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دااگشنه فردوسی مشهد

یادداشت

شارع  انم  هب  «هک    فردوسی  مرکز  رد»  افرسی   زبان  ربای  خوب   روزاهیی  و   شد  سپری  دیگر  بهاری 
آغاز  این  هک  امید  خورد.  رقم  است،  مزّین  افرسی  فرهنگ  و  زبان  ر  رپچمدا و  زمین  اریان  زبرگ  
،شاهد   غنی  و  کهن  فرهنگ   و  زبان  این  ران  دوستدا و    بینجامد    افرسی   زبان  شکوافیی  و  رشد  هب   خوش    

تولید  از  توجهی  اقبل  ،سهم  گذشته  همچون  و   باشند  جهان  رایج  زبان اهی  نیب  رد  آن  دوباره ی  شکوه  

می شود: اشاره  امسال  بهار  رد  مرکز  داهی  رویدا از  ربخی  هب  مجال  این  باشد.رد   افرسی  زبان  هب  علم 

معرفی دکتر محمد تقوی دانشیار گروه زبان و ادبیات افرسی دااگشنه هب عنوان رئیس جدید مرکز فردوسی  .1
ری  مسئولیت گسترش زبان افرسی رد سورهی  از سوی وزارت علوم هب دااگشنه فردوسی مشهد   واگذا  .2

رس المهدی کشور لبنان ربای حضور رد دوره اتبستانی توافق ربای حضور  142 تن  افرسی آموز  مدا  .3
بازدید هیات  ازعامی  دااگشنه سوانن امپل مالزی از مرکز فردوسی  .4

ربرسی پیشینه آموزش زبان افرسی با حضور مدرس پیشکسوت مرکز  استاد غالم رضا زّرین چیان  .5
شت روز معلم و معرفی مدرسان نموهن مرکز رد سال 96 زبرگدا  .6

رونمایی از کتاب » چیستان و سرگرمی« اتلیف خانم عباس ژناد   مدرس مرکز  .7
شت فردوسی با عنوان »چشم  حضوردو تن از  مدرسان مرکز فردوسی رد نمااگشیه جمعی خوشنویسی زبرگدا  .8

جان« رد دااگشنه
رد مهارت اهی افرسی »سامفا«  از سوی سازمان سنجش. ربگزاری دومین آزمون سنجش استاندا  .9
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مراسم دیدار اولین روز کاری سال 1397 با حضور مدیران و کارمندان
بین الملل دانشگاه فردوسی در مرکز فردوسی

مراسم دیدار اولین روز کاری سال 1397 با حضور 
کارمندان  و  فردوسی  دانشگاه  الملل  بین  مدیران 
فروردین   15 روز  دانشگاه،  الملل  بین  حوزه 
شد.  برگزار  فردوسی  مرکز  در  جاری  سال  ماه 
مظلوم،  واحدیان  عابدین  دکتر  مراسم  این  در 
المللی  بین  علمی  های  همکاری  پیشین  مدیر 
فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و 
راهبردهای  به  اشاره  با  و  جدید،   سال  تبریک  با 
جوانان  و  بانوان  از  استفاده  بر  مبنی  دولت  جدید 
در عرصه های مدیریتی، به دکتر احسان قبول به 
عنوان مدیر جوان همکاریهای علمی و بین المللی 
ابراز  و  تبریک گفت  ایرانی  امور دانشجویان غیر  و 
از  بتواند  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کرد  امیدواری 
فرصت های جدیدی که در کشورهایی مانند هند 
و پاکستان وجود دارد در جهت پیشبرد اهداف بین 

قبول،  احسان  دکتر  کند.  استفاده  دانشگاه  المللی 
امور  و  المللی  بین  و  علمی  همکاریهای  مدیر 
رئیس  و  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان 
زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تبریک سال جدید 
از زحمات و تالش های دکتر  و تشکر و قدردانی 
عابدین واحدیان مظلوم، از تالشهای همکاران بین 
و  کرد  تشکر  نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  الملل 
خارجی   آموزان  فارسی  جذب  اهمیت  به  توجه  با 
اهداف  از  یکی  که  مشهد  فردوسی  دانشگاه  برای 
که  کرد  امیدواری  ابراز  است،  اساسی  و  مهم  
دانشگاه  الملل  بین  بخش  همکاران  افزایی  هم  با 
شود.  محقق  بیشتر  چه  هر  اهداف  این  فردوسی 
در پایان این جلسه، دکتر قبول با اهدای لوح تقدیر و هدیه 
ای از تالش های دکتر واحدیان تشکر و قدردانی کرد.   
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دکتر محسن کریمی طبسی، سفیر صلح جهان در سال 2018 در روز شنبه 
18 فروردین ماه 1397 در دفتر دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی 
مشهد، حضور یافت و درباره گسترش همکاریهای فرهنگی و اجتماعی با 
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفتگو نمود و در ادامه یادداشت  تفاهمی به 
امضای رئیس دانشگاه فردوسی مشهد وسفیر صلح جهان در سال 2018 رسید.

