهد و دوره های 
آموزش  مجازی زبان فارسی را ارائه خواهد کرد. اولین توافق مشترک بر 
اساس این تفاهم نامه برگزاری آزمون جامع زبان فارسی برای حدود 25 نفر 
از فارسی آموزان دانشگاه سلیمانیه طی یک سال آینده توسط مرکز فردوسی 

می باشد.

برگزاری آزمون جامع زبان فارسی در نجف اشرف و 
گرمیان اقلیم کردستان عراق 

سومین آزمون جامع زبان فارسی در تاریخ 25 مرداد 1396 به صورت هم 
زمان با دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز آموزش زبان فارسی نجف با 45 

داوطلب برگزار گردید.
مرکز  استانداردهای  با  مطابق  شفاهی  و  کتبی  مرحله  دو  در  آزمون  این 

فردوسی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. 
یادآور می شود طبق قرارداد مرکز فردوسی با دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان 
عراق، روز سه شنبه 24 مرداد ماه آزمون جامع در گرمیان  نیز برگزار شد که 

در این آزمون 25 تن شرکت داشتند.
 

دومین نشست علمی دستور کاربردی زبان فارسی در 
مرکز فردوسی برگزار شد.

 

دومین نشست علمی دستور کاربردی  زبان فارسی، روز دوشنبه 30 مرداد ماه 
سال جاری با حضور دکتر محمد جواد مهدوی، عضو هیات علمی گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، و مدرسان مرکز فردوسی برگزار شد. 
دکتر مهدوی در این جلسه با اشاره به نقش دستور در آموزش زبان فارسی به 
بیان مباحثی چون حروف اضافه، افعال مرکب و ... پرداخت. وی با ایراد نمونه 
ها و مثال هایی که مدرسان در امر تدریس با آنها مواجه هستند، بر اهمیت 
تدریس غیرمستقیم دستور در کالس های درس تاکید کرد. مدرسان نیز با بیان 
نمونه هایی از کالس های درس، تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر گذاشتند.   
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مراسم تقدیر از نفرات برتر
 آزمون جامع زبان فارسی مرکز فردوسی

 
در مراسمی که روز دوشنبه 30 مرداد ماه سال جاری با حضور دکتر احسان 
قبول، رئیس مرکز فردوسی، و جمعی از مدرسان مرکز فردوسی برگزار شد، 
از نفرات برتر آزمون جامع زبان فارسی با اهداء جوایز و لوح تقدیر از ایشان 

تقدیر به عمل آمد.
این آزمون با حضور 90 تن در تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، 

که فارسی آموزانی از کشورهای استرالیا، اندونزی، چین، لبنان، عراق، سوریه، 
بحرین، کره جنوبی و پاکستان در آن شرکت داشتند و تعداد 82  نفر در این 

آزمون قبول شدند.
در این  آزمون خانم مریم زین فقیه از کشور لبنان با کسب نمره 95.94 نفر 
اول، خانم ازهار علی عبداهلل از کشور بحرین با کسب نمره 93.4 نفر دوم و 
آقای مصطفی عادل ابراهیم از کشور عراق با کسب نمره 92.69 نفر سوم 
شدند که طی مراسمی از ایشان تقدیر به عمل آمد و هدایایی توسط رئیس 

مرکز فردوسی به ایشان اهداء شد.

 
بازدید دانشجویان ممتاز دانشگاه الکفیل عراق

 از مرکز فردوسی

هیاتی از دانشگاه الکفیل عراق شامل معاونان و رئیس مرکز آموزش زبان و 
دانشجویان ممتاز آن دانشگاه روز چهارشنبه  یک شهریورماه سال جاری از 

مرکز فردوسی بازدید کردند.

در این جلسه دکتر احسان قبول، پس از خوش آمدگویی با اشاره به جایگاه 
مناسب  امکانات  و  الملل  بین  و  منطقه  در سطح  فردوسی  دانشگاه  ممتاز 
این دانشگاه از جمله، فضای آموزشی متناسب، خوابگاه و امکانات رفاهی 
و تفریحی از آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب دانشجویان ممتاز 
دانشگاه الکفیل و اعطاء شرایط ویژه خبر داد. وی ضمن تاکید بر آمار بسیار 
زیاد فارسی آموزان عراقی مرکز فردوسی ، از تالش و کوشش دانشجویان 

عراقی تمجید کرد.  
همچنین مهمانان در این نشست پرسش های خود را درباره انواع دوره های 
آموزش زبان فارسی، آزمون جامع، رشته های تحصیلی در دانشگاه فردوسی 

مشهد و امکانات رفاهی مطرح کردند، که دکتر قبول به آنها پاسخ داد. 

در پایان نیز ضیافت نهاری با حضور دکتر عابدین واحدیان، مدیر همکاری های 
علمی بین المللی  و امور دانشجویان غیر ایرانی، برگزار شد و تندیس فردوسی 

به مهمانان اهداء شد.
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تور گردشگری ادبی با عنوان »شاعران دامغان« برگزار شد. 

به گزارش ایسنا، در خبری که در این باره رسیده عنوان شده است: بسیاری از 
ما آرزو داریم زمانی بتوانیم با شاعر، نویسنده یا استاد ادبیات مورد عالقه مان 
سفری به طبیعت داشته باشیم و از دم مسیحایی شخص مورد عالقه مان 
بهره ببریم. دوست داریم شاعران و نویسندگان مناطق مختلف کشور را از 
زبان متخصصان و پژوهشگران ادبی بشناسیم. عالقه مندیم در کنار بازدید 
از زادگاه و آرامگاه های شاعران و نویسندگان، کسی را داشته باشیم که ما را 
به روزگار زیست آن شاعر یا نویسنده ببرد و با فضایی که وی در آن نفس 
می کشیده است آشناتر کند. همه  این آرمان ها و عالقه مندی ها و آرزوها در 
راهنمایان آن ها  تورهایی که  قابل تحقق است؛  ادبی  تورهای گردشگری 
متخصصان زبده ادبی و استادان زبان و ادبیات هستند و حاضران در کنار 
بازدید از جاذبه های طبیعی و گردشگری مناطق مختلف با مشاهیر ادبی و 

نویسندگان و شاعران آن خطه آشنا می شوند.
از سوی دیگر گردشگری ادبی می تواند فرصتی برای همگرایی نیروهای 
فرهنگی مناطق مختلف ایران باشد. استادان و دانشجویان گروه های زبان و 
ادبیات، عالقه مندان به زبان و ادب فارسی، طبیعت گردان و عالقه مندان به 
میراث فرهنگی و تاریخی کشور می توانند در کنار هم روزی یا چند روزی را 
سپری کنند، از هم بیاموزند و با هم آشنا شوند، دغدغه های هم را بشناسند و 

برای همکاری برنامه ریزی کنند.
بین المللی  مرکز  نمایندگی  و  دارد  خود  با  را  این ها  همه   ادبی  گردشگری 
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد )نمایندگی 
دامغان( توصیفات باال را با همراه کردن فارسی آموزان خارجی در تورهای 

گردشگری ادبی جلوه ای دیگر می دهد و بعدی دیگر بر آثار و نتایج تورهای 
گردشگری ادبی می افزاید. حضور دانشجویانی از کشورهای دیگر، عالوه بر 
تبادل های فرهنگی و ادبی، در رشد و توسعه  گردشگری مناطق مختلف اثر 
دارد. این نمایندگی نخستین تور گردشگری تخصصی ادبی خود را با عنوان 

»شاعران دامغان« در روز سوم شهریورماه در دامغان برگزار کرد.
گردشگران ادبی برای آشنایی با اماکن تاریخی و دیدنی دامغان و شناخت 
بیشتر شاعران این شهر به همراه سیدمحمد ترابی، علی اصغر محمدخانی، 
احسان قبول و محمد آزرم به این مکان ها گذر کردند و با زندگی و آثار 
منوچهری دامغانی، اسماعیل شاهرودی، علی معلم  دامغانی و یداهلل رویایی 
آشنایی بیشتری پیدا کردند. دامغان که شهری قدیمی است و ویرانه های 
پایتخت دولت اشکانی یا صد دروازه در کنار شهر کنونی دامغان دیده می شود 
شهری است که شاعران کالسیک و نوپرداز ایران در آن زیسته اند. این شهر 
پس از ظهور اسالم به مرکزیت والیت قومس تبدیل شد. مدتی در سلطه  
اسماعیلیان بود و از هجوم مغول و امیر تیمور به سختی آسیب دید. تپه 
حصار در جنوب شهر، مسجد تاری خانه، مناره  مسجدجامع، امامزاده جعفر و 

