


گذری بر جایگاه آموزش زبان فارسی 
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وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

کاظمیان مقدمصفا 
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مدرس و معاون مرکزآموزش 

دانشگاه فردوسی مشهد
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طرح شده در کاربرگ های ارسالیمهم ترین سواالت 

مرجع تصویب کننده هر مقطع•
امکانات موجود کمک آموزشی•

شرح درس. 4

فرصت ها. 5
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راهکارها. 7

مشخصات کشور و دانشگاه. 2

چه زبان های دیگری در دانشگاه ... •
تدریس می شود

کیکتعداد دانشجویان زبان های دیگر به تف•
ان زبان فارسی چندمین انتخاب زبان آموز•

است
مشخصات کرسی. 3

عنوان گروه•
تعداد اعضاء هیأت علمی•
مقاطع تحصیلی•
تعداد دانشجویان هر مقطع•
تعداد واحدهای درسیدر هر مقطع•
سرفص مصوب هر مقطع•
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وضعیت سرفصل دروس
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تحصیلیدر مقاطع در حال تدریس مهمترین سرفصل های 
(نیازمند تهیه منابع استاندارد و بین المللی)

 (گذشته و معاصر) تاریخ ادبیات فارسی

تاریخ تمدن ایران و اسالم

شرق شناسی

 (در حوزه زبان فارسی)زبانشناسی

ترجمه

ایران شناسی

 (صرف و نحو)دستور زبان فارسی

بررسی سبک های شعر و نثر زبان فارسی

آشنایی با دانشمندان و ادبای ایران



فرصت های موجود 
فارسیمراکز دانشگاهی و علمی آموزش زبان در 

برگرفته از یادداشت های اساتید اعزامی

جمعیت جوان دانشگاهی

مراکز بی شمار علمی، آموزشی و تخصصی

 فرصت مغتنم آشنایی با فرهنگ و تاریخ ایران در واحدهای اختیاری رشته های شرق شناسی و...

فرصت سازی برای عالقه مندان به کاریابی در کشورهای مختلف

بیات سایر معرفی جایگاه و موقعیت ادبیات فارسی و فراهم ساختن موقعیت تطبیق این ادبیات غنی و پربار با اد

کشورهای دارای ادبیات کهن  

دپارتمان های ریشه دار زبان فارسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی

حمایت برخی دولت ها از آموزش زبان فارسی

اشتیاق جوانان به یادگیری زبان فارسی

نوجویی در حوزه ادبیات تطبیقی و زبانشناسی



موجود چالش های 
در مراکز دانشگاهی و علمی آموزش زبان فارسی

برگرفته از یادداشت های اساتید اعزامی

عدم تولید محتوای آموزشی برای زبان های مختلف

 عدم آشنایی استادان اعزامی به زبان های کشورها از جمله؛ پرتغالی و  ...

 عدم تنوع و منابع کم صوتی، تصویری و تألیفی در مراکز آموزشی

عدم انگیزه در برخی کشورها برای یادگیری زبان فارسی

کمبود منابع تصویری و بروز شده ایران شناسی

عدم حضور صنایع و هنر ایرانی در بسیاری از کشورها به عنوان نماینده پویایی یک ملت و ایجاد انگیزه در یادگیری زبان فارسی

هزینه های نامناسب، تصمیم گیری های نابجای نهادهای سیاسی، فرهنگی و آموزشی در امر آموزش زبان فارسی

انعقاد تفاهم نامه های بالوجه و بی اثر، بدون ضمانت اجرایی

معرفی ناکافی و عدم آشنایی با سطح علوم مختلف در ایران

 سیار عادی در امروزه امری ب) فعال نبودن بخش های بین الملل دانشگاه های مختلف برای رایزنی در تبادل استاد و دانشجو در رشته های مختلف

(روابط دانشگاهی محسوب می شود

عدم تسهیالت الزم برای اعزام دانشجو در مقاطع مختلف به ایران



راهکارهای پیشنهادی
مراکز دانشگاهی و علمی آموزش زبان فارسیبرای تقویت 

برگرفته از یادداشت های اساتید اعزامی

تقویت منابع درسی، کمک درسی و مرجع
پشتیانی از تدوین و انتشار درسنامه های آموزش زبان فارسی به زبان های مختلف
تقویت فضای مجازی در آموزش زبان فارسی
اعزام دقیق استادان به مراکز خاص
همراهی بخش های دیپلماتیک با استادان به عنوان یک عنصر دانشگاهی
ایجادهماهنگی بین نهادهای مرتبط با امر آموزش زبان فارسی
افزایش طول دوره اعزام استادان
تجهیز منابع کتابخانه ایی
 و سرفصل ها در مقاطع مختلفدروس بازنویسی و مهندسی
کارآفرینی در حوزه هنر و صنعت با هماهنگی بخش های دیپلماتیک
 ایرانتشویق نفرات برتر و اعزام برای ادامه تحصیل در
معرفی و اعزام استادان پر کار برای گذراندن دوره های دانش افزایی در ایران
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فارسیبه امید بلند آوازه ساختن دوباره زبان 
و سپاس از توجه شما



تجزیه تحلیل و بازنویسی داده ها

صفا کاظمیان مقدم-زهرا استاد زاده 

–عضو هیأت علمی مرکز گسترش زبان فارسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

معاون مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

دانشگاه فردوسی مشهد