انتخاب  دانستن  افتخارآمیز  با  کافی  محمد  دکتر  دیدار  این  در 
آمادگی   2018 سال  در  جهان  صلح  سفیر  عنوان  به  ایرانی  یک 
این  امکانات  گذاشتن  اختیار  در  برای  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
کرد. اعالم  جهان  و  منطقه  سطح  در  صلح  گسترش  برای  دانشگاه 

ظرفیتهای  و  توانمندیها  به  اشاره  ضمن  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
کشور  افتخاری  سرکنسول  آن  مهم ترین  که  جهان  صلح  سفیر 
دانشگاه  بیشتر  ارتباط  زمینه  خواست  ایشان  از  است،  ایران  در  لیتوانی 
دکتر  آورد.  فراهم  را  اروپا  معتبر  دانشگاه های  با  مشهد  فردوسی 
صلح  سفیر  به  دارد  آمادگی  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کرد  بیان  کافی 
دهد  اختصاص  نمایندگی  دفتر  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  جهان 
شود. برقرار  طرف  دو  میان  ای  پیوسته  ارتباطات  دفتر  این  طریق  از  و 

برای  کافی  محمد  دکتر  از  تشکر  با  نیز  طبسی  کریمی  محسن  دکتر 
دعوت به دانشگاه فردوسی مشهد، به فرایند دشوار و رقابتی انتخاب سفیر 
افتخار  این  کرد  اعالم  و  کرد  اشاره  اروپا  اتحادیه  سوی  از  جهان  صلح 
و ظرفیت های  دارد  اختصاص  و خصوصا خراسان  ایران  مردم  و  به کشور 
به  خاص  عالقه  واسطه  به  مهم  مسوولیت  این  طریق  از  آمده  وجود  به 
دکتر  کرد.  خواهد  قرار  دانشگاه  آن  اختیار  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
پرافتخار  دانشگاهی  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه  طبسی  کریمی  محسن 
انسانی  نیروی  مختلف خصوصا  جهات  از  باال  بسیار  ظرفیت های  دارای  و 
دانست و بر آمادگی خود برای گسترش روابط این دانشگاه با دانشگاه

های معتبر کشور لیتوانی و اروپا تأکید کرد و آمادگی اختصاص نمایندگی 
دفتر  جمله  از  جهان  مختلف  شهرهای  در  خود  اقتصادی  شرکت های 
کرد. بیان  را  یافته  اختصاص  ایشان  به  اروپا  اتحادیه  سوی  از  که  لندن 

بین  و  علمی  همکاری های  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  که  دیدار  این  در 
فر،  مسعودی  دکتر  و  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  المللی 

تفاهم داشتند،  حضور  ایران  در  لیتوانی  سرکنسولگری  حقوقی  معاون 
به  کریمی طبسی  دکتر محسن  و  کافی  دکتر محمد  امضای  به  نامه ای 
فرهنگی،  همکاری های  توسعه ی  بر  آن  محور  مهم ترین  که  رسید  امضا 
اجتماعی، علمی و اقتصادی خصوصًا در بخش گسترش صلح جهانی بود.

سفیر صلح جهان در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری جلسه ای با محوریت پیشینه آموزش زبان فارسی به 
غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز فردوسی

جلسه ای با محوریت پیشینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه 
فردوسی مشهد با حضور استاد پیشکسوت مرکز فردوسی، آقای غالمرضا زرین 
چیان، روز دوشنبه، 20 فروردین ماه سال جاری در مرکز فردوسی برگزار شد.

آقای زرین چیان آغاز فعالیت خود در زمینه آموزش زبان  این جلسه  در 
غالمحسین  دکتر  سوی  از  حکمی  طی  را  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی 
اروپا و  ابتدا دانشجویانی از کشورهای  از سال 1351 دانست که  یوسفی 
به  اضافه شدند. وی  آنان  به  نیز  دانشجویان عراقی  بعدا  و  بودند  آمریکا 
کار  آغاز  در  ما  مشکل  گفت:  فردوسی  مرکز  استاد  ترین  قدیمی  عنوان 
عدم کتاب و منبع خاص برای آموزش در این زمینه بود. استاد پیشکسوت 
خارجیان  به  الفبا  آموزش  مشکالت  و  موانع  به  اشاره  با  فردوسی،  مرکز 
پرداخت. حال  و  گذشته  در  فارسی  زبان  آموزش  های  شیوه  مقایسه  به 

و  ارتباط  بر  فارسی عالوه  زبان  آموزش  در  چیان،  زرین  استاد غالمرضا 
تعامل صمیمی مدرس و فارسی آموز نقش انتقال مولفه های فرهنگی 
خاطراتی  و  تجربیات  بیان  با  وی  برشمرد.  ضروری  بسیار  نیز  را  ایرانی 
از چهره های سرشناسی چون  فارسی داشت،  زبان  تدریس  که در حین 
کار  به  یوسفی  دکتر  مرحوم  اتفاق  به  بعدها  که  برد  نام  بکار  یوسف 
مطرح  را  خود  سواالت  مدرسان  جلسه  این  پایان  در  پرداختند.  ترجمه 
از  قدردانی  برای  تقدیری  لوح  و  داد  پاسخ  ها  آن  به  ایشان  که  کردند 
شد. اهدا  وی  به  فردوسی  مرکز  پیشکسوت  استاد  این  های  تالش 
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امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه پراگ

