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یادداشت
نیب  روابط  تقویت  رد  اساسی  سهمی  المللی،  نیب  اهی  فعالیت  حوزه  رد  دااگشنه   رویکرد   با  همسو  فردوسی   افرسی  زبان  آموزش  مرکز 

دوره اهی  طی  ربای  مختلف  کشوراهی  از  هک  است  اتبستانی   مدرهس  اقلب  رد  افرسی آموزان  پذریای  سال  ره  می کند.  ایفا  دااگشنهی 

 فشرده ی زبان افرسی هب اریان می آیند.

اتبستان امسال شمار این افرسی آموزان افزایش اقبل توجهی داشت و هب حدود  دویست تن رسید هک لبنان با 155 افرسی آموز رتشیبین 

رد  افرسی آموز    1 ایسلند  و     2 با  آلمان  و    4 گلیس  ن
ا  ،5 روسیه    ،11 رعاق   کردستان   ،  17 با  ایتالیا  کشوراهی   آن  از  پس  و  داشت   را   سهم  

ای  گوهن  هب  بود   توهج  اقبل  مرکز  تفریحی  و  فرهنگی,هنری   و  آموزشی  اهی  ربانهم  از  گروه   این  رضایت  گردنتف.   قرار  بعدی  اهی  رتبه 

هک رتشیب      زبان آموزان ربای حضور مجدد رد دوره اهی اتبستان آینده   ،اربازعالهق می کردند . 

شرکت  آن  طی  هک  است  لبنان  و  رعاق  اهی  دااگشنه  رد  افرسی  زبان  استادان  از  تن  یازده  افزایی   دانش  دوره   ربگزاری  د  رویدا دومین 

گارش،خواندن، گفت و گو و  ربرسی مبانی و اصول سنجش کنندگان هب مدت دو هفته، مباحثی چون روش تدریس زبان افرسی، دستور ، ن

 را رد اقلب کارگاه فراگردنتف.

داهی معمول فصل اتبستان است هک امسال با حضور  126  داوطلب از کشوراهی  ربگزاری آزمون جامع رد 25 مردادماه نیز از دیگر رویدا

رعاق، لبنان، سورهی، اندوزنی و کااندا ربگزار شد وقبول شدگان رد این آزمون  ربای شروع تحصیالت آکادمیک هب گروه اه معرفی شدند.

سازمان  سوی  از  هک  است  افرسی(  زبان  اهی  مهارت  رد  استاندا سامفا)سنجش  آزمون  سومین  ربگزاری  اشاره،  اقبل  د  رویدا چهارمین 

سنجش آموزش کشور  رد روزاهی جنپ شنبه و جمعه 15 و 16 شهریورماه  با حضور   18 داوطلب از کشوراهی  رعاق و لبنان رد  دو بخش عمومی و 

آکادمیک  رد مرکز فردوسی ربگزار گردید .
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بازدید مسوول بنیاد علمی آموزش زبان و 
ادبیات ژاپنی از مرکز فردوسی

سودو،  آقای  جاری،  سال  ماه  تیر   4 دوشنبه  روز 
با  ژاپنی  ادبیات  و  زبان  آموزش  علمی  بنیاد  مسوول 
کرد.  دیدار  فردوسی  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر 

 
طی این دیدار دکتر تقوی با خوشامدگویی به ایشان و معرفی 
برای  را  فردوسی  مرکز  آمادگی  مرکز،  امکانات  و  فعالیت ها 
همکاریهای بیشتر و برگزاری دوره های مختلف آموزش زبان 
فارسی اعالم کرد. همچنین آقای سودو ابراز امیدواری کرد 
با توجه به زمینه های مناسب همکاری میان دانشگاه های 
ژاپن و دانشگاه فردوسی مشهد، بتواند مرکز فردوسی را به 
مراکز مرتبط در ژاپن معرفی نماید و زمینه گسترش آموزش 
زبان فارسی در ژاپن بیش از پیش فراهم آید. در پایان این 
دیدار، آقای سودو از امکانات آموزشی و آزمایشگاه زبان مرکز 
بازدید و امکانات مرکز فردوسی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

استقبال لبنانی ها از یادگیری زبان فارسی 

گفت:  لبنان  در  فردوسی  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  مدیر 
عالقه مندند. بسیار  فارسی  زبان  یادگیری  به  لبنانی ها 

حسن عطوی در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: 
لبنانی ها به یادگیری زبان فارسی بسیار عالقه مندند و مسائل 
سیاسی یا دینی هیچگونه تاثیر منفی روی این عالقه مندی ندارد.

فارسی،  زبان  به  لبنانی ها  توجه  دالیل  درخصوص  وی 
در  دارند  قصد  که  لبنانی ها  از  برخی  کرد:  بیان 
دارند  دوست  کنند،  تحصیل  ایران  مختلف  دانشگاه های 

برای  آن  از  پس  تا  گرفته  یاد  را  فارسی  زبان  لبنان  در 
باشند. راحت تر  ایران  در  خود  عالقه  مورد  رشته  خواندن 

مدیر مرکز آموزش زبان فارسی فردوسی در لبنان اضافه کرد: 
برخی از لبنانی ها تاجر هستند و به خاطر ارتباطی که با ایران دارند 
زبان فارسی را می آموزند، هم چنین بعضی از آنان کاروان های 
زیارتی داشته و به ایران سفر می کنند و برخی نیز به صورت 
شخصی عالقه به یادگیری زبان فارسی یا زبان های دیگر دارند.