چشمه علی از اماکن دیدنی این شهر هستند.
در این تور گردشگری ادبی به منوچهری دامغانی که شاعر طبیعت است 
و  می پردازد  طبیعت  تصویرسازی  به  شعرهایش  با  چگونه  که  شد  اشاره 
موسیقی در شعرهایش جایگاه ویژه ای دارد، و این که چگونه از شاعران عرب 
در شعرهایش نام برده و تاثیر پذیرفته است. کارنامه  منوچهری پژوهی بررسی 
و آثاری که در سه  دهه  گذشته درباره  منوچهری، یداهلل رویایی، اسماعیل 

شاهرودی و علی معلم نوشته و منتشر شده است، ارزیابی شد
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برگزاری کارگاه روش شناسی آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه دامغان 

مرکز  نمایندگی  در  دامغان  شاعران  گردشگری  تور  برگزاری  با  همزمان 
فردوسی در دامغان کارگاه روش شناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
زبانان با حضور دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی و شرکت کنندگان 
این کارگاه به روش  کارگاه روز سوم شهریور ماه سال جاری برگزار شد. 
آموزش جلد اول کتاب آموزش نوین زبان فارسی تالیف دکتر قبول اختصاص 

داشت.
در این کارگاه دکتر قبول ضمن تبیین مبانی آموزش زبان فارسی، روش 
های و تکنیکهای تدریس جلد یکم آموزش نوین زبان فارسی را توضیح داد. 
سطح  در  فارسی  زبان  آموزش  تدریس  شیوه های  تبیین  به  قبول  دکتر 
فارسی  با  تعامل  نقش  این مرحله  در  پرداخت. وی  فارسی  زبان  مقدماتی 
آموزان و شناخت فرهنگ آنان را بسیار مهم دانست. در این کارگاه شرکت 
کنندگان به نظرات و تجربیاتشان را در آموزش زبان مطرح کردند و عملیاتی 

کردن مباحث نظری کارگاه پرداختند

برگزاری آزمون جامع زبان فارسی
 توسط مرکز فردوسی در دانشگاه سلیمانیه 

آزمون جامع زبان فارسی با حضور 20 شرکت کننده روز 31 مرداد ماه سال 
جاری در دانشگاه سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شد. 

 

در این آزمون که به منظور تعیین سطح زبان فارسی در دو مرحله)کتبی و 
شفاهی( انجام شد، داوطلبان به سواالت پاسخ دادند.  زبان آموزان دانشگاه 
سلیمانیه از شش ماه گذشته براساس منابع و برنامه مرکز فردوسی آموزش 
زبان فارسی را شروع کردند و این افراد پس از سپری کردن دوره در آزمون 
جامع زبان فارسی شرکت کردند. گفتنی است روند برگزاری این آزمون با 
نظارت بخش سنجش و ارزشیابی مرکز فردوسی می باشد وکلیه سواالت 
کتبی و بخش های صوتی و شفاهی توسط این واحد مورد ارزشیابی قرار 

گرفت.
یادآور می شود این آزمون بر اساس تفاهم نامه هفته گذشته میان مرکز 
فردوسی و مرکز آموزش زبان دانشگاه سلیمانیه برگزار شد. همچنین به هر 
یک از شرکت کنندگان گواهینامه هایی به زبان فارسی و انگلیسی از طرف 

مرکز فردوسی ارائه خواهد شد. 

 
برگزاری نشست علمی انواع نگارش در

 زبان فارسی در مرکز فردوسی 

جلسه ای با محوریت انواع نگارش در زبان فارسی با حضور دکتر محمد 
فردوسی  دانشگاه  فارسی  ادبیات   و  زبان  گروه  علمی  تقوی، عضو هیات 
مشهد و مدرسان مرکز فردوسی  روز 6 شهریور ماه سال جاری برگزار شد. 

در این جلسه دکتر تقوی به معرفی  انواع نگارش در زبان فارسی پرداخت. 
وی  نگارش فارسی را از لحاظ زبان، قالب، طرز بیان، مخاطب تقسیم بندی 
نمود و با ارائه مثالهایی آن را توضیح داد. در ادامه این جلسه مواردی که در 
نگارش فارسی آموزان مانع نزدیک شدن به زبان معیار می شود مورد بحث 
از لغات متون ادبی یا سبک نگارش  قرار گرفت.  کهنه گرایی و استفاده 
کهن، به کاربردن بیش از حد کلمات غیر فارسی، استفاده از زبان غیر رسمی 

و محاوره در نوشتار از جمله این موارد هستند.
دکتر تقوی بر رعایت صحیح رسم الخط فارسی در نوشته ها تاکید کرد و 
افزود بر هم زدن رابطه بین زبان و خط باعث می شود تا ارتباط ها ما با 

گذشته گان از بین برود.
یادآور می شود این نشست با محوریت قالب نوشتار و انواع آن ادامه خواهد 

داشت. 
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 برگزاری تور تفریحی اخلمد 
برای فارسی آموزان مرکز فردوسی 

در ادامه دوره های خراسان گردی مرکز فردوسی روز پنج شنبه 9 شهریورماه 
سال جاری 21 تن از فارسی آموزان و مدرسان از منطقه  اخلمد بازدید کردند.
در این بازدید که فارسی آموزانی از کشورهای عراق و سوریه حضور داشتند 
از طبیعت زیبای اخلمد دیدن کردند و عکس هایی به یادگار گرفتند. در پایان 
این دوره یک روزه فارسی آموزان از برگزاری این دوره ابراز خوشنودی و 

رضایت کردند و خواستار ادامه این برنامه ها در مرکز فردوسی شدند.

برگزاری دومین نشست علمی
  انواع نگارش در زبان فارسی در مرکز فردوسی

دوشنبه 13  روز  فارسی  زبان  در  نگارش  انواع  محوریت  با  علمی  نشست 
شهریور ماه سال جاری با حضور دکتر محمد تقوی عضو هیات علمی گروه 

زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و مدرسان مرکز برگزار شد.
دکتر تقوی با تقسیم انواع نوشته های زبان فارسی به سه دسته بازنویسی، 
باز آفرینی و بازگردانی با برشمردن مصادیقی از این نوع، تفاوت ها و شباهت 
های آن را برشمرد . وی همچنین به انواع نوشته های پرکاربرد زبان فارسی 
چون نامه اداری، گزارش و مقاله پرداخت و مدرسان نیز تجربیات عملی که 
در کالس های درس با آن مواجه هستند را مطرح کردند و پرسش های خود 

را در زمینه  نگارشی مطرح کردند که دکتر تقوی به آنها پاسخ داد. 

