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 شماره چهاردهم تابستان96

یادداشت

پنجمین سال  فعالیت خود است . این نشرهی  فصلی با رویکرد  ثبت فعالیت اه  و اطالع رسانی  هب مخاطبان
   خبرانهم مرکز فردوسی رد آستاهن ورود هب   

زی شده ات پاسخ گوی بخشی از نیازاهی  مدرسان و افرسی آموزان رد این زمینه باشد  و دوست داران زبان افرسی از بهار سال 1393  راه اندا

 .این شازندهمین شماره نشرهی است هک مصادف با فصل زمستان سال 96 است.  این فصل   را با تمام فراز و فروداه  و شیرینی و تلخی اهیش  هب

گاهی هب  کارانهم مرکز فردوسی  رد زمستانی هک گذشت، داریم :پایان رساندیم  و بهاری دل انگیز و با ربکت را  رد سال نوچشم می کشیم.اکنون ن

نی از کشوراهی  1.ربگزاری همایش نیب المللی آموزش زبان و نقش آن رد روابط فرهنگی ادبی اریان و جهان رعب  با حضور استادان و دانشمندا

تونس، سورهی ، رعاق و لبنان رد دادکشنه ادبیات دااگشنه فردوسی؛

کک با حضور خانواده  ایشان و مهمااننی از دو کشور  لبنان و رعاق و شت استاد افتخاری مرکز فردوسی رپوفسور ویکتور ال  2. ربگزاری مراسم زبرگدا

دااگشنه اهی اریان؛

3. افتتاح شعبه جدید مرکز  نیب المللی آموزش زبان افرسی فردوسی رد شهر کوت رعاق؛

کاری با موسسه تعلیم و رتبیت اسالمی لبنان ربای ربگزاری دوره اهی اتبستانی دانش آموزان و معلمان این موسسه رد دااگشنه فردوسی . 4. هم

کاری ربای اتسیس گروه زبان و ادبیات افرسی و ازعام استاد هب  آن  5. بازدید رئیس دااگشنه ذی غار رعاق از مرکز فردوسی و ردخواست  هم

دااگشنه ؛

رد مهارت اهی زبان افرسی)سامفا( از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور  با حضور چهل تن از  6.ربگزاری اولین   آزمون سنجش استاندا

. افرسی آموزان مرکز فردوسی هک همزمان رد جنپ دااگشنه کشور ربگزار شد

  7. ربگزاری  آزمون جامع زبان افرسی  رد  روز 15 دی ماه با حضور  83 تن از افرسی آموزان  و نیز اجرای همزمان این آزمون  رد نمایندگی اهی

مرکز فردوسی رد نجف  و اقلیم کردستان کشور رعاق؛

8. ربگزاری کارگاه  آموزشی آزمون سازی و ارزیابی رد آموزش زبان افرسی
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 تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
  کوفه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

هیاتی عالی رتبه از دانشگاه کوفه شامل دکتر محمد الظلیمی، رئیس 
دانشگاه، همراه با رئیس هیات امنا، معاون علمی و آموزشی و مدیر 
 96/9/28 شنبه  سه  روزهای  طی  کوفه  دانشگاه  الملل  بین  روابط 
کردند. بازدید  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از   96/10/3 دوشنبه  تا 

غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  از  هیات  این  دیدار  طی  در 
فارسی زبانان دانشگاه، توافق شد این مرکز در تاسیس گروه زبان و 
ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه برای سال آینده تحصیلی همکاری 
استاد  دو  اعزام   -1 شود:  می  موارد  این  شامل  همکاری  این  کند. 
متخصص زبان و ادبیات فارسی 2- ارائه برنامه تفصیلی درسی دوره 
کارشناسی تهیه شده در مرکز فردوسی 3- ارائه منابع آموزش زبان 
و ادبیات فارسی مورد تایید مرکز فردوسی 4- برگزاری دوره دانش 
برای  تابستانی  دوره   3 برگزاری   -5 عراقی  استادان  برای  افزایی 
به امضا رئیس  این توافق که  با نهایی شدن  دانشجویان هر دوره. 
دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد کافی رسید، دانشگاه کوفه پس 
از دانشگاه بغداد و صالح الدین اقلیم کردستان سومین دانشگاه کشور 
عراق است که گروه زبان و ادبیات فارسی در آن تاسیس می شود. 
یادآور می شود دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 در تاسیس 
گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان در بخش اعزام استاد، 
تدوین برنامه درسی و ارسال منابع آموزشی نیز همکاری و تجربه 
همکاری داشته است و هم اکنون با دانشگاه سلیمانیه و گرمیان اقلیم 
کردستان عراق مشغول به همکاری برای تاسیس این گروه می باشد.