گسترش  نامه  تفاهم  پراگ  دانشگاه  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  روسای 
پژوهشی،  آموزشی،  مختلف  های  بخش  در  را  علمی  همکاریهای 
رساندند. امضا  1397به  ماه  فروردین   21 شنبه  سه  روز  در  فناوری 

این  امضای  از  پس  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی،  محمد  دکتر 
فردوسی  دانشگاه  اساسی  های  برنامه  از  را  علمی  دیپلماسی  نامه  تفاهم 
مشهد نام برد و ارتباط با دانشگاه های معتبر کشورهای اروپایی از جمله 
دانشگاه پراگ کشور چک را در راستای گسترش دیپلماسی علمی دانشگاه 
فردوشی مشهد عنوان نمود. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هدف از امضای 
تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف جهان را بهره وریاعضا هیئت علمی 
و دانشجویان دانشگاه از ظرفیت های این تفاهم نامه ها دانست و ابراز 
امیدواری کرد طرفین بتوانند مفاد این تفاهم نامه ها را به مرحله اجرا برسانند.

دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان 
نامه  تفاهم  این  امضای  درباره  نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر 
آموزشی،  مختلف  های  بخش  شامل  نامه  تفاهم  این  داشت:   اظهار 
انجام  دانشجو،  تبادل  بندهای  خصوصًا  که  شود  می  علمی  و  پژوهشی 
اجرایی شدن دارد. قابلیت  تبادل اطالعات علمی  پژوهشهای مشترک و 

کشور  معتبر  و  قدیمی  های  دانشگاه  از  را  پراگ  دانشگاه  قبول  دکتر 
میان  جهانی  رتبه  و  قدمت  سال   110 از  بیش  که  کرد  معرفی  چک 
به  نامه  تفاهم  این  امضای  داشت  بیان  وی  داراست.  را   1000 تا   800
و  شد  محقق  کشاورزی  دانشگاه  استاد  بانژاد،  حسین  دکتر  همت 
دانشگاه  الملل  بین  مدیریت  با  همکاری  برای  ایشان  از  قدردانی  ضمن 
های  دانشگاه  با  المللی  بین  همکاریهای  برای گسترش  مشهد  فردوسی 
کرد. معرفی  دانشگاه  دو  میان  رابط  عنوان  به  را  ایشان  جهانی  معتبر 

اعضا  اطالع  به  دانشگاه  های  نامه  تفاهم  کلیه  کرد  اعالم  قبول  دکتر 
تصویر  با  همراه  و  رسید  خواهد  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت 
های  زمینه  وبگاه،  دانشگاه،  جهانی  رده  شامل  مواردی  نامه  تفاهم 
و  ها  گروه  و  ها  دانشکده  نشانی  مشترک،  همکاریهای  عالقه  مورد 
شد. خواهد  رسانی  اطالع  نیز  مقابل  طرف  دانشگاه  عمومی  روابط 

برگزاری جلسه خط و زبان و کاربردهای آموزشی آن در 
مرکز فردوسی 

حضور  با  آن  آموزشی  کاربردهای  و  زبان  و  خط  محوریت  با  ای  جلسه 
مدرسان مرکز فردوسی روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. 
مقایسه  ضمن  مرکز،  مدرسان  از  یکی  نژاد،  ملکی  خانم  جلسه  این  در 
خط  میان  پیوند  عدم  بر  دنیا،  مختلف  های  زبان  نوشتاری  های  نظام 
را  جغرافیا  اساس  بر  خط  بندی  طبقه  وی  کرد.  تاکید  نوشتاری  نظام  و 
رومیایی، سیریلی، چینی، دواناگری، عربی، امهری، یونانی و ارمنی دانست. 
نظام  باشد،  داشته  خط  که  زبان  هر  اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  ملکی  خانم 
به  ندارد،  را  زبانی خط خاص خود  ولی هر  دارد  را  نوشتاری خاص خود 
و  کرد  اشاره  آموزان  فارسی  زبانی  تولید  و  معنادار  آموزشی  کاربردهای 
نگاری،  تند  نگاری،  زبان  جمله،  از  نوشتار  مند  نقش  های  نظام  درباره 
جلسه  این  پایان  در  داد.  توضیحاتی   ... و  نگاری  زیبا   ، نگاری  فن 
تعیین  درباره  پیشنهاداتی  که  شد  برگزار  مرکز  مدرسان  صنفی  شورای 
ضریب افزایش حق و تدریس مدرسان و برنامه های فرهنگی ارائه شد.