 عطوی عنوان کرد: می توان گفت تقریبا پذیرش زبان آموز 
در مرکز آموزش زبان فارسی فردوسی به صورت آزاد است، 
زیرا برخی دانشجو هستند برخی نه، بعضی قصد تحصیل در 
آزاد است. پذیرش  بنابراین می توان گفت  و...  دارند  را  ایران 

وی ادامه داد: تمام دوره ی آموزشی به مدت یک سال و دو 
لبنانی ها  است.  هفته  در  روز  سه  یا  دو  معادل  تقریبًا  و  ماه 
آن ها  اصلی  زبان  زیرا  می گیرند  یاد  سریع  را  فارسی  زبان 
است. آسان  بسیار  برایشان  فارسی  زبان  و  است  عربی 

در  لبنان  در  فردوسی  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  مدیر 
کرد:  تصریح  مرکز،  این  آموزشی  فعالیت های  خصوص 
تالیف  به  فارسی  زبان  نوین  آموزش  کتب  جلد   6 تدریس 
برنامه های  برگزاری دوره های گفت وگو،  قبول،  احسان  دکتر 
بخشی  و...  مدرس  تربیت  فردوسی،  دانشگاه  با  تابستانی 
است. لبنان  در  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  فعالیت های 

آموزش  مرکز  در  آموزان  زبان  تعداد  خصوص  در  عطوی 
زبان فارسی فردوسی در لبنان، گفت: در مجموع حدود 150 
هستند. آموزش  درحال  و  دیده   آموزش  مرکز  این  در  نفر 

لبنان  در  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  یادآورشد:  وی 
لبنان  پایتخت  بیروت  در  شعبه  یک  دارد؛  شعبه  دو 
است. نبطیه  شهر  در  لبنان  جنوب  در  دیگری  و 
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و  آموزشی  مشکالت  و  مسائل  محوریت  با  ای  جلسه 
تقوی،  محمد  دکتر  حضور  با  فردوسی  مرکز  پژوهشی 
 25 دوشنبه  روز  مرکز  این  مدرسان  و  فردوسی  مرکز  رئیس 
گردید.    برگزار  یک،  شماره  مرکز  بهار  سالن  در   97 تیرماه 
های  دوره  شروع  به  توجه  با  تقوی  دکتر  جلسه  این  در 
تابستانی مرکز فردوسی، توضیحاتی درباره برنامه ریزی این 

دوره ها ارائه کرد. وی با توجه به افزایش قابل توجه فارسی 
آموزانی از کشور لبنان از مدرسان خواست تا طرح درسشان را 
بر اساس این دوره ها آماده کنند. در ادامه این جلسه مدرسان 
مسائل و مشکالت آموزشی که در کالس های درس با آن 
مواجه هستند را، مطرح کردند که دکتر تقوی به آنها پاسخ داد.  

مناطق  از  و  رفتند  نیشابور  گردشگری  مناطق  به  ناهار  صرف  از  پس 
این  پایان  یادگار گرفتند. در  به  بازدید و عکس هایی  این منطقه  زیبای 
کردند. خوشنودی  و  رضایت  ابراز  آن  برگزاری  از  آموزان  فارسی  دوره 

  

پنج  روز  فردوسی  مرکز  گردی  خراسان  های  دوره  برگزاری  ادامه  در 
لبنانی  آموزان  فارسی  از  تن   150 جاری،  سال  ماه  مرداد   11 شنبه، 
کردند. بازدید  نیشابور  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن  از  فردوسی  مرکز 

آرامگاه  نیشابور،  جامع  مسجد  از  آموزان  فارسی  روزه  یک  سفر  این  در 
کنندگان  شرکت  کردند.  بازدید  محروق،  محمد  زاده  امام  عطار،  و  خیام 

برگزاری تور خراسان شناسی مرکز فردوسی با 
حضور فارسی آموزان لبنانی 

     برگزاری جلسه رئیس مرکز فردوسی
     با مدرسان مرکز 
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برگزاری مراسم افتتاح مدرسه تابستانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