 برگزاری آزمون جامع فردوسی در دانشگاه گرمیان
 اقلیم کردستان عراق

آزمون جامع زبان فارسی با حضور 18 شرکت کننده روز 8/10/96 در 
دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این آزمون که در دو 
مرحله ) کتبی و شفاهی( انجام شد، داوطلبان به سواالت پاسخ دادند. 
زبان آموزان دانشگاه گرمیان بر اساس منابع و برنامه مرکز فردوسی 
آموزش زبان فارسی را شروع کردند و این افراد پس از سپری کردن 
دوره در آزمون فردوسی شرکت کردند. گفتنی است روند برگزاری 
فردوسی  مرکز  ارزیابی  و  سنجش  بخش  نظارت  با  آزمون  این 
گرفت. قرار  ارزشیابی  مورد  واحد  این  توسط  کلیه سواالت  و  است 

برگزاری آزمون جامع زبان فارسی
 در مرکز فردوسی 

در این آزمون که در دو مرحله کتبی و شفاهی انجام شد، 82 تن، 
و  چین  جنوبی،  کره  لبنان،  سوریه،  عراق،  کشورهای  از  داوطلبانی 
افغانستان حضور داشتند. در این آزمون 53 نفر قبول قطعی و مشروط 
شدند.  اغلب این داوطلبان پس از کسب موفقیت در این آزمون  برای ادامه 
تحصیل به دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد معرفی می شوند. 
یادآور می شود همزمان با این آزمون، آزمون جامع زبان فارسی در 
در  آموز  فارسی   16 با حضور   ، نجف  در  فردوسی  مرکز  نمایندگی 
دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار شدکه روند برگزاری آزمون نجف 
باشد.  ارزیابی مرکز فردوسی می  و  واحد سنجش  نظارت بخش  با 
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 تاسیس یازدهمین نمایندگی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانشگاه فردوسی مشهد در نبطیه 

نامه همکاری میان مرکز  روز دوشنبه 27 آذرماه سال جاری تفاهم 
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و 
موسسه آموزش زبان فارسی فردوسی نبطیه به امضا دکتر احسان قبول، 
رئیس مرکز و حسن عطوی مدیر موسسه فردوسی در نبطیه رسید.
توسط  مرکز  این  ساختهای  زیر  تایید  از  پس  نامه  تفاهم  این  امضا 
از دو  نبطیه  در  فارسی  زبان  آموزش  انجام شد. موسسه  قبول  دکتر 
سال قبل فعالیت های آموزشی خود را بر اساس منابع آموزشی مرکز 
فردوسی شروع کرد و استادان آن در کارگاه های تربیت مدرس این 
مرکز شرکت کرده بودند و هم اکنون بالغ بر 200 فارسی آموز دارد.

اشاره  با  موسسه  این  با  نامه  تفاهم  امضا  مراسم  در  قبول  دکتر 
کشور  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  تدریس  سال   4 تجربه  به 
این  در  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش  ظرفیتهای  لبنان، 

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

برگزاری جلسه گزارش کارگروه
جذب فارسی آموز در مرکز فردوسی 

آموز،  فارسی  جذب  کارگروه  زمینه  در  اندیشی  هم  جلسه 
فردوسی،  مرکز  رئیس  حضور  با  ماه  دی   4 دوشنبه  روز 
شد.  برگزار  فردوسی  مرکز  مدرسان  و  قبول  احسان  دکتر 
در این جلسه، دکتر قبول با تاکید بر اهمیت جذب زبان آموزان از 
ملیت های مختلف برای مرکز فردوسی، بازتاب رسانه ای محیط 
های کالسی، معرفی امکانات رفاهی و آموزشی مرکز فردوسی را از 
مدرسان خواستار شد. در این جلسه اعضای کارگروه جذب مرکز 
فردوسی گزارشی از فعالیت هایشان در سایت های اجتماعی و نحوه 
فعالیت در این سایتها را برای مدرسان ارائه کردند. در پایان این 
جلسه مدرسان  پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند.
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 برگزاری چهارمین نشست کارگروه خواندن

چهارمین نشست هم اندیشی مدرسان در کارگروه خواندن ظهر روز 
چهارشنبه 27 دی ماه در سالن شورای مرکز شماره دو برگزار شد.
درس  آموزشی  محتوای  قبلی  برنامه  طبق  نشست  این  در   
فارسی  خواندن  نوین  آموزش  کتاب  از  مقدماتی  سطح  یک 
قسمت  درباره  جلسه  در  حاضر  مدرسان  و  شد  تحلیل  و  بررسی 
آموزش  هنگام  که  درس  این  های  تمرین  و  متن  از  هایی 
 . کردند  گفتگو  کنند،  می  چالش  ایجاد  زبانان  غیرفارسی  به 
همچنین مسئول کارگروه خواندن راجع به موارد مورد بحث توضیح داد 
و موارد پیشنهادی را برای اصالح و تغییر در متن کتاب پذیرفت . بررسی 
و تحلیل متن و تمرین های درس دوم و متناسب سازی آن برای زبان 
آموزان غیر عرب، برای نشست آینده کارگروه در دستور کار قرار گرفت .

 برگزاری نشست علمی تاثیر ویرایش متون فارسی در
 خواندن و درک مطلب فارسی

در  فارسی  متون  تاثیر  بررسی  محوریت  با  ای  جلسه 
مرکز  مدرسان  حضور  با  فارسی  مطلب  درک  و  خواندن 
شد. برگزار  فردوسی  مرکز  در   96 بهمن   2 روز  فردوسی 

در این جلسه، خانم امینیان، با ارائه آماری از پژوهش ایشان در حوزه 
ویرایش متون، بر اهمیت ویرایش متون برای فارسی آموزان تاکید کرد 
و رعایت نکاتی چون اصل یکدستی، اهمیت نشانه های سجاوندی، 
پرهیز از اطناب را الزامی دانست. وی بر اهمیت ساده نویسی متون برای 
بهبود بخشیدن عملکرد فارسی آموزان در مهارت خواندن اشاره کرد.