از  اندونزی  امپل  سونان  اسالمی  دانشگاه  هیات  بازدید 
دانشگاه  الملل  بین  دانشجویان  اداره  و  فردوسی  مرکز 

هیات 12 نفره دانشگاه سونان امپل مالزی روز چهارشنبه 29 فروردین ماه 
جاری از مرکز فردوسی و اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید خانم دکتر موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین الملل 
دانشگاه، درباره اداره دانشجویان بین الملل و فعالیت ها و شمار دانشجویان 
غیر ایرانی توضیحاتی به بازدیدکنندگان ارائه داد؛ پس از آن دکتر چهارمحالی 
دربارة پیشینه مرکز فردوسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 
به مهمانان توضیحاتی داد. در ادامه نماینده هیات اندونزیایی ضمن معرفی 
دانشگاه سونان امپل، به جایگاه علمی دانشگاه فردوسی اشاره کرد و برای 
همکاری های علمی دوسویه در خصوص اعزام استاد و دانشجو و برگزاری 
آمادگی کرد.  آموزشی مشترک، اعالم  همایش های علمی و دوره های 
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دانشگاه  المللی  بین  و  علمی  همکاریهای  مدیر  دیدار 
فرانسه  زبان  المللی  بین  بنیاد  رئیس  با  مشهد  فردوسی 

و  تحقیقات  علوم  وزیر  مقام  قائم   1397/2/4 شنبه  یک  روز 
ژان  با  کشور  برتر  های  دانشگاه  الملل  بین  مدیران  و  فناوری 
کرد. دیدار  فرانسه  زبان  بین المللی  آژانس  رئیس  دوگودمر  پل 

مهم  با  علوم  وزیر  مقام  قائم  آملی  ساالر  دکتر  نشست  این  در 
معتبر  های  دانشگاه  با  ایران  برتر  های  دانشگاه  ارتباط  دانستن 
فرانسه  زبان  گسترش  برای  ایران  های  دانشگاه  آمادگی  از  فرانسه 
بیش  گسترش  برای  علوم  وزارت  آمادگی  بر  همچنین  وی  کرد.  یاد 
کرد. تاکید  فرانسه  های  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  پیش  از 

نیز  فرانسه  زبان  بین المللی  بنیاد  رئیس  دوگودمر  پل  ژان 
از  حمایت  را  آن  اصلی  هدف  فرانسوی  آژانس  معرفی  با 
کرد.  بیان  فرانکوفونی  کشورهای  در  فرانسه  زبان  گسترش 
دانشگاه  المللی  بین  و  علمی  همکاریهای  مدیر  قبول  احسان  دکتر   
زبان  آموزش  معرفی قدمت  با  این نشست  در حاشیه  فردوسی مشهد 
برنامه  و  همکاریها  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  فرانسه  ادبیات  و 
های اخیر دانشگاه با دانشگاه های فرانسوی آمادگی دانشگاه را برای 
معرفی  با  همچنین  قبول  دکتر  کرد.  اعالم  موسسه  این  به  پیوستن 
برنامه  و  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
فارسی  زبان  آموزش  برای  آمادگی  بر  مرکز  این  مرزی  برون  های 
میان  های  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  قبول  دکتر  کرد.  تاکید  فرانسه  در 
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های استراسبورگ و سوربن فرانسه 
از برخی فعالیت های مشترک دانشگاه با دانشگاه های فرانسه همچون 
برد نام  فارسی  زبان  استاد  اعزام  و  تطبیقی  ادبیات  مشترک  همایش 

با  جان  چشم  خوشنویسی  نمایشگاه  برگزاری 
فردوسی مرکز  خوشنویسی  استادان  همکاری 

خوشنویسان  مشترک  همکاری  با  جان«  »چشم  خوشنویسی  نمایشگاه 
روز  ادبیات  دانشکده  در  خوشنویسان  انجمن  استادان  و  دانشگاه 
مناسبت  به  که  نمایشگاه  این  در  شد.  افتتاح   97 اردیبهشت   22 شنبه 
اساتید  و  هنرمندان  از  نفر   11 از  بیش  شد،  برگزار  فردوسی  بزرگداشت 
گذاشتند.  نمایش  به  عموم  بازدید  برای  را  خود  آثار  خوشنویسی  هنر 

 
جعفر  دکتر  فردوسی،  مرکز  استاد  دو  آثار  نمایشگاه  این  در 
به  مندان  عالقه  دید  معرض  در  کاظمیان  صفا  دکتر  و  چهارمحالی 
چهارشنبه  تا  نمایشگاه  این  است  ذکر  به  الزم  شد.  گذاشته  نمایش 
بود. دایر  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  محل  همان  در 
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برگزاری چهارمین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در دانشگاه دمشق با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد 

چهارمین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در روزهای سوم 
و چهارم اردیبهشت ماه 1397 با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه 
دمشق و رایزنی فرهنگی ایران در سوریه در دانشگاه دمشق برگزار شد.

در این همایش دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور 
دانشجویان غیر ایرانی و نیز دبیر این همایش به همراه دکتر عبداهلل رادمرد، 
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت کردند. دکتر قبول در افتتاحیه 
این همایش با اشاره به پیشینه این همایش ها که از سال 1389 به پیشنهاد 
وی در دانشگاه لبنان برگزار شد و همایشهای دوم و سوم که در سالهای 
1393 و 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد به ارتقاء سطح این 
همایش در ابعاد مختلف مشارکتی، علمی و برگزاری آن اشاره کرد و محل 
برگزاری همایش بعدی را در سال 1397 در دانشگاه کوفه معرفی کرد.