افتتاح مدرسه تابستانی مرکز فردوسی، روز سه شنبه 2 مرداد ماه  مراسم 
لبنان، در تاالر فردوسی  از کشور  آموز  با حضور 150 فارسی  سال جاری 
شد.  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
بین  علمی  همکاریهای  مدیر  قبول،  احسان  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
به  خوشامدگویی  ضمن  دانشگاه،  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  و  المللی 
و  آموزشی  مواد  در خصوص  توضیحاتی  لبنانی،  فارسی آموزان  و  استادان 
برنامه کالس های زبان فارسی مرکز فردوسی ارائه کرد. وی اهداف این 
برگزاری  نیز  و  آموزان  فارسی  گفتاری  مهارت  ارتقای  را  ماهه  یک  دوره 
اهداف  از  دیگر  یکی  کرد.  عنوان  مذهبی،  و  زیارتی  گردشگری،  تورهای 
این دوره، برنامه های تفریحی و ورزشی است که در حاشیه برنامه های 
اصلی  قبول هدف  دکتر  خواهد شد.  برگزار  لبنانی  فارسی آموزان  آموزشی 
زبان  این  به  که  کسانی  با  فارسی آموزان  مستقیم  ارتباط  را  دوره  این 
فارسی  زبان  بهتر  یادگیری  به  مساله  این  که  دانست  کنند،  می  صحبت 
می انجامد. وی در پایان به معرفی مسوولین و همکاران این دوره پرداخت. 
لبنان،  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  موسسه  معاون  غالب،  مهدی  دکتر  سپس 
فرهنگی  مشترک  ویژگی های  به  اشاره  با  فرهنگ  تعریف  ارائه  از  پس 
میان مردم ایران و لبنان هدف از آمدن به ایران را یادگیری زبان فارسی 
مشهد  شهر  همچنین  کرد.  عنوان  ایران  مردم  با  بیشتر  ارتباط  امکان  و 
فرهنگ،  یادگیری  برای  طالیی  فرصت  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه  و 
و  قبول  دکتر  از  پایان  در  و  دانست  ایران  مردم  رسوم  و  آداب  و  زبان 
این  کرد  امیدواری  ابراز  و  قدردانی  دوره  این  برگزاری  برای  همکارانش 
دانشگاه  و  لبنان  مدارس  بیشتر  ارتباط  برای  مناسبی  فرصت  بتواند  دوره 
فردوسی مشهد ایجاد کند. پس از این مراسم آزمون تعیین سطح از این 
فردوسی  مرکز  تابستانی  دوره  می شود  یادآور  شد.  برگزار  آموزان  فارسی 
شد.  آغاز  ایتالیا  کشور  از  آموز  فارسی   17 حضور  با  تیرماه  اوایل  از 
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دانشجویان  امور  و  المللی  بین  علمی  همکاریهای  مدیر 
ارزآوری  کرد:  عنوان  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ایرانی  غیر 
خارجی ها  به  فارسی  زبان  آموزش  سایه  در  اقتصادی 
فردوسی  دانشگاه  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر 
مرکز  در  آموز  زبان   700 تا   500 حاضر  حال  در  گفت:  مشهد 
که  می کنند  تحصیل  فردوسی  دانشگاه  فارسی  زبان  آموزش 
آوری  ارز  کشور  و  دانشگاه  برای  تومان  میلیاردها  سالیانه 
می کند. کمک  کشور  و  دانشگاه  اقتصاد  به  مسئله  این  و  دارند 

با بیان  با ایسنا- منطقه خراسان،  دکتر احسان قبول در گفت وگو 
فردوسی  زبانان  غیرفارسی  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  اینکه 
از  و  نخست  رده  در  کشور  داخل  در  آموزان  زبان  تعداد  نظر  از 
است،  دارا  را  جهان  نخست  رتبه  خارجی  آموزان  زبان  تعداد  نظر 
سه  اما  فعال هستند  ایران  در  مرکز   12 اکنون حدود  کرد:  اظهار 
و  قزوین  خمینی  امام  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  مرکز 
مرکز  هستند.  مراکز  فعال ترین  تهران  دانشگاه  دهخدا  مرکز 
 18 ما   . است  اول  آموزان  زبان  تعداد  براساس  فردوسی  دانشگاه 
مدیریت  به  نبطیه  شعبه  جمله  از  داریم  کشور  از  خارج  در  شعبه 
الموسوی. طالب  دکتر  مدیریت  به  کوت  شعبه  و  عطوی  حسن 
آموزش زبان فارسی به 15 هزار خارجی توسط دانشگاه فردوسی مشهد

زبان  آموزش  وجود 18 شعبه   با  فردوسی  دانشگاه  کرد:  بیان  وی 
فارسی و 15 هزار زبان آموز خارجی در داخل و خارج کشور، در 
است. گرفته  قرار  دنیا  در  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  نخست  رده 

مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی 
به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  داد:  ادامه  فردوسی  دانشگاه 
قبل  سال  پنجاه  حدود  یعنی   1349 سال  حدود  زبانان  غیرفارسی 
غیر  صورت  به  عماًل  یوسفی  غالمحسین  دکتر  مرحوم  توسط 
و  عراقی  دانشجویان  از  گروه  یک  که  زمانی  شد  تاسیس  رسمی 
اما  آمدند.  مرکز  این  به  آمریکا  تاون  جرج  دانشگاه  دانشجویان 
یعنی  آمدم  لبنان  از  تاسیس شد که من  زمانی  به صورت رسمی 
سال  و  کردیم  فراهم  را  مرکز  این  تاسیس  مقدمات   1391 سال 
قزوین  خمینی  امام  و  تهران  دانشگاه  دهخدا  مرکز  از  بعد   1392
بگیرد. تاسیس  مجوز  توانست  ایران  در  مرکز  سومین  عنوان  به 

زبان  اول  به مرکز  این سال ها  این مرکز طی  قبول تصریح کرد: 
فارسی کشور تبدیل شده یعنی سالیانه حدود 500 تا 750 زبان آموز 
از 32 کشور جهان در داخل کشور پذیرش داریم و حدود 15هزار 
زبان آموز هم از کانادا تا شانگهای چین زبان آموز داریم که بیشترین 

تعداد زبان آموزان ما از کشورهای عراق لبنان و سوریه هستند.
وی عنوان کرد: این مرکز در حال حاضر حدود 100 مدرس دارد و زبان 
آموزان طی 6 ماه به صورت کامل به زبان فارسی تسلط پیدا می کنند 
که این خود یک رکورد جدید در زبان فارسی است که یک زبان آموز 
در طی 420 ساعت می تواند به زبان فارسی در مرحله پیشرفته 2 یعنی 
3 تسلط کامل پیدا کند و این در هیچ زبانی مسبوق به سابقه نبوده 
است و در زبان فارسی نیز تاکنون این زمان آموزش ثبت نشده است.