 پیام تسلیت رئیس مرکز فردوسی به مناسبت درگذشت
 دکتر تقی وحیدیان کامیار، استاد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 برگزاری اولین آزمون سنجش استانداردهای مهارت های زبان فارسی )آزمون سامفا( در دانشگاه فردوسی مشهد

خبر درگذشت استاد اندیشمندم دکتر تقی وحیدیان کامیار اندوهی سخت 
را برایمان پدید آورد. از همان دوره کارشناسی در محضر ایشان دروسی 
همچون دستور زبان فارسی، بدیع، عروض و قافیه و در دوره دکتری دستور 
تاریخی زبان فارسی را آموختم. در رفتار، آرامش شان برایم آموزنده بود و در 
تدریس جامعیت و ژرفای دانش شان و در پژوهش، نوآوری و دگراندیشی 
شان. هنگامی که برآن شدم مجموعه کتابهایی را برای غیر فارسی زبانان 
آثار  و  کتابها  از  بهتر  اما  کردم  بررسی  را  دستور  کتابهای  عموم  بنویسم 
ایشان در سادگی و دقت طرح مباحث دستور زبان فارسی نیافتم و بنیان 
آموزش دستور در مجموعه کتابهای آموزش نوین زبان فارسی را بر کتابها 
و آثار ایشان نهادم. کتاب دستور زبان فارسی عامیانه نیز از دیگر آثار بدیع 
شان است که در آموزش گونه گفتاری زبان فارسی بسیار به کارم آمد.

امروز که شاهد آرامیدن تن عزیزش در دل سرد خاک بودم دوباره این باور یقینم 
شد که دانشی مرد هرگز نمیرد، چراکه تا دستور زبان فارسی و عروض و قافیه 
تدریس شود این صدای وحیدیان است که بلندتر از دیگر صداها می پیچد.

      از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

                                     یادگاری که در این گنبد دوار بماند
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 برگزاری اولین آزمون سنجش استانداردهای مهارت های زبان فارسی )آزمون سامفا( در دانشگاه فردوسی مشهد

اولین آزمون سنجش استانداردهای مهارتهای زبان فارسی )سامفا( 
زبان فارسی دانشگاه  فناوری در مراکز  وزارت علوم، تحقیقات و 
و  اصفهان  قزوین،  خمینی  امام  تهران،  دهخدا  مشهد،  فردوسی 
به  ماه،  بهمن   6 جمعه  و  ماه96  بهمن   5 شنبه  پنج  روز  همدان 
این  شد.  برگزار  شفاهی  و  کتبی  بخش  دو  در  همزمان  صورت 
می  دانشگاهی  آزمون  و  عمومی  آزمون  بخش  دو  شامل  آزمون 
باشد که داوطلبان در بخش عمومی آن روز پنج شنبه و در بخش 
دانشگاهی روز جمعه به سواالت مربوطه در چهار گروه علوم انسانی، 
علوم پایه و مهندسی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی پاسخ دهند.

شنبه  پنج  روز  فردوسی  مرکز  در  سامفا  عمومی  آزمون 
سوریه  آلمان،  عراق،  کشورهای  از  داوطلب   40 حضور  با 
صبح نوبت  در  شد.  برگزار  شفاهی  و  کتبی  بخش  دو  در 

مهارت  با  مرتبط  سواالت  به  آزمون  کتبی  بخش  در  داوطلبان 
در  آن  از  پس  و  دادند  پاسخ  نوشتاری  و  خوانداری  شنیداری، 
قرار  ارزیابی  مورد  داوطلبان  این  گفتاری  مهارت  عصر  نوبت 
با  سامفا  دانشگاهی  آزمون  جمعه،  روز  در  همچنین  گرفت. 
منظور  به  فردوسی  مرکز  آموزان  فارسی  از  داوطلب  حضور32 
داوطلبان  که  شد  برگزار  آنان  دانشگاهی  های  مهارت  بسندگی 
علوم  پایه،  و  مهندسی  علوم  انسانی،  علوم  گروه  چهار  از 
دادند.  پاسخ  مربوطه  سواالت  به  اجتماعی  علوم  و  پزشکی 

این  در  موفقیت  کسب  از  پس  داوطلبان  است  گفتنی 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی  از  آزمون 
کرد. خواهند  دریافت  گواهینامه  کشور  سنجش  سازمان 
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افتتاح شعبه جدید مرکز فردوسی  در شهر کوت عراق