علمی  دیپلماسی  راهکارهای  از  یکی  را  تطبیقی  ادبیات  قبول  دکتر 
کشورهای  ادبیات  ارتباط  بررسی  طریق  از  تواند  می  که  کرد  معرفی 
دانشگاه  ادبیات  و  زبان  استادان  علمی  همکاریهای  زمینه  مختلف 
دانشگاه  از  تمجید  با  قبول  دکتر  آورد.  پدید  را  مختلف  کشورهای  های 
دمشق و استادان به نامی که در این دانشگاه در عرصه ادبیات تطبیقی 

این  برگزاری  از  پس  کرد  امیدواری  ابراز  آورند  پدید  را  ارزشمندی  آثار 
یابد. گسترش  دانشگاه  دو  دانشگاه  مشترک  فعالیتهای  همایش، 

دانشگاه  رئیس  با  فردوسی مشهد،  دانشگاه  هیأت  این سفر  در  همچنین 
دانشگاه  از  تشکر  با  قباقیبی  دکتر  کردند.  دیدار  قباقیبی  دکتر  دمشق 
فردوسی مشهد برای اهتمام به همکاری علمی با دانشگاه دمشق، دانشگاه 
دمشق را دانشگاه اول کشور سوریه معرفی کرد که دارای بیش از 140000 
تفاهم  که  آمادگی کرد  اعالم  است. وی  رشته های مختلف  در  دانشجو 
نامه همکاری میان دو دانشگاه به امضا برسد و بر اساس این تفاهم نامه 
همکاریهای مختلف علمی آموزشی و پژوهشی انجام شود. دکتر قبول نیز 
با قدردانی از زحمات دانشگاه دمشق برای برگزاری باشکوه این همایش 
با معرفی ابعاد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد بر حوزه های پذیرش 
دانشجو، خصوصًا دکتری پژوهش محور و پژوهشهای مشترک تأکید کردند.

سوریه،  در  ایران  فرهنگی  رایزن  ادبیات،  دانشکده  رئیس  با  دیدار 
ارائه  و  رقیه  حضرت  دانشگاه  رئیس  سوریه،  در  ایران  سفیر 
عربی  و  فارسی  تطبیقی  ادبیات  همایش  در  علمی  سخنرانی 
بود. دمشق  در  فردوسی  دانشگاه  هیأت  های  برنامه  دیگر  از 

برگزاری جلسه معرفی کتاب »چیستان و سرگرمی « 
در مرکز فردوسی

جلسه ای با محوریت معرفی »کتاب چیستان و سرگرمی« با حضور نویسنده 
کتاب و مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی 
مشهد، روز دوشنبه 24اردیبهشت ماه سال جاری در مرکزفردوسی برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه خانم حمیده عباس نژاد، نویسنده این کتاب و یکی 
به  اشاره  با  وی  پرداخت.  اثر  این  معرفی  به  فردوسی،  مرکز  مدرسان  از 
چگونگی استفاده این کتاب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 
به  چیستانهایی  قسمت  هر  در  که  دانست  بخش   5 شامل  را  کتاب  این 
قالب  در  جمله  عدد   123 مجموع  در  و  است  شده  تنظیم  تصویر  همراه 
قابل  کتاب  این  است  گفتنی  است.  شده  مطرح  کتاب  این  در  چیستان 
استفاده همه سطوح زبانی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته می باشد.
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ماه  اردیبهشت   15 روز  معلم  روز  بزرگداشت  مناسبت  به  مراسمی 
علمی  های  همکاری  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  حضور  با  جاری  سال 
و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  المللی  بین 
فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  پیشکسوت  مدرسان  از  تن  سه 
فردوسی  تاالر  در  فردوسی  مرکز  آموزان  فارسی  و  استادان  و  زبانان 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

در ابتدای این مراسم دکتر احسان قبول، ضمن تبریک این ایام به تمامی 
استادان مرکز فردوسی، گزارشی از فعالیت های موفق مرکز فردوسی در 
سال گذشته و جذب فارسی آموزان از 20 کشور جهان ارائه کرد که یکی 
از نتایج این عملکرد موفق، دیپلماسی علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی 
دانشگاه  جمله  از  جهان  کشورهای  های  دانشگاه  از  بسیاری  با  مشهد 
آکسفورد انگلیس می باشد. وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای قوی برای 
گفتگوهای بین الملل دانشگاه، زبان فارسی و دیپلماسی فرهنگی و علمی 
است، مدرسان مرکز فردوسی را دریچه ورود فارسی آموزان به دانشگاه 
فردوسی برشمرد که نقش بسیار مهمی در جذب زبان آموزان دارند. از دیگر 
برنامه های این مراسم، شعرخوانی استاد پیشکسوت مرکز فردوسی، آقای 
فتوت، شعر خوانی فارسی آموزان و تجلیل از مقام معلم و اجرای مسابقه بود.