...............................................................................................................................................................
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دیدار مدیر همکاریهای بین المللی دانشگاه و رئیس 
فارسی زبانان  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
دانشگاه فردوسی مشهد با رایزن علمی و فرهنگی 

عراق در تهران 
مدیر  واحدیان  عابدین  دکتر   19/6/1396 یکشنبه  روز  در  دیداری  طی 
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و دکتر احسان قبول رئیس مرکز 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر 
یاسر الحجاج رایزن علمی و فرهنگی عراق در ایران در سفارت این کشور 

در تهران دیدار کردند. 
در این دیدار دکتر واحدیان ضمن معرفی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح 
ملی و بین المللی به امکانات و زیرساخت های آماده شده برای دانشجویان 
عراقی در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و استانداردهای باالی علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند پذیرش، آموزش و پژوهش دانشجویان 

خارجی را تبیین کرد.
دکتر قبول نیز به جایگاه برتر مرکز فردوسی در سطح کشور و بین المللی 
و امکانات آن اشاره کرد و تاسیس 8 شعبه و نمایندگی مرکز فردوسی در 
کشور عراق و اقلیم کردستان آن و اعزام دو استاد زبان فارسی به این کشور 
و برگزاری 3 دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی در مشهد برای استادان 
عراقی را دلیل بر اهتمام دانشگاه فردوسی مشهد در توسعه روابط فرهنگی 

و علمی با دانشگاه های کشور عراق دانست. 
دکتر یاسر در این نشست ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل 
فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشجویان عراقی حضور 750 
دانشجوی عراقی در دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه را به مقصد اول 
دانشجویان عراقی تبدیل کرده است که این به دلیل مرقد مطهر امام رضا 
-ع- در مشهد و جایگاه ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد است. دکتر یاسر 
برای گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در 
عراق اعالم آمادگی کرد و ابراز امیدواری کرد که برخی از مشکالت رفاهی 

و اقامتی دانشجویان عراقی هر چه سریعتر از میان برود.

 

برگزاری نشست علمی خالقیت
 در آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی 

نشست علمی خالقیت در آموزش زبان فارسی با حضور آقای امیر عباس 
دهقانی و مدرسان مرکز فردوسی روز دوشنبه 20 شهریورماه سال جاری در 

مرکز فردوسی برگزار شد.
این جلسه  که بصورت کارگاهی و میدانی اجرا شد، آقای دهقانی اعضای 
جلسه را به گروه هایی تقسیم و با طرح پرسش هایی از آنان خواست تا  
به صورت عملی درباره موضوع چگونگی تصحیح خطاهای زبانی فارسی 
آموزان در کالس درس با یکدیگر مشورت کنند. وی با تاکید بر تصحیح غیر 
مستقیم خطاهای زبانی فارسی آموزان به اهمیت فضای تعامل بین فارسی 
آموزان و مدرسان اشاره کرد. همچنین در تصحیح خطاها فرهنگ مخاطب 
نیز باید در نظر گرفته شود. این نشست که به صورت پرسش و پاسخ برگزار 
شد، مدرسان نظرات و مشکالت خود درباره این موضوع را بیان کردند و 

آقای دهقانی راهکارهایی ارائه کرد.
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احسان  دکتر   )96/6/22 تا   96/6/21( چهارشنبه  تا  دوشنبه  روزهای  طی 
قبول، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و رئیس مرکز فردوسی 
به دعوت دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاهی با عنوان »روش های نوین 

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان« در آن دانشگاه برگزار کرد.
در این کارگاه که با حضور 36 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
دکتری دانشگاه های شیراز برگزار شد، دکتر قبول به تبیین جدیدترین و 
کارآمدترین شیوه های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر اساس 
کارگاه  این  طی  پرداخت.  نوشتن  و  خواندن  گفتن،  شنیدن،  مهارت های 
شرکت کنندگان به صورت عملی مهارت های مطرح شده را برای تعدادی 

از دانشجویان خارجی تدریس کردند. 
در افتتاحیه این کارگاه دکتر عرفانیان، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز تاکید کرد که این دانشگاه از دو سال گذشته در پی جذب دانشجویان 
فارسی بوده و تا کنون بیش از 150 دانشجوی فارسی را جذب کرده است و 

پس از چندی بر اساس تحقیقاتی که توسط گروه زبان فارسی آن دانشگاه 
انجام شد، منابع درسی و برنامه آموزشی مرکز فردوسی برگزیده شد و نتایج 
خوبی از این برنامه و منابع در زبان فارسی دانشجویان خارجی مشاهده شد. 
وی ابراز امیدواری کرد پس از این کارگاه آموزش زبان فارسی در آن دانشگاه 

باز هم ارتقا یابد.
همچنین دکتر شکرپور، رئیس دانشکده پیراپزشکی ضمن قدردانی از مرکز 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر 
علوم  دانشگاه  فارسی  زبان  بخش  با  همکاری  در  مرکز  آن  رئیس  قبول، 
پزشکی شیراز برای تاسیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

در آن دانشگاه با  همکاری مرکز فردوسی اعالم آمادگی کرد.
یزد،  مازندران،  اهواز،  دانشگاه های شهید چمران  تا کنون  یادآور می شود 
اصفهان و علوم پزشکی شیراز براساس برنامه و منابع آموزشی مرکز فردوسی 

مشغول به آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی خود هستند.

برگزاری کارگاه »روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان«
 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 
طی دیداری در روز یکشنبه 1396/6/19 دکتر عابدین واحدیان مظلوم، مدیر 
همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و دکتر 
احسان قبول، رئیس مرکز فردوسی با دکتر خامه یار، معاون بین الملل سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار دکتر خامه یار ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد به 
جهت فعالیت های فرهنگی، بین المللی  خصوصا در بخش زبان فارسی زبان 
فارسی وجود مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آن دانشگاه را 
فرصت مغتنم برای گسترش فعالیت های فرهنگی ایران در خارج از کشور 
را  ایشان  مرکز،  آن  رئیس  قبول  احسان  دکتر  از  قدردانی  با  وی  دانست. 
شخصیتی شناخته شده در کشورهای عربی دانست و ابراز امیدواری کرد 
باز  فعالیت ها  این  فارسی  زبان  برای گسترش  قبول  باالی دکتر  انگیزه  با 
هم توسعه یابد. دکتر خامه یار در این نشست از دانشگاه فردوسی مشهد 

درخواست کرد در برنامه بزرگداشت پروفسور ویکتور الکک، استاد برجسته 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان که دکتر قبول نیز با ایشان همکاری 

نزدیک داشتند، مشارکت کند.
دکتر قبول نیز در این نشست به چند تجربه اخیر همکاری دانشگاه فردوسی 
مشهد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از جمله برگزاری همایش بین 
الملل گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب با حضور نزدیک به 100 مهمان 
برجسته از کشورهای عرب و نشست ادبیات و نقش آن در نزدیکی روابط 
ایران و عرب و برگزاری دوره دانش افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی 
از کشور عراق و اقلیم کردستان آن کشور در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره 
کرد و ابراز امیدواری کرد این همکاری ها با کیفیت بهتر پیش برود. دکتر 
قبول آمادگی مرکز فردوسی را برای هر گونه حمایت علمی و معنوی برای 
بزرگداشت استادان عرصه زبان و ادبیات فارسی خارج کشور از جمله پروفسور 

دیدار مدیر بین الملل و رئیس مرکز فردوسی با معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
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ویکتور الکک اعالم کرد.
دکتر واحدیان نیز ضمن قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
در همکاری های بین المللی با دانشگاه فردوسی مشهد، در حوزه بین الملل 
دانشگاه  ماموریت  به  تاکید  اشاره کرد و ضمن  منطقه  و  در سطح کشور 
فردوسی مشهد در توسعه روابط علمی و فرهنگی در منطقه شبه قاره هند از 
همکاری های بیشتر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با دانشگاه فردوسی 

مشهد استقبال کرد.

برگزاری نشست علمی مهارت خواندن 
طبق طبقه بندی برت و دی

 )بررسی موردی مرکز آزفا فردوسی(
 

نشست علمی مهارت خواندن طبق طبقه بندی برت و دی، روز دوشنبه 
27 شهریور ماه سال جاری  با حضور مدرسان مرکز فردوسی برگزار شد.

در این نشست خانم حمیده عباس نژاد، یکی از مدرسان مرکز با برشماری 
تکنیک های خواندن از جمله، درک مطلب مستقیم، استنباط، حدس، ارزیابی 
و نظر شخصی، بر اهمیت آشنایی فارسی آموزان با تکنیک های خواندن یک 
متن تاکید کرد. وی همچنین به چگونگی آزمون سازی و روش های آن  
اشاره  کرد و نقش طراحی سواالت استاندارد مطابق با متن  را بسیار کلیدی 

دانست. 
خانم عباس نژاد با بررسی 200 سوال مهارت خواندن در آزمون های مرکز 
فردوسی ، فراوانی سواالت مربوط به درک ظاهری را 39/5 دانست و 6 
درصد سواالت دستوری، کمترین میزان آن را به خود اختصاص داده است 
واژه های  به  این سواالت  از  نیز 47درصد  و در حیطه صورت سواالت،  

استفهامی اختصاص دارد.
این جلسه که به صورت پرسش و پاسخ حول محور مهارت خواندن برگزار 

گردید، مدرسان نیز سواالت خود را در این زمینه مطرح کردند. 
 