به  فارسی  زبان  آموزش  المللی  بین  مرکز  شعبه  دوازدهمین 
کوت  دانشگاه  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر 
شد.  افتتاح  مرکز  رئیس  قبول،  احسان  دکتر  توسط  عراق، 
در مراسم افتتاحیه این مرکز که در روز پنج شنبه 3/ 12/ 1396 و 
با حضور رئیس هیات امناء دانشگاه کوت دکتر طالب الموسوي و 
دکتر زوین، رئیس دانشگاه و استادان و دانشجویان و تنی چند از 
مسووالن استان واسط برگزار شد دکتر احسان قبول، زبان فارسی 
را زبان علم و دانش در منطقه معرفی کرد و حضور بیش از 1500 
دانشجوی خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد و 500 زبان آموز از 
32 کشور جهان در مرکز فردوسی را گواه این مدعا دانست. دکتر 
قبول، توسعه روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های عراق را از 
اهداف اصلی دانشگاه فردوسی مشهد معرفی کرد و برگزاری دهها 
همایش، کارگاه، پذیرش بیش از 1000 دانشجو از کشور عراق در 
طی 5 سال اخیر، امضا تفاهم نامه با عموم دانشگاه های مهم عراق 
و سفرهای مکرر هیات های دانشگاهی دو طرف نشان این اهتمام 
است. دکتر طالب الموسوي رئیس هیات امنا و مالک دانشگاه کوت 
نیز ابراز امیدواری کرد با افتتاح نمایندگی مرکز فردوسی در شهر 
کوت به سرعت شاهد گسترش زبان فارسی در این شهر مرزی با 
ایران باشیم. وی دانشگاه کوت را برترین دانشگاه خصوصی عراق بر 

اساس رنگینک جهانی کیو اس معرفی کرد و یکی از اهداف اساسی 
دکتر  کرد.  بیان  ایران  برتر  های  دانشگاه  با  ارتباط  را  دانشگاه  این 
زوین رئیس دانشگاه کوت نیز با اشاره به آوازه نیک مرکز فردوسی 
در کشور عراق، آمادگی دانشگاه کوت برای توسعه زبان فارسی در 
مناطق جنوبی عراق را اعالم کرد همچنین پس از این مراسم، قرارداد 
همکاری به امضا دکتر احسان قبول، نماینده رئیس دانشگاه فردوسی 
مشهد و دکتر زوین، رئیس دانشگاه کوت برای همکاریهای علمی و 
آموزشی مشترک برای ارتقا سطح علمی استادان دانشگاه کوت رسید.

 رتبه دوم دانشگاه فردوسی مشهد در ایران
در وب سنجی

در  دوم  رتبه  کسب  به  موفق  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
عالی،  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  وب سنجی  زمینه 
گردید.  2018 سال  در  کشور  دانشگاه های  کل  میان  در 

بین المللی  رتبه بندی  نظام  توسط  که  نتایج  این  اساس  بر 
فعالیت   ICU4 نام  با  گذشته  سال های  در  که   UniRank

از  دانشگاه فردوسی مشهد، پس  منتشر می شود،  داشته است 
دانشگاه تهران به عنوان دومین دانشگاه کشور شناخته شده است.

بر اساس نتایج نظام UniRank، دانشگاه فردوسي مشهد، 
رتبه 2 در کشور ، رتبه 81 در آسیا و  رتبه 592 در جهان را کسب 
نموده است. بر این اساس، دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به 
نتایج دوره گذشته این نظام،  در میان دانشگاه هاي کشور 1 پله 

صعود، در آسیا 48 پله و در جهان نیز 231 پله صعود داشته است.
 ،  UniRank بین المللی  رتبه بندی  است  ذکر  به  الزم 
موسسات  و  دانشگاه ها  حساسیت  میزان  سنجش  هدف  با 
اینترنتي،  و  الکترونیکي  نشر  به  نسبت  پژوهشي  و  آموزشي 
منتشر  را  رتبه بندي خود  و  ارزیابي  نتایج  یکبار  ماه  هر شش 
نظام،  این   2018 سال  رتبه بندی  نخستین  در  مي نماید. 
شده اند. رتبه بندی  ایران  کشور  از  دانشگاه   300 حدود 

الزم به ذکر است ، بر اساس نتایج نظام وبومتریک، دانشگاه 
فردوسي مشهد رتبه 8 در میان دانشگاه هاي کشور، رتبه 216 
در آسیا و رتبه 963 را در جهان را به خود اختصاص داده است. بر 
اساس این نتایج،  رتبه دانشگاهمان نسبت به نتایج ارزیابي این 
نظام در شش ماهه دوم سال 2017،  در کشور وضعیتي ثابت، 
در آسیا 39 پله صعود و در جهان 62 پله صعود داشته است. 
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 برگزاری همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن
در گفتگوهای فرهنگی- ادبی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد

همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن در گفتگوهای فرهنگی- ادبی 
ایران و جهان عرب با حضور استادان و اندیشمندانی از کشورهای تونس، 
سوریه، لبنان، عراق و ایران روز سه شنبه 10 بهمن ماه 96 در تاالر شریعتی 
شد.  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
دکتر محمد  فردوسی مشهد،  دانشگاه  رئیس  این همایش،  افتتاحیه  در 
کافی ضمن خیر مقدم به تمامی مهمانان این همایش، ابراز خوشحالی 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  آن  از  همایش  این  میزبانی  افتخار  که  کرد 
پیوندگاه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  که  کرد  بیان  ادامه  در  وی  است. 
میان ایران و جهان عرب بوده است. برگزاری 3 دوره همایش ادبیات 
فرهنگی  گوهای  و  گفت  اجالس  برگزاری  عربی،  و  فارسی  تطبیقی 
در  عرب  نخبگان  از  تن   90 از  بیش  حضور  با  عرب  جهان  و  ایران 
و  فارسی  تطبیقی  ادبیات  مجله  ترین  قدیمی  انتشار  گذشته،  سال 
از  دانشجو   700 از  بیش  بودن  دارا  لبنان،  دانشگاه  همکاری  با  عربی 
کشورهای عربی و دارا بودن مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
آموزش  مرکز  بزرگترین  جایگاه  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان 