فردوسی  مرکز  پیشکسوت  استاد  سه  از  نخست  مراسم،  این  در 
استادان  از  تن  دو  سپس  و  بافقی  حسینی  و  فتوت  چیان،  زرین  آقایان 
استادان  عنوان  به  عباسیان  فهیمه  و  پور  غزالی  زهرا  ها  خانم  مرکز، 
مرکز  استاد   50 از  بیش  پایان  در  شد.  تقدیر   96 سال  در  نمونه 
شد. اهدا  ایشان  به  یادبود  رسم  به  هدایایی  و  گرفتند  قرار  تقدیر  مورد 

     برگزاری مراسم بزرگداشت 
                              روز معلم در مرکز فردوسی
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امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه امام موسی کاظم)ع( 
کشور عراق و دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس  خاقانی  دکتر   1397 اردیبهشت   24 دوشنبه  روز 
دکتر  با  عراق  کشور  )ع(  کاظم  موسی  امام  دولتی  دانشگاه 
کرد. دیدار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی  محمد 

در این دیدار که دکتر قبول مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی 
رئیسیان  دکتر  همچنین  دانشگاه  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  دانشگاه 
داشتند،  حضور  دانشگاه  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکده  رئیس 
گردید. مطرح  دانشگاه  دو  میان  روابط  توسعه  پیرامون  موضوعات 

دکتر خاقانی ضمن ابراز تشکر از دعوت وی به دانشگاه فردوسی مشهد 
درباره دانشگاه امام موسی کاظم )ع( گفت: این دانشگاه که از نظر اداری 
وابسته به وزارت اوقاف عراق می باشد نه سال از تاسیس آن می گذرد. 
اسالمی  علوم  عربی،  و  انگلیسی  زبان  اقتصاد،  سیاسی،  علوم  حقوق، 
در  که  هستند  هایی  رشته  جمله  از  غیره  و  پزشکی  مهندسی  قرآنی،  و 
این دانشگاه تدریس می شوند. مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن خیر مقدم ابراز 
امیدواری کرد تا درجهت افزایش کیفیت آموزش رشته های تحصیلی در 
کنار کمیت توسعه داشته باشیم. وی با اشاره به قدمت 70 ساله دانشگاه 
فردوسی مشهد اظهار داشت: آماده ایم تا در کنار هم به یکدیگر کمک 
آن  از  )ع(  کاظم  موسی  امام  دانشگاه  با  همکاری  افزود  همچنین  کنیم. 
باشد  دولت عراق می  مورد حمایت  اوال  که  دارد  اهمیت  ما  برای  جهت 
ما  تا  باعث می شود  )ع(  امام موسی کاظم  نام مقدس  از طرف دیگر  و 
وظیفه خود بدانیم که آنچه را که از دستمان بر می آید برای آن دانشگاه 
دوجانبه  های  همکاری  توسعه  ما  هدف  افزود:  کافی  دکتر  دهیم.  انجام 
امتیازات  خصوص  در  وی  است.  همجوار  کشورهای  های  دانشگاه  با 
با بارگاه امام هشتم )ع(  دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: همجواری 
اقامتی  امکانات  به مشهد و همچنین  از شهرهای عراق  امکانات سفر  و 
به  عراقی عالقمند  اساتید  و  دانشجویان  که  است  گردیده  باعث  مناسب 
باشند. دانشگاه  این  در  آموزشی  های  دوره  گذراندن  و  تحصیل  ادامه 

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پایان گفت: مدیران این دانشگاه در جهت 
همکاری با دانشگاه های عراق مصمم هستند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد 
تا با امضاء تفاهم نامه میان دو دانشگاه همکاری های دوجانبه رسما آغاز گردد.

چهارمین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب 
در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود 

رئیس  کافی ،  محمد  دکتر   97 ماه  اردیبهشت   25 شنبه   سه  روز 
ربانی،  علی  محمد  دکتر  با  دیدار  طی  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
و  فرهنگ  سازمان  المللی  بین  فرهنگی  مطالعات  مرکز  رئیس 
دانشگاه  روسای  مجمع  چهارمین  برگزاری  با  اسالمی  ارتباطات 
کرد.  موافقت  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  عرب  جهان  و  ایران  های 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  از  قدردانی  با  کافی  دکتر  نشست  این  در 
ایران  برتر  های  دانشگاه  تجربه  و  توان  از  بری  بهره  برای  اسالمی 
مقدس  شهر  باالی  استانداردهای  براساس  مجمع  این  مطلوب  برگزاری 
دکتر  همچنین  شد.  خواستار  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  مشهد 
دانشجویان  امور  و  المللی  بین  و  علمی  همکاریهای  مدیر  قبول،  احسان 
پیشین  های  همکاری  به  اشاره  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر 
های  حمایت  خواستار  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  دانشگاه 
شد. دانشگاه  با  مشترک  های  برنامه  از  سازمان  آن  پیش  از  بیش  مالی 