مصاحبه با خانم چیه کو تاشیرو

•سالم لطفا خودتان را معرفی کنید
• سالم. من چیه کو ژاپنی هستم. ما به زبان ژاپنی سه تا سالم داریم. 
سالم صبح  ohayou ، سالم ظهرkon nichiwa، و سالم عصر به 

.kon banwa بعد
• چرا به زبان فارسی عالقه مند شدید؟

• دانش آموز مدرسه راهنمایی که بودم، اتفاقا یک برنامه رادیو گوش دادم 
که در آن چندتا شعر حکیم عمر خیام را معرفی کردند. من به اشعار فارسی 
توکیو  مطالعات خارجی  دانشگاه  در  تا  گرفتم  و تصمیم  مند شدم  عالقه 

زبان فارسی بخوانم.
• اآلن دومین بار است که به ایران سفر می کنید. نظر شما درباره ایران و 

فرهنگ این کشور چیست؟
• یک سال گذشته برای مدت یک ماه به ایران آمدم و به شهرهای مهم 
تاریخی  آثار  کردم.  سفر  یزد  و  شیراز  اصفهان،  مشهد،  تهران،  مثل  ایران 
ساختمان های قدیمی باغ های چشم نواز و غیره برای من خیلی جالب و 
جذاب بود. در این چهار ماه که در دانشگاه فردوسی مشهد درس می خواندم 

با دوستان و اساتید مهربان آشنا شدم و عاشق مردم مهربان ایران شدم.
• از خاطرات خوب و بد ایران توضیح دهید.

• خاطره بد در ایران این است که به خاطر آب و هوای اینجا پوست تمام 
بدنم به شدت زخمی شد یادم است که چند روز به علت پوستم دلم گرفته 
شد و نتوانستم به کالس زبان فارسی بروم. اآلن به کمک دوستان ایرانی 
است.  شده  خوب  کامال  پوستم  اتاقیم  هم  دوست  مخصوصا  خوابگاه  در 
مهربان و دلسوز بودن آن ها هیچ وقت از خاطرم نمی رود خاطره خوب 

من همین است.
• شما در دانشگاه فردوسی مشهد زبان فارسی خود را تکمیل کردید. چه 
صحبتی برای دیگر دوستان ژاپنی که قصد دارند فارسی یاد بگیرند دارید؟
به نظر من دانشگاه فردوسی مشهد برای فارسی آموزان ژاپنی خیلی   •
خوب است. چون نه تنها در کالس های زبان فارسی بلکه در خوابگاه و 

جاهای دیگر هم می توانند فارسی یاد بگیرند.
چی  بگیری  ایران  از  ات  خانواده  برای  خوب  هدیه  یک  خواستی  اگر   •

میگیری؟
•من یک برادر دارم که در دانشگاه ژاپن طراحی ماشین می خواند. می 
خواهم برای او چندتا کتاب طراحی نقوش ایرانی را بگیرم که شاید به درد 

او بخورد.
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نمیرم ازین پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام )فردوسی(   

آنان که به دانشکده ادبیات مشهد رفت و آمد می کنند و از کنار تابلو »مرکز 
بین المللی آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی« عبور می کنند، بین 
دانشگاه  آموزشی  مراکز  سایر  و  دانشکده ها  با  آن  کالس های  و  محیط 
فردوسی فرقی نمی بینند، یک آموزشکده و دانشکده معمولی است همچون 
سایر دانشکده ها. در میان همة این افراد تنها یک تن هست که هنگامی 
که از کنار آن می گذرد، دقایقی چند می ایستد، به فکر فرو می رود، خاطرات 
گوشة  از  اشکی  قطرة  هم  گاه  و  می شود  زنده  برایش  گذشته  قرن  نیم 
دیده«  آب  الماس  به  دل  سراچة  »سنگ  و  می لغزد  پایین  به  چشمانش 
می شوید. این یک تن همانا نویسنده این گفتار است که سنگ بنای جدید 
آن و تک تک دانشجویان و استادان بزرگوار آن هر کدام یادآور گذشته های 
دور سال های آغازین این موسسه و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر است.

این نویسنده هیچ گاه به ذهنش خطور نمی کرد که کالس محقر و ساده 
زیب  بین المللی  و  جهانی  ارزش  و  مقام  که  کند  پیدا  گسترش  آن چنان 
نفر   50 از  حداکثر  یک سال  که طی  دانشجویانی  تعداد  و  گردد  عنوانش 

تجاوز نمی کرد، اکنون به صدها نفر بالغ گردد. 
از این رو نویسنده برآنست طی گزارشی از روزهای آغازین آموزش زبان 
و  می دهد  یاری  خاطراتش  که  آن جا  تا  خارجی  دانشجویان  به  فارسی 
مدارکی در اختیار دارد، به این مهم بپردازد؛ اما پیش از هر چیز الزمست 

از جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد محترم دانشگاه فردوسی ، 
که بانی و سرسلسله جنبان این گفتار و تقدیر از معلمان اولیه این سازمان 

گردید، سپاس گزاری نمایم.
و  بزرگداشت ها  فردوسی،  دانشگاه  در  اخیر  دهة  دو  یکی  در  آنان که 
نیک  کرده اند،  مشاهده  گردید،  آراسته  طبع  زیور  به  که  را  یادنامه هایی 
دکتر  آقای  جز  کسی  مرضیه  سنت  این  الِعقد  واسطه  تنها  که  می دانند 
محمدجعفر یاحقی و یاران و یاوران دلسوز ایشان نیست و باید اذعان کرد 
خراسانیان و اهل قلم و اندیشه ازین جهت همه وامدار ایشانند. از خداوند 
می خواهم در خدمتی که در پیش گرفته اند نه در عزمشان وهن و نه در 
حرارت ایمانّیه شان نقصی پدید آید و امیدوارم همان طور که آفتاب علم و 
ادب خراسان مانند گذشته که در پهنة سرزمین های دور و نزدیک جهان 
غروب نمی کرد، دوباره آن ایام برگردد و تنور علم و دانش در این خطه 

به سردی نگراید.
همچنین بسیار خوشوقتم که می توانم از رئیس مرکز آموزش زبان فارسی 
این موسسه جناب آقای دکتر احسان قبول و یکایک استادان و یاران و 
یاوران ایشان که با نام شریفشان آشنا نیستم و نیز از خدمات ذی قیمتشان 
که علی رئوس االشهار و مسجل و معین است از صمیم قلب تشکر نمایم.
دانشکده  وارد  اول  سال  دانشجوی  بعنوان   1341-42 سال  به  اینجانب 
ادبیات مشهد شدم و پس از مدتی از سوی رئیس و بنیان گذار دانشکده، 

مروری بر آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد

غالم رضا زرین چیان
مدرس پیشکسوت زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
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مرحوم دکتر فیاض، بعنوان کمک هزینه دانشجویی در کتابخانه دانشکده به 
کار کتابداری و تایپ فیش ها و نامه ها پرداختم و تا زمانی که فارغ التحصیل 
وجود  اگر  چه  نبود،  بیگانگان  به  زبان  آموزش  و  بورسیه  از  نامی  شدم، 
اطالع  وارد  و  صادر  از  و  بودم  کتابخانه  در  که  بنده  حداقل  می داشت، 
دانشجویان  این گونه  معموال  زیرا  مطلع می شدم،  آن  از  می کردم،  حاصل 
می بایست در دانشکده ادبیات آموزش ببینند. تا آن که در سال 1349 استاد 
شادروان دکتر غالمحسین یوسفی مرا به دفتر خود خواند و پرسش ها و 
مسائل مختلف پیرامون علوم ادبی که حالت امتحان شفاهی داشت نمود. 
سرانجام چند روز بعد استاد مهربان احضارم فرمودند و گفتند برای تدریس 
به دانشجویان خارجی برگزیده شده  ام. از اوضاع معلوم بود که قبل از این 