زبان فارسی کشور و جهان با بیش از 90 درصد فارسی آموز از کشورهای 
عربی همگی بر اهتمام ویژه دانشگاه فردوسی مشهد بر روابط فرهنگی و 
ادبی ایران و جهان عرب داللت می کند. هدف اساسی از همه این فعالیتها 
این است که ما اعتقاد داریم تنها راه رفع مشکالت و معضالت در منطقه 
گفت و گو است و بهترین نوع آن، گفت و گوهای علمی و فرهنگی است. 
گفت و گوی علمی ما را به نهاد مشترک اصیل انسانی باز می گرداند و گفت 
و گوی فرهنگی ما را به پیوندگاه های اسالمی بازمی گرداند. دکتر کافی 
ادامه داد: امروز نیز باید بر این باشیم تا با رواج گفت و گوهای فرهنگی و 
ادبی تمدن اسالمی را به اوج خود بازگردانیم چراکه تاریخ نشان داده است 
که هرگاه روابط فرهنگی ایران و عرب ژرف تر بوده مسائل تفرقه انگیز کمتر 
است. یافته  افزایش  مسائل  گونه  این  روابط سطحی شده  هرگاه  و  شده 
وی با تشکر از مرکز فردوسی برای برگزاری این همایش، این مرکز را دارای 
قدمت 50 ساله معرفی کرد که اکنون مهد آموزش زبان فارسی به عرب 
زبانان گشته است و ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند به اهداف 
خود برسد و فرصت ها و چالش های زبانی را بررسی و برنامه های کاربردی 
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 برگزاری کارگاه آموزشی آزمون سازی و ارزشیابی در
آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی

در حاشیه برگزاری همایش بین المللی آموزش زبان و نقش آن در روابط 
فرهنگی- ادبی ایران و جهان عرب روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن ماه سال 
جاری، کارگاه آموزشی آزمون سازی و ارزشیابی در آموزش زبان فارسی با 
حضور جمعی از مدرسان و عالقه مندان به آموزش زبان فارسی در تاالر 
رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. 
تهران،  مدرس  تربیت  دانشگاه  استادیار  عباسی،  زهرا  دکتر  ابتدا  در 
و  کرد  ارائه  آزمون  انواع  و  سازی  آزمون  شرایط  پیرامون  توضیحاتی 
راهکارهای ارزشیابی مهارت های مختلف زبانی در قالب ارزشیابی شنیدن، 
گفتگو، خواندن و نوشتن مطالبی مطرح کرد. همچنین چگونگی تحلیل 
سواالت آزمون برای ارزشیابی زبان آموزان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این کارگاه آموزشی در نشست عصر با سخنرانی آقای محسن رودمعجنی، 
مسئول کارگروه سنجش و ارزیابی مرکز فردوسی ادامه پیدا کرد. وی در 
ابتدای جلسه به تعریف خواندن  و چگونگی سنجش مهارت خواندن در 
سطح دانشگاهی پرداخت و در ادامه چهارچوب ویژگی های تکلیف بر 
اساس مدل تافل معرفی و بررسی شد.  در پایان این نشست 8 ساعته 
شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه شرکت در کارگاه دریافت کردند

بازدید رئیس دانشگاه ذیغار عراق و هیات همراه از مرکز فردوسی

ارائه کند. در پایان دکتر کافي از همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات 
الملل تشکر و قدرداني کرد. بین  ادبیات و مدیریت  دانشکده  اسالمي، 

همایش،  این  دبیر  و  فردوسي  مرکز  رئیس  قبول،  احسان  دکتر  سپس 
با  همایش  این  که  کرد  بیان  مهمانان  تمامي  به  مقدم  خیر  ضمن 
برگزار  عرب  و  جهان  و  ایران  فرهنگي  گفتگوهاي  دبیرخانه  همکاري 
مي شود. وي با اشاره به همایش هاي برگزار شده قبلي توسط دانشگاه 
فردوسي، بر تخصصي شدن این نوع همایش ها تاکید کرد. دکتر قبول 
تعداد مقاالت پذیرفته شده در این همایش را 21 مقاله برشمرد که 9 
اردن، سوریه،  عراق،  لبنان،  دانشگاه هاي کشورهاي  استادان  به  مقاله 
اختصاص  ایران  مختلف  هاي  دانشگاه  به  مقاله   12 و  عمان  و  تونس 
دارد. وي تأکید کرد که کلیه مقاالت پذیرفته شده در مجموع مقاالت 
همایش چاپ خواهد شد و 12 مقاله برگزیده این همایش نیز در مجله 
آموزش  المللي  بین  همایش  دبیر  گردد.  مي  چاپ  االدبیه  الدراسات 
که همایش  این  اساسي  هدف  کرد  امیدواري  ابراز  پایان  در  زبان 

گفت  طریق  از  عرب  جهان  و  ایران  میان  پیش  از  بیش  تفاهم   
شود. حاصل  زبان  آموزش  پایه  بر  ادبي  و  فرهنگي  گوهاي  و 

مشهد  در  عراق  سرکنسول  شریف،  یاسین  دکتر  برنامه،  این  ادامه  در 
روابط  دار  ریشه  تاریخ  بر  تاکید  با  و  پرداخت  سخنراني  ارائه  به 
سرکنسولگري  آمادگي  عراق  خصوصا  عرب  جهان  و  ایران  فرهنگي 
کرد. اعالم  را  روابط  نوع  این  گسترش  براي  مشهد  در  عراق 