ابراز امیدواری کرد حوزه های همکاری دانشگاه و سازمان فرهنگ  وی 
قاره  شبه  جمله  از  جغرافیایی  های  حوزه  دیگر  در  اسالمی  ارتباطات  و 
از  قدردانی  و  تشکر  با  نشست  این  در  ربانی  دکتر  شود.  تر  گسترده  نیز 
سازمان  با  مشترک  های  برنامه  برگزاری  برای  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
با  و  کرد  معرفی  موفق  را  ها  برنامه  کلیه  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
الملل  بین  عرصه  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  برتر  جایگاه  به  اشاره 
دانشگاه  روسای  مجمع  چهارمین  برگزاری  خواستار  منطقه  خصوصا 
به  مجمع  این  دایمی  دبیرخانه  انتقال  نیز  و  عرب  جهان  و  ایران  های 
دانشگاه فردوسی مشهد شد که با موافقت رئیس دانشگاه همراه گردید.

آبان   28 و   27 روزهای  در  مجمع  این  شد  مقرر  نشست  این  در 
مجمع  این  در  دانشگاه  رئیس  عالی  ریاست  با  جاری  سال  ماه 
صفا  آقای  اجرائی  دبیری  و  قبول  احسان  دکتر  علمی  دبیری  و 
شود. برگزار  فردوسی  مرکز  الملل  بین  معاون  مقدم،  کاظمیان 

علوم  های  حوزه  در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  های  دوره  برگزاری 
اسالمی، و بکار گیری ظرفیت های دانشگاه امام موسی کاظم )ع( برای اعزام 
دانشجو به دانشگاه فردوسی مشهد از دیگر مباحث مطرح در این نشست بود
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مسئولیت گسترش زبان فارسی در کشور سوریه به 
دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد 

بر اساس نامه دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس 
مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری،  گسترش 
زبان فارسی در کشور سوریه بر عهده دانشگاه فردوسی مشهد گذاشته شد.

خصوص  همین  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  عمومی  روابط   
بین المللی  علمی  همکاریهای  مدیر  قبول  احسان  دکتر  با  گفتگویی 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان  امور  و  دانشگاه 
است: شده  درج  زیر  در  گفتگو  این  حاصل  که  است  داده  انجام 
1    چرا وزارت علوم این مسئولیت را به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار کرد؟

انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  و  اینجانب  اخیر  سفر  طی  در 
دانشگاه به کشور سوریه در اردیبهشت ماه سال جاری، طی نشست هایی 
که با روسای برخی دانشگاه های سوریه از جمله رئیس دانشگاه دمشق 
و نیز سفیر و رایزن فرهنگی ایران در سوریه داشتیم، یکی از مهمترین 
مشکالت دانشگاهی نیمه تعطیلی کرسی های زبان و ادبیات فارسی در 
بود. سوریه  کشور  به  ایران  از  استاد  اعزام  عدم  و  سوریه  دانشگاه های 

فارسی  زبان  آموزش  مرکز  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  اساس  این  بر 
مسئولیت  گرفتن  برعهده  آمادگی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به 
آموزش زبان فارسی در کشور سوریه را مطرح کرد که با استقبال همه 

برگزاری نشست علمی » تفکر جهان محور، تمهیدات 
لوازم و آثار آن« در دانشگاه فردوسی مشهد

و  لوازم  تمهیدات  محور،  جهان  »تفکر  محوریت  با  علمی  نشست 
روانشناس  و  مدرس  فاطمی،  محسن  سید  دکتر  حضور  با  آن«  آثار 
علمی  های  همکاری  مدیریت  همکاری  با  و  آمریکا  هاروارد  دانشگاه 
گفتمان  گسترش  هدف  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  المللی  بین  و 
در  جاری  سال  ماه  خرداد   19 شنبه،  روز  دانشگاه،  در  المللی  بین 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

در این جلسه ابتدا دکتراحسان قبول، مدیر همکاری های علمی، بین 
المللی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خوشامدگویی به دکتر فاطمی و 
حاضران در جلسه، یکی از سه مسیر اصلی دانشگاه را بین المللی شدن 
نام برد که پیش نیاز حرکت صحیح در این مسیر را آمادگی فکری و 
گفتمانی مجموعه دانشگاه در بخش بین الملل دانست. وی این نشست 
هدف  این  تحقق  راستای  در  ها  کارگاه  و  ها  نشست  دیگر  مطلع  را 
معرفی کرد و از دکتر فاطمی برای همکاری در این بخش قدردانی کرد.