دانشجویان  امور  و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر 
این  مرکز  هدف  مهم ترین  افزود:  فردوسی  دانشگاه  غیرایرانی 
که  چرا  دهیم  آموزش  ملت ها  سایر  به  را  فارسی  زبان  که  است 
می شوند  آشنا  ما  فرهنگ  با  خارجی  افراد  زبان  آموزش  طریق  از 
آن  که  می شوند  متوجه  شوند  آشنا  ما  فرهنگ  با  که  وقتی  و 
فرهنگ  یک  است  نهفته  فارسی  زبان  ذیل  در  که  فرهنگی 
ما  بنابراین  است  تاریخی  و  متمدنانه  دوستانه،  صلح  انسانی، 
کنیم. برقرار  جهان  ملت های  دیگر  با  را  بهتری  ارتباط  می توانیم 

در  اکنون  مثاًل  است،  علمی  دیگر  هدف  کرد:  اضافه  قبول 
 17 از  خارجی  دانشجوی   1100 حدود  فردوسی  دانشگاه 
فارسی  زبان  که  زمانی  هستند،  تحصیل  درحال  جهان  کشور 
زبان  لذا  شوند،  آشنا  جهان  روز  دانش  با  می توانند  بگیرند  یاد  را 
است.  علم  زبان  اکنون  فردوسی  دانشگاه  در  حداقل  فارسی 

زبان  وسیله ی  به  که  است  این  دیگر  هدف  کرد:  تصریح  وی 
هرحال  به  ببریم.  پیش  را  کشور  اقتصادی  اهداف  فارسی 
تحصیل  فردوسی  مرکز  در  که  دانشجویی   700 تا   500 این 
ارز  کشور  و  دانشگاه  برای  تومان  میلیاردها  سالیانه  می کنند 
کمک  کشور  و  دانشگاه  اقتصاد  به  مسئله  این  و  دارند  آوری 
دانشجوی  و  التحصیل  فارغ   100 برای  اینکه  ضمن  می کند، 

دانشجویان امور  و  المللی  بین  علمی  همکاریهای  مدیر 
 غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد:

ارزآوری اقتصادی در سایه آموزش زبان
 فارسی به خارجی ها 

می کنند  تحصیل  فردوسی  مرکز  در  که  دانشجویی   700 تا   500  
آوری  ارز  کشور  و  دانشگاه  برای  تومان  میلیاردها  سالیانه 
می کند کمک  کشور  و  دانشگاه  اقتصاد  به  مسئله  این  و  دارند 
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زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان 
نیز تولید اشتغال کرده و اینان از این جهت مشغول به کار هستند.

مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی 
دانشگاه فردوسی گفت: از این تعداد زبان آموز، کمتر از انگشتان 
یک دست دانشجوی بورسیه ی دولت ایران هستند و بقیه خودشان 
هزینه ی خود را پرداخت می کنند ولی در مراکز دیگر مانند مرکز 
دولت  و  هستند  ایران  دولت  بورسیه  دانشجویان  اکثر  قزوین 
اما دانشجویان ما جذب شده اند.  را می پردازد  آنان  ایران هزینه ی 
به  سایرین  تا  داریم  نیز  انقالبی  اهداف  کرد:  اظهار  قبول 
و  شوند  آشنا  ایران  اسالمی  انقالب  با  فارسی  زبان  واسطه 
زبان  عربی  زبان  اگر  تعبیری  به  که  شوند  آشنا  این  با  بتوانند 
است. ایران  اسالمی  انقالب  زبان  فارسی  زبان  باشد  اسالم 

تحصیل اند  به  مشغول  مرکز  در  که  آموزانی  زبان  کرد:  بیان  وی 
می آیند،  تحصیل  ادامه  برای  آنان  از  گروهی  هستند؛  بخش  چند 
لذا زبان فارسی را یاد گرفته، در رشته های مختلف تخصص پیدا 
می کنند و بعد در کشور خود که عمومًا عراق، افغانستان، لبنان و 
هستند  کسانی  دوم  گروه  می شوند.  کار  به  مشغول  است  سوریه 
که با هدف یادگیری زبان فارسی برای ترجمه و آموزش می آیند 
هستند  و...  چین  جنوبی،  کره  اروپایی،  کشورهای  از  عمومًا  که 
اکثر  می آیند.  اینجا  به  کار  نیت  به  نیز  دانشجویان  این  بنابراین 
کسانی که به مرکز ما آمده و برای یادگیری زبان فارسی هزینه 
و کار مورد  به کشور خود شغل  بازگشت  از  بعد  پرداخت می کنند 

امور  و  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیر  دارند.  را  خود  نظر 
عمده ی  کرد:  عنوان  فردوسی  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان 
آموزش  کتاب های  برپایه  آموزان  زبان  به  تدریسی  دروس  اصلی 
تالیف  بنده  خود  توسط  جلد   6 در  که  است  فارسی  زبان  نوین 
به  نیز همین کتاب ها  از کشور  و در دیگر مراکز خارج  شده است 
عنوان کتاب اساسی تدریس می شود، البته مخاطب این کتاب ها بیشتر 
عرب زبانان هستند؛ هم چنین کتاب های مکملی چون آموزش نوین 
گفت وگوی زبان فارسی، آموزش نوین خواندن فارسی که با همکاری 
برخی از استادان مرکز فردوسی تالیف شده است نیز تدریس می شود.