المللي  بین  و  فرهنگي  تحقیقات  مرکز  رئیس  رباني،  علي  محمد  دکتر 
در  از حضور  خرسندي  ابراز  اسالمي، ضمن  ارتباط  و  فرهنگ  سازمان 
و  ایران  بین  ارتباط  برقراري  در  زبان  اساسي  نقش  بر  همایش،  این 
براي  مشهد  فردوسي  دانشگاه  از  و  کرد  تاکید  عرب  جهان  کشورهاي 
اهتمام به موضوع مهم روابط فرهنگي ایران و جهان عرب تقدیر کرد.

یادآور مي شود همایش بین المللي آموزش زبان پس از مراسم افتتاحیه با 
برگزاري 4 نشست تخصصي و برگزاري یک کارگاه آموزشي در روز چهارشنبه 
در دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي به کار خود ادامه مي دهد.
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 شست علمی نظریه عبدالقاهر جرجانی و اهمیت ارتباط
 آن با علوم زبانی جدید غربی

اهمیت  و  جرجانی  عبدالقاهر  نظریه  محوریت  با  علمی   نشست 
مرکز  مدرسان  حضور  با  غربی  جدید  زبانی  علوم  با  آن  ارتباط 
برگزار شد. فردوسی  مرکز  در  ماه  بهمن  دوشنبه 30  روز  فردوسی 
در این نشست، دکتر فاطمه عسکری، یکی از مدرسان مرکز، با اشاره 
به پیشینه این موضوع، بر اهمیت چگونگی نگرش آرای جرجانی به 
ویژه ارتباط آن با دیدگاه های نوین غربی تاکید کرد و با توجه به 
نقش بنیادین استعاره در مطالعات زبان شناختی، بر ضرورت شناخت 
ادبیات  قرآن،  چون  مختلف  ای  بینارشته  مطالعات  در  آن  جایگاه 
عرفانی، سیاست و اسطوره شناسی و زبان شناسی و ... اشاره کرد. 
نظریه  و  جرجانی  نظریه  تفاوت  و  تشابه  وجوه  به  اشاره  با  وی 
استعاره مفهومی لیکاف، زبان را نظامی ارتباطی و مبتنی بر مفاهیم 
ذهنی دانست که با تفکر و کنش های ما ارتباط دارد و منبع خوبی 
است.  انسان  شناختی  نظام  کارکرد  درباره  شواهدی  یافتن  برای 
درباره  را  خود  سواالت  مدرسان  نشست  این  پایان  در 
داد. پاسخ  آن  به  ایشان  که  کردند  مطرح  موضوع  این 

 بازدید استادان و علمای برخی از موسسات دینی پاکستان
از دانشگاه فردوسی مشهد

اهمیت  و  جرجانی  عبدالقاهر  نظریه  محوریت  با  علمی   نشست 
مرکز  مدرسان  حضور  با  غربی  جدید  زبانی  علوم  با  آن  ارتباط 
شد. برگزار  فردوسی  مرکز  در  ماه  بهمن   30 دوشنبه  روز  فردوسی 

در این نشست، دکتر فاطمه عسکری، یکی از مدرسان مرکز، با اشاره 
به پیشینه این موضوع، بر اهمیت چگونگی نگرش آرای جرجانی به 
ویژه ارتباط آن با دیدگاه های نوین غربی تاکید کرد و با توجه به 
نقش بنیادین استعاره در مطالعات زبان شناختی، بر ضرورت شناخت 
ادبیات  قرآن،  چون  مختلف  ای  بینارشته  مطالعات  در  آن  جایگاه 
عرفانی، سیاست و اسطوره شناسی و زبان شناسی و ... اشاره کرد. 
نظریه  و  جرجانی  نظریه  تفاوت  و  تشابه  وجوه  به  اشاره  با  وی 
استعاره مفهومی لیکاف، زبان را نظامی ارتباطی و مبتنی بر مفاهیم 
ذهنی دانست که با تفکر و کنش های ما ارتباط دارد و منبع خوبی 
است.  انسان  شناختی  نظام  کارکرد  درباره  شواهدی  یافتن  برای 
درباره  را  خود  سواالت  مدرسان  نشست  این  پایان  در 
داد. پاسخ  آن  به  ایشان  که  کردند  مطرح  موضوع  این 

بازدید رئیس دانشگاه ذیغار عراق و هیات همراه از مرکز فردوسی

دانشگاه  فرهنگی  و  علمی  روابط  تعمیق  و  گسترش  راستای  در 
بررسی شرایط جدید  و  دانشگاه های کشور عراق  با  فردوسی مشهد 
همکاری با آن، رئیس دانشگاه ذیغار، پروفسور ریاض جابور،  به همراه 
هیات همراه طی بازدیدی از مرکز فردوسی با رئیس مرکز فردوسی، 
کرد. دیدار  جاری  اسفندماه   6 شنبه  یک  روز  قبول،  احسان  دکتر 
در این دیدار دکتر قبول ضمن خوشامدگویی به مهمانان ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به افزایش همکاری مرکز فردوسی با دانشگاه های 
مختلف عراق، این همکاری ها با کیفیت بهتری پیش برود و آمادگی 
فارسی  زبان  آموزش  های  دوره  از  پشتیبانی  برای  را  فردوسی  مرکز 