گویا افراد دیگری نیز به همین منظور دعوت شده بودند.
بدین ترتیب با کالسی که در نظر گرفته شده بود با دانشجویان مستقر در 
دانشگاه کار آغاز شد. قریب یکسال بعد ابالغ شماره      13651        از 
دفتر رئیس دانشگاه مشهد که موشح به امضای آقای عبداهلل فریار بود به 

دستم رسید. 
می توان گفت این، اولین حکم رسمی بود که به عنوان مدرس آموزش زبان 
فارسی به دانشجویان خارجی در دانشگاه مشهد )دانشگاه فردوسی جدید( 
صادر می گردید. دیگر ابالغ ها عبارت بودند از: 166/30    از آقای عبداهلل 

فریار و  23502  از سوی آقای دکتر مژدهی  و    2202     
نامه از طرف آقای حسین اشتیاق حسینی و دیگر ابالغات که تصویر هر 
به 12 ساعت  از هفته ای 6 ساعت  تدریس  و ساعات  است  پیوست  یک 

اضافه شد و اشاره به منابعی که در این کالس ها تدریس می گردید.
آمریکا  اروپا و  از  اول دانشجویانی  به خاطر می رسد در سال  تا آن جا که 
که تعدادشان به 20 تا 30 نفر می رسید آموزش می دیدند و در سال بعد 
دانشجویان ایرانی معاودین از عراق نیز به آنان اضافه شد. مشکل ما در 

آغاز کار عدم کتابی خاص برای آموزش در این زمینه بود و یا الاقل بنده 
از  و  بود  وارد شده  دانشگاه  به  تازه  کامپیوتر هم  بودم.  اطالع  بی  آن  از 
جهت نرم افزار چندان کافی نبود تا جایی که برنامه های امتحانی را حتی 
در روزهای تعطیل هم اعالم می نمود که دوباره با دست نوشته می شد و 
به  توجه  با  یوسفی  استاد  با  از مشورت  آن که پس  تا  تایپ می گردید.  یا 
بصورت  تدریس  برای  مطالبی  آموزه ها،  دیگر  و  ابتدایی  اول  کتاب های 
پلی کپی آماده کردم. حتی با دوست بزرگوار و فاضلم جناب آقای دکتر 
ابراهیم شکورزاده ساعات متوالی در باب چگونگی تهیه مطالب با یکدیگر 
گفت وگو می کردیم. ایشان می فرمودند در فرانسه کتاب های متعددی در 
به دالیل  که  دارد،  وجود  خارجیان  برای  فوری  و  سریع  زبان آموزی  باب 
فارسی  استفاده  مورد  نمی توانست  است  روشن  همگان  بر  که  گوناگون 
دنیا  زبان های  در  آنست که  معمول  کلی،  به طور  زیرا  واقع شود؛  زبانان 
آنها هم سی  کامل  یادگیری  و  نیست  تا  از سی  بیش  الفبا  تعداد حروف 
بنویسند و هم درست  باید درست  این مدت هم  در  باشدکه  باید  ساعت 
بخوانند حتی تمام کتب چاپی را؛ اما زبان فارسی چنین نیست و ما به حکم 
عادت و ممارست این کار را  می کنیم یعنی از راه گوش یاد می گیریم و 
باید قبال کلمه را دیده و شنیده باشیم. از اینجاست که درس امالء و قرائت 
فارسی از دشوارترین دروس شش ساله دبستان هاست و بالی غلط نویسی 
از دبیرستان تا دانشگاه و تا آخر عمر گریبان گیر ماست و هر کسی در هر 
پایه و مقام علمی که باشد باید بعضی از کلمات جدید را دیده و شنیده 
باشد تا بتواند درست بنویسد و اگر کلمه ای جدا نوشته شود )نه در وسط( 
هیچ استاد دانشمندی  نمی تواند آن را درست بخواند و معنا کند. مثال کلمه 
»کرد« به 12 صورت و کلمه »بردم« ممکن است به 36 صورت خوانده 

شود.
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از طرفی شکل حروف یک سان نظیر : )ب، پ، ت، ث( و )ج، چ، ح، خ( 
و )د، ذ( و )س، ش( و )ع، غ( و .... و متد نویس هیچگاه قادر به انجام 
کاری نیست مانند )محرم، مجرم( و )دلیل، ذلیل( و )خیر، خبر، حیز، چیز، 
جبر، جر(. یا حروف نوشته ای که خوانده نمی شود مثل: خواجه و خواهش 
یا نسبتا و دائما یا حرف »ب« چسبان و غیر چسبان که شکل آن در وسط 
و آخر کلمه فرق می کند. از طرفی از چپ به راست نوشتن کار را آسان تر 

می کند.
اوقات  می کند،  گران  و  دشوار  هم  را  چاپ  کار  عیوب،  و  اشکاالت  این 
زیادی را به هدر می دهد و بیگانگان رغبتی به یادگیری زبان فارسی نشان 
نمی  دهند. هنوز بر اشکاالت فوق میتوان عالئم را اضافه کرد که عبارتند از 
4 صدای باال و پایین و جزم و مّد و تشدید و تنوین. سه نقطه و چند نقطه 
هم داریم. به عالوه دندانه و چند دندانه. به قول دکتر مصطفوی، به جای 32 
عالمت 123 عالمت داریم. چند درصد باسوادهای ایرانی می تواند روزنامه 
یا  ایرانی  از  اعم  برای کلمه ای  بار  تا 20  بلند بخوانند و 10  با صدای  را 

خارجی گیر نکنند. 
در یک آزمایش علمی که دستگاه آن توسط ابینگهاوس روان شناس بزرگ 
آلمانی ساخته شده بود، در امتحان یادگیری کلمات التین و فارسی معلوم 
شد برای بچه های التین زبان، نصف مدت الزم برای یادگیری بچه های 
فارسی زبان وقت صرف شده است و از حیث تلفظ صحیح کلمات جدید 
 2 فقط  فارسی زبانان  و  می کردند  تلفظ  بخوبی  را  درصد   90 التین زبانان 

درصد کلمات جدید را صحیح یاد می گرفتند. 
تا جایی که بطور قطع به یاد دارم در این ادوار در دانشکده ادبیات مشهد 
کتاب آموزش زبان فارسی برای خارجیان وجود نداشت و احتمال می رود 
 که در سایر دانشگاه های کشور هم وجود نداشته و یا بسیار اندک بوده باشد. 
بنابراین وقتی کتابی در زمینه فارسی آموزی وجود ندارد طبعا متخصص و 
مراکز آموزشی خاص نیز وجود نخواهد داشت و یا به ندرت پیدا می شود که 

آن هم از استانداردهای قابل قبول برخوردار نخواهد بود.
این درست است که در مورد فارسی آموزی از آقای عالء الدین پازارگادی 
کتابی در سال1346 تالیف یافته است و اولین چاپ آن است.  اما باید گفت 

این کتاب، آموزش زبان فارسی از طرف زبان انگلیسی است. 
از کتاب های آموزشی و مراکز تخصصی که سال ها بعد در این باب پدیدار 

گشت به اختصار ذیال به برخی از آنها اشاره می رود.
• آموزش زبان فارسی : تالیف مراکز آموزش زبان و معارف اسالمی 

• آموزش زبان فارسی: تالیف یداهلل ثمره   )استاد دانشگاه تهران(، آزفا
)استاد  آذرشب    علی  تالیف  زبانان،  عرب  برای  فارسی:  ساده  جمله   •

دانشگاه تهران(
• آموزش زبان فارسی: تالیف جامعه الزهرا  .