باید  افراد  عنوان کرد:  مرکز  در  پذیرش  در خصوص شرایط  قبول 
حدود  از  بعد  کنند،  پر  را  فرم  یک  کرده،  مراجعه  مرکز  سایت  به 
یک تا دوهفته برای این افراد ویزای تحصیلی صادر می شود و به 
واسطه این ویزای تحصیلی می توانند بیایند و دوره ی حضوری زبان 
فارسی خود را شروع کنند. اگر مقداری فارسی بدانند تعیین سطح 
نظر می شوند. مورد  وارد کالس های  به سطحشان  باتوجه  و  شده 

اینکه  جز  نداریم  ورود  برای  خاصی  شرایط  لذا 
بگیرند.  تحصیلی  ویزای  و  پرکنند  را  فرم  همان 
دوره های  برای  آمدن  قصد  افراد  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
می توانند  باشند  داشته  ماهه  یک  دوره های  مانند  مدت  کوتاه 
وارد  نیز  توریستی  ویزای  با  حتی  کنسولی  بخش  هماهنگی  با 
زبان  مرکز  به  که  خارجی  دانشجویان  همه  به  شوند.  مرکز 
می شود. داده  اختصاص  پردیس  درون  خوابگاه  می آیند  فارسی 

برگزاری دومین نشست مراکز بین المللی
 آموزش زبان فارسی در موسسه دهخدای تهران 

دردانشگاه  فارسی  زبان  آموزش  الملی  بین  مراکز  نشست  دومین 
در   97 ماه  مرداد   14 یکشنبه  روز  کشور  علمی  مراکز  و  ها 
گردید.  برگزار  دهخدا  موسسه  فارسی  زبان  آموزش  مرکز 
در این نشست پس از مراسم افتتاحیه دکتر محمد تقوی به عنوان 
اولین سخنران گزارشی از فعالیتهای مرکز فردوسی ارائه کردند و 
ضمن معرفی مرکز، برنامه ها و آماری از زبان آموزان کشورهای 
مختلف طی سالهای 92 - 97 را ارائه کرد. پس از ایشان، رئیس 
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و دانشگاه امام خمینی 
قزوین گزارش خود را در این زمینه مطرح کردند. در نشست بعد از 
ظهر، درباره آزمون سنجش استانداردهای مهارت فارسی )سامفا( 
بحث و تبادل نظر شد. عصر این روز، درباره آزمون زبان فارسی به 

منابع و ضرورت همکاریهای  به  زبانان مباحث مربوط  غیرفارسی 
علمی استادان در این زمینه مطرح گردید. دکتر احسان قبول، مدیر 
همکاری های علمی- بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، در این جلسه 
به معرفی کتب جدید آموزشی و کمک آموزشی مرکز فردوسی پرداخت.
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 اعطای گواهی پایان دوره به فارسی آموزان 
ایتالیایی مدرسه تابستانی فردوسی 

 

با پایان یافتن دوره آموزشی یک ماهه فارسی آموزانی از 
کشور ایتالیا که در قالب مدرسه تابستانی مرکز آموزش زبان 
فارسی در این مرکز حضور داشتند، روز چهارشنبه 17مردادماه 
مراسم اعطای گواهی نامه به این فارسی آموزان برگزار شد. 
روند  از  گزارشی  ضمن  کاظمیان  دکتر  مراسم  این  در 
برگزاری کالس های آموزشی این گروه به معرفی فارسی 
تجربیات  آموزان  فارسی  آن  از  پس  پرداخت،  آموزان 
کردند. بیان  آموزشی  دوره  و  ایران  در  حضور  از  را  خود 

این  این موضوع که  یادآوری  پایان دکتر تقوی ضمن  در 
مرکز در برگزاری دوره-های مختلف فارسی آموزی همواره 
پیشگام بوده و آماده پذیرایی از فارسی  آموزان از کشورهای 
آموزان  فارسی  از حضور  ابراز خوشحالی  با  است؛  مختلف 
مشهد،  فردوسی  دانشگاه  فارسی  زبان  مرکز  در  ایتالیایی 
گواهی شرکت در دوره تابستانی را به ایشان اعطاء نمود. 

آزمون جامع زبان فارسی
 در مرکز فردوسی برگزار شد

 
 

مرداد   25 شنبه  پنج  روز  فارسی  زبان  جامع  آزمون 
مرکز  آموزان  فارسی  از  تن   126 حضور  با   ،97 ماه 
شد.  برگزار  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  فردوسی 
در این آزمون که در دو مرحله کتبی و شفاهی انجام شد، فارسی 
کانادا  و  اندونزی  لبنان، سوریه،  عراق،  از کشورهای  آموزانی 
شرکت کردند. داوطلبان در این آزمون به سواالت مرتبط با چهار 
مهارت شنیداری، گفتاری، خوانداری و نوشتاری پاسخ دادند.