به صورت مجازی اعالم کرد. رئیس دانشگاه ذیغار نیزضمن قدردانی 
در  فارسی  زبان  آموزش  گسترده  فعالیت  جهت  به  فردوسی  مرکز  از 
درسی  منابع  و  برنامه  بودن  کارآمد  و  عراق  کشور  های  دانشگاه 
فردوسی  مرکز  از  عراقی  آموزان  زبان  برای  فردوسی  مرکز 
و  استادان  اعزام  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  تاسیس  برای 
دانشگاه  رئیس  کرد.  همکاری  درخواست  درسی  برنامه  تهیه 
برای  دانشگاه  این  در  دانشجو  به حدود 21000  اشاره  با  ذیغار 
کرد آمادگی  اعالم  فارسی  زبان  آزاد  آموزش  مرکز  تاسیس 
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برگزاری مراسم بزرگداشت ویکتور الکک در دانشگاه فردوسی

اندیشمندانی  حضور  با  الکک  ویکتور  پروفسور  بزرگداشت  مراسم 
ادبیات  دانشکده  شریعتی  تاالر  در  ایرانی  و  عربی  کشورهای  از 
شد. برگزار   96 ماه  اسفند   12 روز  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

آموزش  مرکز  رئیس  قبول،  احسان  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
سابقه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان 
کرد.  بیان   1387 سال  از  الکک  ویکتور  پروفسور  با  را  خود  آشنایی 
برای  تکریمی  جلسه  تا  داشت  آن  بر  را  ما  آنچه  گفت  قبول  دکتر 
بود.  ایشان  های  ویژگی  و  خصایص  کنیم  برگزار  بزرگ  استاد  این 
ویژگی های  به  الکک  با دکتر  به همکاری 9 ساله اش  اشاره  با  وی 
دکتر  افزود  وی  کرد.  اشاره  جهانی  انسان  نگرش  چون  ای  برجسته 
الکک در تمام ارتباطاتش فراتر از رنگ و نژاد و مذهب رفتار می کرد. 
به  او  شیفتگی  و  دلبستگی  الکک  پروفسور  دیگر  ویژگی 
فارسی  ادبیات  که  بود  معتقد  و  بود  فارسی  ادبیات  و  زبان 
کند.  برقرار  ارتباط  آن  جهانی  مفهوم  در  انسانی  نهاد  با  میتواند 
رئیس مرکز فردوسی علت نام گذاری این مراسم را به سفیر  سیمرغ 
عالقه پروفسور الکک به سیمرغ که غایت مطلوب انسانیت در فرهنگ 

زمینه  این  در  زیادی هم  پژوهش های  دانست که  است،  بوده  ایرانی 
داشت.شخصیتی که به حقیقت پیام آور اخالق و اندیشه و ادب ایرانی بود. 
در ادامه این برنامه دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی نیز با 
ابراز خوشحالی از برگزاری این برنامه در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره 
کرد که ارتباطات پایدار ارتباطاتی است از مسیر فرهنگ و علم و دانش 
طی می شود و در جریان این تبادالت و تعامالت حلقه های وصل ویژه 
ای وجود دارد و این شخصیت های علمی و فرهنگی هستند که باعث 
مستحکم شدن این ارتباطات می شوند . نام پروفسور الکک نام درخشانی 
است که فرهنگ ادب فارسی را به عرب پیوند می دهد . او شخصیت 
برجسته ای بود که از نوجوانی شیفته ادب فارسی شد و شخصیتی بود 
دکتر  بود  نظیر  بی  سیاسی  حتی  و  فرهنگی  و  علمی  نظر  از  هم  که 
ادبیات  و  زبان  به  الکک  بدیل دکتر  بی  به عشق  اشاره  با  کافی 
فارسی این مراسم را بزرگداشت علم و فرهیختگی دانست و ابراز 
امیدواری کرد که باز هم پروفسور الکک های دیگری تربیت شوند.

یادنامه  و  تندیس  و  مینیاتور  تابلو  و  تمبر  از  مراسم  ادامه  در 
شد. نمایی  رو  فردوسی  دانشگاه  رئیس  حضور  با  الکک  پروفسور 
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بین  فرهنگی  روابط  توسعه  معاون  یار،  خامه  عباس  دکتر  سپس 
به  مقدم  خیر  ضمن  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  المللی 
پرداخت  الکک  پروفسور  از وجوه شخصیتی  به قسمتی  تمام مهمانان 
سخنرانی  از  یک  هر  با  که  دانست  اندیشمندی  را  الکک  دکتر  وی 
سحر  دنیای  به  را  شماری  بی  مخاطبین  برانگیزش  اعجاب  های 
می  فارسی  زبان  و  )ع(  بیت  اهل  ایران،  درباره  خود  اندیشه  آمیز 
پیوند  الکک  دکتر  زندگی  بر  مروری  با  یار  خامه  دکتر  کشاند. 
طفولیت  دوران  همان  از  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  با  ایشان 
نشد. منقطع  پیوند  این  عمرش  روزهای  آخرین  تا  که  کرد  معرفی 
عراق  و  لبنان  کشورهای  از  سخنران   14 برنامه  این  ادامه  در 
و  آثار  شخصیت،  درباره  را  خود  های  سخنرانی  ایران  و 
کردند. ارائه  الکک  دکتر  عالقه  مورد  پژوهشی  های  حوزه 