• فارسی از طریق انگلیسی: تالیف عالءالدین پازارگادی )که پیش ازاین 
به آن اشاره شد (

• فارسی شیرین است: تالیف پونه شعبانی )به انگلیسی(
• آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و مقایسه روش های تدریس 
عشقوی  ملیحه  و  الدین  تاج  ضیاءالدین  تالیف  ارتباطی:  و  ساختاری 

)دانشیاران دانشگاه عالمه طباطبایی(.
• درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی: تالیف پورنامداریان

• دوره آموزش زبان فارسی از مبتدی تا پیشرفته: تالیف ضرغامیان
دیدگاه  از  زبانان  غیرفارسی  به  فارسی  زبان  آموزش  شناسی  »آسیب   •

پایان¬نامه  کارامد«.   الگوی  یک  طراحی  سوی  به  سابقه  با  استادان 
کارشناسی ارشد، تالیف نسرین آقایانی.

از نهادهای دانشگاهی در باب  آموزش زبان فارسی به خارجیان به اختصار 
می توان به این مراکز اشاره کرد:

• مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در دانشگاه تهران، نخستین نهاد 
دانشگاهی است که صرفا برای آموزش و گسترش زبان فارسی طراحی 
شده است. این نهاد در سال 1368 به پیشنهاد آقای دکتر شهیدی رئیس 
مؤسسه لغت نامه دهخدا و با تایید وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس 
گردید. که تا سال 1389 بیش از 9 هزار نفر در سراسر جهان در این مرکز 

زبان فارسی آموخته اند.
• در دانشگاه عالمه طباطبایی، آموزش زبان  فرهنگ ایران با نام مختصر 

»آزفا« تاسیس گردید.
با همکاری  انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران  • در پژوهشگاه علوم 
به خارجیان تاسیس  برای آموزش زبان فارسی  الهیات، کانونی  دانشکده 

شد، و کتاب هایی به شرح زیر تالیف یافت:
کتاب اول: درس های پایه
کتاب دوم: پایتخت ایران

کتاب سوم: ایران امروز
کتاب چهارم: تاریخ فرهنگ و تمدن ایران.

در  خارجیان  به  فارسی  زبان  آموزش  رشته  اسالمی  انقالب  از  بعد   •
سال1370 تاسیس گردید که به عنوان زیر مجموعه زبان شناسی همگانی 

در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
•  در دانشگاه شیراز در 10 خرداد 1395 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 

فارسی زبانان نیز افتتاح شد. 
•  دانشگاه علوم اسالمی رضوی  )بعد از انقالب اسالمی(

•  بنیاد سعدی نیز در این راه خدماتی انجام داده است.
•  در دانشگاه امام رضا )ع( نیز رشته کارشناسی ارشد دایر شده است.  و 

36 واحد درسی دارد.
•  در دانشگاه اصفهان نیز مراکزی از این نوع وجود دارد.

•  مقاالتی نیز در نقد و شیوه آموزش، مدیریت، مدرسین و چگونگی تالیف 
کتاب در این زمینه جای جای به چشم می خورد که فرصت بیان آنها در 

این مختصر نیست.
بر آن  به نظر می رسد و ظن قوی  آمد  باال گفته  آنچه در  به  با عنایت 
به  تالیفات آموزش زبان فارسی  از موسسات و  است که قدمت هیچ یک 
دانشگاه  یعنی  رسد.  نمی  بناشده  مشهد  در  که   1350 سال  به  خارجیان 
این  در  که  است  دانشگاهی  نخستین  کنونی(  فردوسی  )دانشگاه  مشهد 

زمینه و در هر مورد گام های اولیه را برداشته است.
از بنیاد سعدی که در باال به آن اشاره شد و یکی از مهم ترین مراکز زبان 
های  برنامه  است  قرار  است،  ایران  در  شناسی  ایران  گسترش  و  فارسی 
خاصی برای اصول آموزش ادبیات فارسی به خارجیان تدوین نماید و نیز 
گفته شده قرار است 8 مؤسسه خارجی فعال آموزش زبان فارسی در سال 

2017 به ایران بیایند.
 

قرار است شعبه فرهنگی ملل متحد  آن است که  از کارهای مهم  یکی 
)یونسکو( زبان فارسی را به عنوان هفتمین زبان بین المللی به جهانیان 
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معرفی کند. بی شک در چنین فرصتی زبان فردوسی عالم گیر خواهد شد 
و ایران و ایرانیان بهتر به جهانیان شناسانده خواهد شد و این خود مقاله 

ای مبسوط می طلبد که فعال باید گفت: »این زمان بگذار تا وقت دگر«.
اما در آغازین سال های آموزش چه بر سر ما گذشت گفتنی زیاد است. 
اولین مشکل ضروری ما دستگاه کپی بود که وجود نداشت و برای تکثیر 
جعبه  حالت  دستگاه  این  می گرفتیم.  کمک  کپی  پلی  دستگاه  از  جزوات 
مکعب مستطیلی داشت که روی میز یا پایه ای قرار می گرفت و برگی 
واقع می شد و  استنسیل روی دستگاه   نام  به  نرم  بسیار  از جنس موم  
شیاری سرتاسر دستگاه به عرض و طول 2 و 30 سانت وجود داشت که 
مرکب روی غلتک آن در سرتاسر شیار ریخته می شد و توسط دست یا 
برق دستگاه به حرکت در می آمد و نظیر ماشین های امروز دسته های 
اوراق سفید از مقابل استنسیل رد می شد و چون استنسیل قبال روی آن 
با ماشین تحریر حروف و کلمات سوراخ شده بود هنگام تماس با مرکب 
چنانچه  آمد.  بیرون می  یکی  یکی  و  ثبت می شد  با  کاغذ  روی  عالمات 
هنگام تایپ اشتباهی رخ می داد قبل از آنکه استنسیل روی غلتک آلوده 
با ماده قرمز رنگ به نام الک روی حروف  به مرکب دستگاه قرار گیرد 
غلط کشیده می شد. به این ترتیب سوراخ مربوط گرفته می شد و دوباره 
روی آن کلمه درست تایپ می گردید. قرار گرقتن استنسیل روی دستگاه 
بسیار مهم بود. زیرا اگر بد قرار می گرفت اوراق سیاه و خراب می شد و 
منجر به پارگی استنسیل می گردید که موجب می شد همه مطالب دوباره 
روی استنسیل دیگری تایپ شود. پس از چاپ صفحات و خروج استنسیل 
باید در جایی آن را می گذاشتیم تا خشک شود وااّل همه چیز را به رنگ 
سیاه آلوده می ساخت. گاه دستگاه نیز هنگام چرخش به همه جا مرکب 
می پاشید و هر کس و هر چیز کنار آن بود کامال کثیف می شد. این گونه 
تهیه مطلب، خاص کالس خارجیان نبود بلکه همه استادان و دانشجویان 
باید از همین دستگاه استفاده می کردند. به هر حال کار  هنگام امتحان 
بسیار کند انجام می-گرفت و دلخواه هم نبود به این ترتیب جزواتی برای 

کالس آماده می کردم.

دانشجویان ورودی از جهت اطالع و زبان گاه با یکدیگر بسیار فرق داشتند 
و می بایست برای هرچند نفر مشابه ساعت و وقت معینی در نظر گرفته 
می شد. گاه نیز در دو سوی کالس دو گونه دانشجو آموزش می یافتند و 
ساعات بین آنان تقسیم می شد که بعدا برای هر گروه، کالسی خاص در 
نظر گرفته شد. دانشجویان مختلف اللسان کال به دو زبان عربی و انگلیسی 
تقسیم می شدند و آموزش می دیدند مگر فرانسویانی که به جز زبان خود، 
زبانی دیگر نمی دانستند که درآن صورت اختصاصا به هر شکل بود فارسی 
را به فرانسه به آنان می آموزاندم. زیرا در ابتدای ورود بنده به دبیرستان، 
زبان دوم مدارس تا سال 1325 زبان فرانسه بود و من هم کتاب آن را 
هنوز داشتم و هم عالقه زیادی به زبان فرانسه داشتم. البته کار آسان نبود 
و از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جواد حدیدی رئیس دانشکده ادبیات 
که استاد زبان فرانسه در دانشکده نیز بود، کمک می گرفتم. آموزش به 
این قبیل دانشجویان مستلزم صرف اوقات زیادی بود و وقت مرا خارج از 
ساعات مقرر می گرفت. اما اهمیتی به آن نمی دادم زیرا می بایست این 
دانشجویان از لحاظ اطالعات و یادگیری از سایرین عقب نمانند. چنان که 
تا 25 ساعت و حتی  یا 12 ساعت حداقل 20  به جای 10  گاه در هفته 
بیشتر به کار آنان می پرداختم. به ویژه تمام تعطیالتم را مصروف آنان می 

کردم. گاه می خواستند در محل خوابگاه شان اشکاالتشان را برطرف کنم 
که انجام می شد.