روی  بر  آزمون  نتایج  امروز،  عصر  آزمون،  این  از  پس 
داوطلبان  از  تن   82 که  گرفت  قرار  فردوسی  مرکز  سایت 
از  وفا  محمد  آقای  همچنین  کردند.  کسب  را  قبولی  نمره 
خانم  و  سوریه  کشور  از  نورس  محمد  آقای  عراق،  کشور 
بودند. آزمون  این  برتر  نفرات  لبنان  کشور  از  رعد  سارا 

یادآور می شود همزمان با این آزمون، آزمون جامع زبان فارسی 
در  فردوسی،  مرکز  ارزیابی  و  واحد سنجش  نظارت بخش  با 
نجف عراق نیز برگزار شد که 30 داوطلب در آن شرکت داشتند.
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دیدار مدیران حوزه بین الملل دانشگاه فردوسی 
مشهد با استادان و دانشجویان ممتاز

 دانشگاه های کشور افغانستان 

روز 4 شنبه 24 مرداد ماه ، سیزده نفر از استادان و دانشجویان ممتاز برخی از 
دانشگاه های افغانستان با مدیران بین المللی دانشگاه نشستی داشتند. 
در ابتدای این نشست دکتر احسان قبول ضمن اشاره  به پیشینه و 
افتخارات بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، اولویت همکاری های 
بین المللی را با کشورهای منطقه، خصوصًا افغانستان معرفی کرد.

وی پیشینه تاریخی، زبانی، فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و ... را  از 
دانشگاه های  با  ارتباط  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  اهتمام  عوامل 
دانشگاه  اخیر  اقدامات  به  اشاره  با  قبول  دکتر  دانست.  افغانستان 
کشور  دانشگاه های  با  دانشگاهی   - علمی  روابط  گسترش  برای 
افغانستان به برنامه های دکتری مشترک، دکتری پژوهش محور، 
دوره های ویژه اعضاء هیات علمی دانشگاه های کشور افغانستان، 
بورس  اعطای  افزایش  افغانستان،  از  دانشجویان  پذیرش  افزایش 
با  پیش  از  بیش  همکاری  و  کشور  این  ممتاز  دانشجویان  به 
در  رو  پیش  برنامه های  عنوان  به  زبان  پشتون  دانشگاه های 
که  کرد  امیدواری  ابراز  وی  کرد.  اشاره  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
افغانستان عملیاتی شود.  به  برنامه ها در سفر پیش روی وی  این 
همچنین دکتر موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه 
دانشجویان  ممتازترین  را جزو  افغان  دانشجویان  فردوسی مشهد، 
اخیر  تعداد  دانشجویان سال های  بیشترین  و  کرد  معرفی  دانشگاه 
دانشگاه را از کشور افغانستان دانست. وی تاکید کرد بیشترین تعداد 
بورسیه تحصیلی که دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان خارجی 
که  است  بوده  افغانستان  کشور  دانشجویان  به  است  کرده  اهداء 
همین امر گواه اهتمام ویژه دانشگاه به دانشجویان افغان می باشد. 
فارسی  زبان  آموزش  بین المللی  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر 
برای  مرکز  این  معرفی  ضمن  دانشگاه،  زبانان  فارسی  غیر  به 
و  زبان ها  پشتون  برای  فارسی  زبان  ویژه  دوره های  برگزاری 
و  دانشجویان  برای  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانش افزایی  همچنین 

بازدید استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
نومل پاکستان از مرکز زبان فارسی 

ادبیات  و  زبان  گروه  اساتید  از  تعدادی  مرداد   17 چهارشنبه  روز 
آباد  اسالم  شهر  معتبر  های  دانشگاه  از  نومل،  دانشگاه  فارسی 
زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  از  پاکستان، 
دکتر  بازدید،  این  در  کردند.  بازدید  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
با رئیس  پاکستان  اعزامی وزارت علوم شهر الهور  استاد  عمرانی 
دیدار  این  طی  کرد.  دیدار  تقوی  محمد  دکتر  فردوسی،  مرکز 
های  دانشگاه  میان  جانبه  دو  همکاریهای  مختلف  راهکارهای 
پاکستان و دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد و بر اجرایی شدن 
آن تاکید گردید. همچنین از امکانات و بخش های مختلف مرکز 
فردوسی بازدید کرد. مالقات با فارسی آموزان پاکستانی در مرکز 
بود. هیأت  این  دیدار  از  دیگری  بخش  نیز  فارسی  زبان  آموزش 

آمادگی کرد. وی  افغانستان اعالم  ادبیات فارسی  استادان زبان و 
با اشاره به روابط دیرینه گروه زبان و ادبیات فارسی با گروه های 
برای گسترش  را  گروه  آمادگی  افغانستان،  فارسی  ادبیات  و  زبان 
بیان کرد.  افغانستان  دانشگاه های  فارسی در دیگر  ادبیات  و  زبان 
نوین  روش های  عنوان  به  کارگاهی  نشست،  این  از  پس 
و  استادان  برای  قبول  دکتر  توسط  انسانی  علوم  در  پژوهش 
موزه  از  افغان  هیات  همچنین  شد.  برگزار  افغان  دانشجویان 
کردند. بازدید  غذایی  صنایع  سوله  و  مرکزی  کتابخانه  دانشگاه، 
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  برگزاری اختتامیه مدرسه تابستانی فارسی آموزان لبنانی مرکز فردوسی 