دکتر سید محسن فاطمی، مدرس دانشگاه هاروارد آمریکا، با اشاره به 
اهمیت تفکر جهان محور و عدم شناخت صحیح آن در کشورهای جهان، 

فردوسی  دانشگاه  آمادگی  و  مسأله  این  شد.  مواجه  مقابل  طرف  های 
بین الملل  معاونت  به  سوریه  در  ایران  فرهنگی  رایزن  سوی  از  مشهد 
آموزش  مسئولیت  و  شد  اعالم  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
شد. واگذار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  به  سوریه  کشور  در  فارسی  زبان 

دانشگاه  برای  دستاوردهایی  چه  مسئولیت  این  واگذاری  2اعطای 
نام  با  دانشگاهی  که  است  این  دستاورد  دارد؟مهمترین  فردوسی مشهد 
حکیم ابوالقاسم فردوسی که در جایگاه پاسدار و گسترنده زبان و ادبیات 
آموزش  مرکز  بزرگترین  که  فردوسی  مرکز  نیز  و  است  مطرح  فارسی 
زبان فارسی در جهان قلمداد می شود به رسالت بنیادین خود یعنی حفظ 
کلیه  این که  دیگر  است.  کرده  در جهان عمل  فارسی  زبان  و گسترش 
که  شد  خواهد  تأمین  علوم  وزارت  سوی  از  برنامه  این  مالی  اعتبارات 
دکتری  دانشجویان  و  آموختگان  دانش  از  نفر  سه  برای  اعتبارات  این 
حضور  این  اینکه  سوم  و  کرد  خواهد  تخصصی  شغل  ایجاد  دانشگاه 
و  حضور  بسترساز  می تواند  سوریه  کشور  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
ایفای نقش در دیگر حوزه های دانشگاهی و فناوری کشور سوریه باشد.

 سخن آخر این که رویکرد وزارت علوم در واگذاری برخی از مأموریت های 
خود در بخش زبان فارسی به دانشگاه فردوسی مشهد بسیار ارزشمند است 
و برای نخستین بار اتفاق افتاده است و مرکز فردوسی دانشگاه تمام توان 
خود را به کار خواهد بست تا این برنامه با بهترین کیفیت انجام شود با این 
هدف که مسئولیت آموزش زبان فارسی در دیگر کشورها نیز به دانشگاه 
فردوسی مشهد واگذار شود و این قابلیت به اثبات برسد که دانشگاه های 
دهند. انجام  را  علوم  وزارت  مأموریتهای  از  برخی  می توانند  کشور 

لوازم تفکر جهان  از  با سبک های شناختی که یکی  افراد  بر آشنایی 
که  موضوع  این  اهمیت  برشمردن  با  وی  کرد.  تاکید  است،  محوری 
شناخت گرامر درک باعث موفقیت می شود و عدم توجه به این مساله 
می تواند منجر به مشکالت زیادی شود، مطالعات بینا رشته ای را نیز 
امکان  ای  رشته  میان  و  ای  رشته  بینا  مطالعات  دانست.  مهم  بسیار 
امتزاج و ترکیب افق ها و فرهنگ های مختلف را برای انسان ها فراهم 
و  خالقیت  افزایش  باعث  تواند  می  مساله  این  به  توجه  و  آورد  می 
نوآوری بیشتری در افراد بشود. دکتر فاطمی کشف نقاط مشترک بینا 
فرهنگی را یکی از ویژگی های یک ارتباط موفق برشمرد و با اشاره 
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به فرهنگ غنی زبان و ادبیات فارسی، هستی شناختی مرتبط با انسان را 
زمینه ساز شکوفایی و مانوس شدن بیشتر فرهنگ های مختلف دانست. 
وی اهمیت این نوع تفکر جهان محور را در شناخت بهتر خود دانست 
که هر چه بیشتر با این زمینه ها آگاه باشیم بهتر می توانیم با فرهنگ 

های دیگر مانوس شویم و در این تعامل با دیگری با خود آشنا شویم. 
سپس دکتر فاطمی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه فردوسی مشهد 
بتواند  از روزمرگی و عادات  باال تر و ژرف تر و فراتر  در افق های 
به رفعت اندیشه و فرزانگی اندیشه در سطح بین المللی دست یابد. 

انتصاب دکتر محمد تقوی به سمت رئیس 
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسي مشهد، در حکمی 
ادبیات  و  زبان  آموزشی  گروه  دانشیار  تقوی،  محمد  دکتر 
مدت  به  را  دانشگاه،  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  فارسي 
به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  ریاست  سمت  به  سال  دو 
کرد. منصوب  مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر 

و  تجربیـات   به  توجه  با  است  آمده  حکم  این  طی 

به  حکم  این  موجب  به  عالی  جناب  های  شایستگی 
فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  رئیس  عنوان 
شوید. می  منصوب  مشهد  فردوسی  دانشگاه  زبانان 

ادبیات  و  زبان  آموزشی  گروه  دانشیار  تقوی  محمد  دکتر   
فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 
باشد.  می  فردوسی  مرکز  علمی  است، همچنین عضو شورای 
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 زبان آموزان کالس
 پنج از استاد خود
 خانم نادرنژاد به

 مناسبت روز معلم
 تقدیر و تشکر

کردند

  زبان آموزان
 عراقی و آلمانی

 کالس ده در
 پایان جلد دوم با
 برگزاری جشن

 کوچکی  از
 استاد خود خانم
 فاتحیان تشکر
 و خداحافظی

.نمودند
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 زبان آموزان کالس یازده به همراه گروهی همکاران برای خانم غفوریان
 مراسم تولد گرفتند. در این مراسم زبان آموزانی از لبنان، سوریه، عراق،

پاکستان و فرانسه حضور داشتند

اردوی تفریحی مدرسان مرکز فردوسی )روستای گاه(