با دانشجویان خاطی و کم توجه و نامرتب مقابله نمی کردم، بلکه از طریق 
دانشگاه و دیگر افراد که می دانستم نسبت به آنان شرم حضور دارند، تذکر 
داده می شد. هیچ گاه نمی گذاشتم میان حالت رفاقت و دوستی من با آنان 
فاصله ایجاد شود. البته اجازه هم نمی دادم شان استادی و شاگردی خدشه 
دار شود. اغلب اوقات کارهای ضروری خود را رها کرده به کارهای اداری 
آنان می پرداختم به ویژه هرگاه مریض می شدند به دیدنشان می رفتم و 
اولیه  یا چهار ماه  آنان را به حال خود رها نمی کردم. مخصوصا در سه 
ورود آنان، که نه زبان و نه جایی را می شناختند. لیکن پس از این مدت 
صباحی  چند  استراحت  این  اما  کنم؛  استراحت  ای  اندازه  تا  می توانستم 
بیشتر طول نمی کشید زیرا با ورود دانشجوی جدید، این سیکل دوباره از 
سر گرفته می شد. در عین حال نه تنها از کار خود راضی بودم و گله و 
انتقال  شکایتی نداشتم؛ بلکه بسیار شادمان و خوشحال بودم. چه مساله 
زبان و ادبیات فارسی و تاریخ و افتخارات باشکوه و عظمت گذشته ایران 
در میان بود و کم کاری دولتیان را در گسترش زبان فارسی در خارج از 

ایران از صادر و وارد می شنیدم.

یکی دو سال بعد از آغاز کار، تعداد دانشجویان بیشتر شد )البته به بیش از 
پنجاه نفر نمی رسید( درخواست کمک نمودم. استاد یوسفی آن را بر عهدة 
این جانب گذاشت و بنده هم یکی دو تن از دبیران دبیرستان های مشهد 
را که شناختی از ایشان داشتم به استاد معرفی کردم و ایشان هم پذیرفتند. 
سبب دیگر آن بود که در همین دوران از طرف آقای دکتر احمد شاهین فر 
برای تدریس در دانشکده پزشکی دعوت شده بودم و احتمال کمبود وقت 
می دادم. دانشجویان خارجی تنها به نوآموزان ختم نمی شد بلکه گاه خود 
استادان زبان فارسی در کشورشان بودند و برای گذراندن دوره یک ساله 
به مشهد می آمدند و گاه یک کالس کامل به مشهد وارد می شدند. نظیر 
کالسی که از دانشگاه جرج تاون آمده بودند. در میان استادان زبان فارسی، 
خانمی از آلمان به نام مشتهیلد  بود که دارای درجه دکترای ادبیات فارسی 
بود و عازم سفری مطالعاتی به شوری سابق بود. اما می بایست یک سال 
در مشهد اقامت کند و دوره مطالعاتی خود را در کالس ما نیز بگذراند. 
آنچه را که ایشان می خواست همکاری کنم »خمسه نظامی« بود. که طی 
بررسی کردیم.  یکدیگر  با  را  از »لیلی و مجنون«  ایشان، بخشی  اقامت 
این خانم در آغاز ورودش به کالس قبل از هر چیز می خواست کمکش 
کنم تا از شخصی به دادگاه یا نظایر آن شکایت کنم. سبب را جویا شدم. 
از بیست روز پیش که من آمده ام و  بنگاه معامالتی  گفت صاحب یک 
به دنبال اتاقی هستم هربار مرا به خود می خواند و چون می روم پاسخ 
منفی می شنوم و به روز دیگر موکول می کند. این گونه افراد در آلمان یا 
جریمه می شوند و یا فی الفور مغازه شان بسته می شود. باالخره سه الی 
چهار روز هم برای ایشان به دنبال مسکنی بودم تا در یک زیرزمین مقابل 
دانشکده ادبیات جایی برای ایشان پیدا کنم. دیگر از استادان خارجی که 
مدت کوتاهی در خدمتشان بودم، آقای دکتر یوسف حسین بّکار اهل اردن 
بود که بعدا به اتفاق مرحوم دکتر یوسفی دست به ترجمه زدند از جمله 
کتاب » قصتی مع الشعر«  )داستان من و شعر(   ، که یک نسخه از آن 
را هم به بنده مرحمت فرمودند، از گوینده ای است به نام نزار قبانی که از 
شاعران بلند آوزاه معاصر عرب است، البته پیشتر از این ترجمه، قبال نیز 
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آثاری از این شاعر در ایران توسط دوست گرانقدر و بزرگوارم استاد دکتر 
شفیعی کدکنی معرفی شده است که می توان در مقدمه نزار قبانی صفحه 
8 و 9 )در پاورقی( مالحظه کرد.  دیگر آقای دکتر نصیر احمد صدیقی بود 
که در دانشکده ادبیات تدریس هم داشت از آثار ایشان »مثنویات غالب« 

را می توان ذکر کرد. 

طی سال از طرف دانشگاه با اتوبوسی که در اختیارمان می گذاشتند برای 
آرامگاه  به  نیشابور  در  یا  و  اطراف مشهد  به  دانشجویان  با  سفر سیاحتی 
خیام و عطار می رفتیم. در طول سفر برخی مصرانه از بنده  می خواستند از 
کشورشان دیدن کنم و با نحوه زندگی آنان آشنا شوم که البته چنین امری 
هیچ گاه اتفاق نیفتاد. گاه می خواستند پس از مراجعت به کشورشان، اگر 

نیازمند چیزی هستم برایم ارسال دارند که درخواستی نداشتم.
اخالق و رفتار هر یک از گروه های دانشجویی با یکدیگر کامال متفاوت 
بود که این موضوع به ویژه در جلسه های امتحان بروز می کرد. برخی کامال 
مبادی آداب و به کار خود مشغول بودند و برخی هم جلسه امتحان با سایر 
جلسات برای آنان فرقی نداشت و با آن که در این مورد بسیار کنجکاوم، اما 
حق آنرا ندارم که در اینجا با مشاهده چند مورد مردم کشوری را متهم به 
پاره ای اخالقیات کنم. همین قدر می توانم بگویم ظاهرا کشورهای آسیایی 

و آفریقایی از دیگران به قول عوام، ماخوذ به حیاتر بودند. 
تعطیل  نیز  ما  کالس  شد  بسته  دانشکده ها  که   1357 سال  انقالب  در 
گردید. طی این سالها تقدیرنامه ای از سوی آقای دکتر جواد حدیدی رئیس 

دانشکده ادبیات برای اینجانب صادر گردید.    1/4662 

در سال 1370 که »دانشگاه علوم اسالمی رضوی« دانشجویان خارجی 
می پذیرفت به درخواست دوست گرامیم جناب آقای دکتر اردالن که استاد 
دانشگاه  این  خارجی  دانشجویان  تدریس  به  کوتاه  مدتی  برای  بود  آنجا 

پرداختم.
کتاب،  رفاهی،  ارتباطی،  وسایل  کالسی،  امکانات  جهت  از  دانشگاه  این 

جزوه و غیره بسیار مجهز، شیک و آبرومند بود.
روز  بزرگ داشت  مناسبت  به   1396 ماه  اردیبهشت  در  است  ذکر  شایان 
جناب  حضور  با  خارجیان،  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  طرف  از  معلم 
آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، جناب آقای دکتر احسان قبول، معاونین، 
مدیران و کارکنان از کلیه استادان مرکز تقدیر به عمل آمد و به اینجانب 
نیز به عنوان استاد پیشکسوت فارسی آموزی در دانشگاه فردوسی، لوحی 

به شماره 21 اهدا گردید. 