مرکز  لبنانی  آموزان  فارسی  تابستانی  مدرسه  پایانی  مراسم 
 150 حضور  با  جاری  سال  ماه  مرداد   27 شنبه  روز  فردوسی، 
دوره  این  کنندگان  برگزار  و  مسووالن  و  لبنانی  آموز  فارسی 
شد. برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در 

آموزش  مرکز  رئیس  تقوی،  محمد  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
با  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان 
فارسی  مندی  عالقه  ماهه،   یک  دوره  این  موفقیت  به  اشاره 
آموزان را محرکی برای استادانشان دانست و از همکاری صمیمانه 
کرد. قدردانی  و  تشکر  آموزان  فارسی  این  همراهان  و  مربیان 

در  آموزان  فارسی  این  که  خوبی  بسیار  نمرات  به  اشاره  با  وی   
برگزار  و  همکاران  و  مدرسان  از  اند،  کرده  کسب  دوره  این  مدت 
هم  این  از  پس  کرد.  امیدواری  ابراز  و  کرد  قدردانی  آن  کنندگان 
شاهد برگزاری  چنین دوره هایی در دانشگاه فردوسی مشهد باشیم. 
و  المللی  بین  مدیر همکاریهای علمی-  قبول،  احسان  سپس دکتر 
امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد  زبان فارسی را 
زبان هنر و ادب و فرهنگ و بویژه زبان علم و دانش هم دانست و 
ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره فارسی آموزان بتوانند میان 
روزی  و  کنند  برقرار  ارتباط  مشهد  فردوسی  دانشگاه  و  علم  زبان 

دوباره برای ادامه تحصیل به این دانشگاه برگردند و باعث پیشرفت 
علم و دانش در کشور خودشان بشوند. دکتر قبول ابراز خرسندی کرد 
که این فارسی آموزان بتوانند سفیران خوبی برای ایران و مشهد و 
دانشگاه فردوسی مشهد باشند. وی در پایان از خانم امل ناصر الدین، 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی مدارس المهدی لبنان، دکتر غالب، 
معاون موسسه تعلیم و تربیت اسالمی لبنان تشکر و قدردانی کرد.

درباره  ای  دکلمه  ارائه  به  لبنانی  آموزان  فارسی  از  تن  چند  سپس 
وطن و ایران پرداختند. بعد از آن دکتر غالب العلی، معاون موسسه 
این  برگزارکنندگان  از  تشکر  لبنان، ضمن  اسالمی  تربیت  و  تعلیم 
دوره، زبان فارسی را پلی میان دو ملت ایران و لبنان دانست و ابراز 
امیدواری کرد در پایان، این دوره توانسته باشد اهداف خود را محقق 
کنند و دانش آموزان ما بتوانند سطح زبانی خود را ارتقا دهند و از 
تمامی برگزار کنندگان این دوره بویژه دکتر تقوی و دکتر قبول و 
الملل دانشگاه  اداره دانشجویان بین  دکتر زینب موذن زاده، رئیس 
کرد.  قدردانی  و  تشکر  دوره  این  برگزاری  برای  مشهد،  فردوسی 
در ادامه این مراسم  ابتدا به 20 نفر برتر این دوره یک ماهه تقدیرنامه 
و هدایایی اهداء شد سپس به تمام زبان آموزان گواهینامه پایان دوره 
اعطا شد. از دیگر برنامه های این مراسم، سرود خوانی در مدح پیامبر 
اکرم و امام علی )ع( و پخش نماهنگ فعالیت های این دوره بود.
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برگزاری سومین آزمون سامفا 
در مرکز فردوسی

زبان  های  مهارت  استانداردهای  سنجش  آزمون  سومین 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  )سامفا(  فارسی 
شهریور   15 شنبه  پنج  روزهای  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 
حضور  با  جاری  سال  شهریورماه   16 جمعه  و   97 ماه 
شد. برگزار  لبنان  و  عراق  کشورهای  از  داوطلب   17

این آزمون در دو روز برگزار شد که در روز اول داوطلبان در 
شنیداری،  های  مهارت  با  مرتبط  سواالت  به  عمومی  بخش 
جمعه  روز  در  و  دادند  پاسخ  گفتاری  نوشتاری،  خوانداری، 
علوم  گروه  چهار  در  مرتبط  سواالت  به  آکادمیک  بخش  در 
انسانی، مهندسی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی پاسخ دادند.

زبان  مراکز  در  همزمان  صورت  به  آزمون  این  است  گفتنی 
قزوین،  تهران،  دهخدا  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  فارسی، 
کسب  از  پس  داوطلبان  همچنین  شد.  برگزار  وکردستان 
موفقیت در این آزمون از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
کرد. خواهند  دریافت  گواهینامه  کشور  سنجش  سازمان  و 

برگزاری کارگاه دانش افزایی مدرسان عراقی 
در مرکز فردوسی

تاریخ  از  هفته  دو  مدت  به  عراقی  مدرسان  افزایی  دانش  کارگاه 
نفر   11 با حضور  جاری   سال  ماه  تا 15 شهریور  ماه  3 شهریور 
از استادان کشورهای عراق و لبنان در مرکز فردوسی برگزار شد.