 گسترش روابط علمی - فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و
 دانشگاه های لبنان

قبول،  احسان  دکتر  از  لبنان  القدس  روح  دانشگاه  دعوت  پی  در 
غیر  دانشجویان  امور  و  المللی  بین  و  علمی  همکاریهای  مدیر 
گسترش  برای  هایی  برنامه   1396/12/22 تاریخ  در  لبنان  به  ایرانی 
گرفت. قرار  توافق  مورد  لبنان  های  دانشگاه  با  علمی  روابط 
در دیدار دکتر قبول و دکتر زینب سعد، مدیر همکاریهای بین المللی 
دانشگاه لبنان بر تعریف چهارچوب اجرایی سال 2018 میان دو دانشگاه 
بخش  سه  در  دکتری  دانشجوی  تبادل  آن  جمله  از  که  شد  توافق 
ارشد  انسانی تاسیس مقطع کارشناسی  پایه و علوم  کشاورزی، علوم 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان به صورت مشترک با دانشگاه 
فردوسی مشهد و چاپ مشترک یکی از مجالت دو دانشگاه می باشد.
در دیدار مدیر بین الملل دانشگاه با دکتر یوحنا عقیقی معاون پژوهشی 
دانشگاه روح القدس لبنان، چاپ مشترک یکی از مجالت دو دانشگاه در 
حوزه الهیات و ارائه خدمات علمی و رفاهی به استادان و دانشجویان دکتری 
دو دانشگاه برای فرصت مطالعاتی و چاپ مقاالت تطبیقی در بخش 

زبان و ادبیات فرانسه و عرفان و ادیان مشترک مورد توافق قرار گرفت.
در  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس  همچنین 
حسین  دکتر  لبنان،  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  موسسه  رئیس  با  دیدار 
های  دوره  برگزاری  برای  مشهد  فردوسی  دانشگاه  آمادگی  یوسف 
تابستانی برای دانش آموزان و معلمان مدارس این موسسه در بخشهای 
اعالم  را  انگلیسی  و  فرانسه  فارسی،  زبانهای  فیزیک،  ریاضی،  علوم، 
کرد که بنا شد در تابستان سال آینده اولین گروه از این موسسه برای 
شوند. اعزام  مشهد  فردوسی  دانشگاه  به  فارسی  زبان  تکمیلی  دوره 
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انتصاب دکتر احسان قبول به سمت مدیر همکاری هاي علمی بین المللی
و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد 

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دکتر احسان 
قبول استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدیر همکاری هاي علمی بین 
المللي و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.
در حکم دکتر کافی رئیس دانشگاه خطاب به دکتر قبول آمده است:

مسئولیت پذیري  در  جناب عالي  شایستگي هاي  و  تجربیات  به  توجه  با 
وظایف  حفظ  با  حکم  این  موجب  به  علمي،  دیپلماسي  حوزه  در 
بین المللي  علمي  همکاري هاي  مدیر  عنوان  به  پژوهشي  و  آموزشي 
علمي،  خدمات  ارائه  مي شوید.  منصوب  غیرایراني  دانشجویان  امور  و 
فرهنگي، آموزشي و پژوهشي به دانشجویان غیرایراني و دانشگاههاي 
مشتري مداري  از  نویني  تعریف  گذشته  سال  چند  طول  در  منطقه 
آن  تداوم  یقین،  به  که  است  زده  رقم  مشهد  فردوسي  دردانشگاه   را 
دیپلماسي  این  شک  بي  داشت.  خواهد  پیش  از  بیش  جهاني  بازتاب 

حاصل  است؛  شده  دانشگاه  بالندگي  موجب  که  پویا  و  فعال  علمي 
از  بهره گیري  با  مدیریت  آن  مستمر  همکاري هاي  تداوم  و  تعامالت 
با  دارم  امید  بوده است که  مربوطه  و کارشناسان  خرد جمعي مدیران 
راهبردي،  سند  تحقق  راستاي  در  شما،  تالش هاي  و  هاي  نوآوري 
توفیق  نماید.  نائل  درخشان تري  نتایج  به  را  دانشگاه  همچنان 
متعال خواهانم. از خداوند  در مسئولیت جدید  را  روزافزون حضرتعالي 

فارسي  ادبیات  و  زبان  آموزشی  گروه  استادیار  قبول  احسان  دکتر 
باشد  می  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
دانشگاه  زبانان  غیرفارسی  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  ریاست  و 
در  فارسی  زبان  توسعه  مدیریت  همچنین  تاکنون   1392 سال  از 
بیروت،  در  القدس  روح  و  ژوزف  سنت  های  دانشگاه  مدرس  لبنان، 
باشد. می  وی  اجرائی  سوابق  از  لبنان  العربیه  الدراسه  مجله  سردبیر 

 قرارداد همکاری علمی- فرهنگی
بین دانشگاه کوت و دانشگاه فردوسی مشهد
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 برگزاری جشن یلدا در مرکز فردوسی
 با حضور فارسی آموزان و مدرسان
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 برگزاری جشن نوروز در مرکز فردوسی
 با حضور فارسی آموزان و مدرسان
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