با آرزوی توفیق روز افزون این دانشگاه در استعال و گسترش زبان فارسی 
و تاریخ پرعظمت ایران به جهانیان.
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هنر عکاسی؛
هنرشکار لحظه هاست

)گفتگو با عکاس و مدرس مرکز فردوسی(  

دارای  که  فردوسی  مرکز  فارسی  زبان  مدرس  محدث؛  غفوریان  اسما 
و  سبزواری  حکیم  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناسی  مدرک 
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ایران و عرب از دانشگاه فردوسی مشهد 
این مرکز  فیلمبردار  و  فارسی، عکاس  زبان  بر مدرس  افزون  می-باشد. 
است که همکاری خود را در قالب تدریس از زمستان 93 شروع  کرده 
است. وی به خاطر عالقه بسیار زیاد به هنر عکاسی و فیلمبرداری بعد 
از مدتی به عکاسی و فیلمبرداری از رویدادهای این مرکز هم پرداخت. 
هم اکنون فرصتی پیش آمد تا در این خصوص گفتگویی صمیمانه با وی 

داشته باشیم.

- ضمن تشکر به خاطر شرکت در این مصاحبه، بفرمایید با اینکه تخصص 
شما زبان و ادبیات تطبیقی است چرا فعالیت های چشمگیر شما در مرکز 

فردوسی بیشتر در پوشش هنر عکاسی و فیلمبرداری است؟
من تدریس و عکاسی رو به موازات هم ادامه میدم. به دلیل اینکه مدرس 
در مرکز زیاد است اما عکاس فقط یک نفر است، این جنبه فعالیت من 
چشمگیر شده است. معموال زبان آموزها فکر می کنند، من فقط عکاسی 
می کنم و وقتی در اولین جلسه من را به عنوان مدرس می بینند، تعجب 
می کنند. بعد باید برایشان توضیح دهم گرچه همیشه من را دوربین به دست 
در سالن و کالس ها می بینید، اما عالوه بر عکاسی و فیلمبرداری تدریس 
هم می کنم و با خبرنامه مرکز هم همکاری دارم و به میزان تدریس از این 
نوع فعالیت های جانبی هم لذت می برم. گرچه مدت زمان زیادی نیست 

که به طور جدی این حوزه را شروع کرده ام.

را  بود و چه موضوعی  اولین فیلم و عکسی که در مرکز گرفتید ِکی   -
پوشش می داد؟

فکر می کنم اواخر پاییز 94 بود که دکتر قبول یک مهمان خارجی داشتند، 
ولی اسم مهمان و موضوع جلسه را به یاد ندارم.

- از خاطرات به یادماندنی این مدت برای مخاطبان بفرمایید.
یکی از قشنگ ترین اتفاقات برای من، مساله ای بوده که بارها تکرار شده. 
وقتی برای جلسات رئیس مرکز به اتاق ایشان مراجعه می کنم و مهمانان 
خارجی با یک خانم عکاس )به خصوص چادری( مواجه میشوند، برایشان 
کمی عجیب و تازه است و چندین بار هم شده که هم زبان آموزان و هم 
مهمانان این موضوع را به من گفتند. از این حیث خوشحالم که در تصحیح 
نگاه خارجی ها به وجهه زنان و نوع فعالیت شان در ایران می توانم نقشی 
داشته باشم و بخش خیلی کوچکی از رسالت و تعهدی که هنر به دوشم 

گذاشته را اجرا کنم.

- بهترین و بدترین سوژه ای که در بین زبان آموزان ثبت کردید چی بود؟
میخندند.  در حالی که  آموزان هست  زبان  تصاویر طبیعی  بهترین سوژه 
کال خودم عکس هایی که سوژه ها به طور طبیعی می خندند را خیلی 
دوست دارم. فکر میکنم ثبت خنده های دیگران کار هیجان انگیز و شادی 
هست. بدترین سوژه وقتی هست که وسط یک عکس فوق العاده طبیعی 
و گروهی، یک نفر به لنز دوربین نگاه کرده و ژست گرفته! و تقریبا همه 

چیز را خراب کرده است!

- آرزوهای خانم غفوریان محدث به عنوان عکاس در زمان همکاری با 
مرکز چه بوده که تا کنون به آن نرسیده است؟

علت  به  مرکز  جلسات  از  عکاسی  باشه!  چالشی  سوال  این  میکنم  فکر 
وضعیت نور سالن و مسائل فنی احتیاج به تجهیزاتی داره که تا به امروز 
هنوز موفق به خریدش نشدیم. ساخت آلبوم دیواری مرکز هم یکی برنامه 
هایی است که امیدوارم عملی بشه و عکسای گروهی هر دوره را روی 
یک دیوار نصب کنیم. البته رئیس مرکز در این زمینه از خرید خود دوربین 
تا تجهیزات جانبی خیلی همکاری داشتند. امیدوارم بقیه کاستی ها هم با 

همین روند حل شود. ان شاءاهلل.

- عکاسی لحظه ها چیست؟
دو تا مفهوم توی ذهن من هست. اول عکاسی شکار لحظه هاست. دوم 
عکاسی در لحظه به معنی عکاسی با سرعت شاتر باال. که عکسهای زنده 

ای را خلق می کند. مثل راه رفتن یک مسئول و تیم همراهش. 

- چطور میشود لحظات شیرین و به یادماندنی خود را ثبت کرد؟
ثبت لحظه ها یک کار نوستالوژیک هست. عکس ها بخشی از گذشته ما 
را نمایش می دهند و به یاد می آورند. آدم هایی را که شاید االن دیگر بین 
ما نیستند. ثبت لحظات شیرین به نظر من کار اصالح گرایانه¬ای هست. 
یعنی بعد از گذشت چند سال دیگر سختی های آن زمان یادت میرود و با 
تماشای عکس ها، فقط شیرینی هایش تداعی میشود. این یعنی اصالح 

خاطرات. و من عاشق این کار هستم.

- زمان دقیق تولد هنر عکاسی و فیلمبرداری در دنیای خود شما کی بوده 
است؟

از وقتی یادم میاد. حتی زمانی که حدودا 7 سالم بود و در جاده شمال بودیم 
میخواستم با دوربین از اون مناظر عکس بگیرم اما به من اجازه نمی دادند. 

من همیشه عکاسی را دوست داشتم.

- چه امکاناتی برای ارتقای فعالیت هنری خود نیاز دارید؟
تعدادی زبان آموز و استاد که اجازه دهند از آنها عکس بگیرم. فقط همین.

- و اما کالم آخر؟
چیز  یک  فقط  دیگران  از  همیشه  عکاس  است.  رسالت  یک  عکاسی 
جویانه  صلح  پیغام  این  میکنم  فکر  من  بزنید.  لبخند  که  این  میخواهد؛ 
نوعی دعوت به لبخند و شادی است در یک کادر عکس. به امید روزی 
که وسعت این کادر و پیغامش، جهانی شود. امیدوارم همیشه لبخند بزنید

.
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 اردوی تفریحی همراه با آشنایی زبان آموزان با غذای ملتهای
عراق و ایران و پاکستان و هند  در باغ وکیل آباد

استادان کالس 4 مرکز یک برای متیو سه سه نا؛ زبان آموز 
از  آموزان  زبان  جشن  این  در  گرفتند.  تولد  جشن  ایتالیایی 

ملتهای مختلف حضور داشتند. 
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کالس گفتگو در فروشگاه
زبان آموزان در محیطی واقعی، به سوال و جواب درمورد قیمتها پرداختند. اجناس هر قفسه را یادگرفتند وخرید کردند و بیان داشتند 

که کالس بسیار مفید بوده است.
                                                                                                                                                                   مدرس:عباس نژاد
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 دومین
 همایش
 مــلي

 آموزش
 زبان و
 ادبیات

فـــارسي
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