طی این کارگاه 5 مدرس از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد و مدرسان مرکز فردوسی به آموزش مباحث و موضوعاتی 
پیرامون روش تدریس زبان فارسی، دستور و نگارش فارسی، اصول 
و مبانی تدریس خواندن و گفتگو و سنجش و ارزیابی پرداختند. در 
این کارگاه دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین 
ادبیات فارسی  المللی دانشگاه، و عضو هیات علمی گروه زبان و 
دانشگاه فردوسی مشهد، روش تدریس زبان فارسی  و دکتر محمد 
مطرح  را  فارسی  نگارش  و  دستور  فردوسی،  مرکز  رئیس  تقوی، 
کردند. همچنین آقای محسن رودمعجنی، خانم صالحه غضنفری 
بررسی  به  و دکتر زهرا حامدی شیروان، مدرسان مرکز فردوسی 
مبانی و اصول سنجش و ارزیابی، خواندن فارسی و گفتگو پرداختند. 
های   کالس  در  حضور  با  کارگاه  این  کنندگان  شرکت  همچنین 
مرکز فردوسی از نزدیک با روند آموزش زبان فارسی آشنا شدند. 



 14 شماره هجدهم تابستان 97
                                                                                                                                                      
             

عراق  حلبچه  دانشگاه  در  فارسی  زبان  آموزش 

عراق،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی  همت  به 
آغاز شد.  دانشگاه حلبچه  در  فارسی  زبان  آموزش  دوره  سومین 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، به 
همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در عراق، سومین 
فرهنگی  نماینده  هاشمی،  حضور  با  فارسی  زبان  آموزش  دوره 
در  شد.  آغاز  حلبچه  دانشگاه  محل  در  سلیمانیه  در  کشورمان 
این دوره 10 نفر فراگیر زبان فارسی شرکت کرده که با تدریس 
آکو ابراهیم، استاد زبان فارسی طی 150 ساعت به روش کتاب 
آموزش نوین زبان فارسی تألیف احسان قبول آوزش داده می شود.

بعد از گذراندن مرحله آزمون تافل زبان فارسی، گواهی سمی آموزش 
زبان فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد به فراگیران اهداء خواهد شد

معلی  کربالی  در  فارسی  زبان  آموزش  دوره  پایان 

زبان  آموزش  دوره  در عراق،  فرهنگی کشورمان  رایزنی  با حمایت 
به گزارش  یافت.  پایان  معلی  اسمارت کربالی  در مؤسسه  فارسی 
راستای  در  اسالمي،  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  عمومي  روابط 
گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در شهرهای مختلف عراق، 
با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در این کشور، دوره آموزشی زبان 
شد. برگزار  معلی  کربالی  در  فارسی آموز   20 حضور  با  فارسی 

فراگیران در این دوره، سطح آغازین زبان فارسی را بر مبنای شیوه 
به  وابسته  غیرفارسی زبانان  به  فارسی  زبان  آموزش  مرکز  آموزشی 
دانشگاه فردوسی مشهد، طی مدت 40 ساعت آموزشی فرا گرفتند. 
گفتني است؛ برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی توسط مؤسسات 
خصوصی آموزش زبان در بغداد و دیگر شهرهای عراق با حمایت رایزنی 
فرهنگی کشورمان در دستور کار قرار دارد و در حال برگزاری است.

 ایران چطوره؟

من یک ماه پیش از کشور انگلستان به ایران آمدم. مشهد شهر 
میاید.  اینجا خیلی خوشم  زندگی  از  ومن  است  ومهمی  بزرگ 
رفتم  فارسی  زبان  مرکز  باغ  به  استادم  با  روز  یک 
بود.  خوشمزه  هم  خیلی  چیدیم.  سبزی  هم  با  ما  و 
هستند. مهربان  و  نواز  مهمان  زبان  مرکز  مردم  همه 

خیلی ممنون
                                                       اال کوهن

پزشک اطفال لبنانی زبان فارسی یاد می گیرد.

من 32 سال پیش با یک ایرانی به نام سیروس پیشگر ازدواج کردم. من آموزش 
زبان های متنوع را دوست دارم. 4 سال پیش تصمیم گرفتم زبان فارسی را یاد بگیرم 
بخاطر اینکه مادر ستون خانه است و من می خواهم بچه  هایم زبان فارسی را بشنوند. در 
مرکز فردوسی استادان من اهل تمدن و فرهنگ هستند. در وقت کوتاه می  توانند اطالعات 
زیادی به دانشجویان بدهند. مرکز فردوسی نور علم است. به نظر من شهرهای ایران 
از نظر معماری بسیار باعث شگفتی هستند و دل من روی پل خواجو در اصفهان ماند و 
حقیقتا اصفهان نصف جهان است، مشهد را خیلی دوست دارم و حتما در فرصتی دیگر به 
اینجا خواهم آمد. در پایان از همه استادان و کارمندان مرکز فردوسی تشکر می کنم.

                         لبنی دبوق


