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شود،  یافتن به بازارهاي اقتصادي در کشورها در حال توسعه محسوب می امروزه زبان اولین اولویت گسترش فرهنگ و تمدن و حتی دست

توجه به امر گیرد، لذا با درك این مهم، ضرورت  هاي مختلف صورت می اي در امر آموزش زبان از سوي دولت سابقه گذاري کم بطوریکه سرمایه

آموزش زبان فارسی به عنوان دروازه آشنایی و ورود به تمدن و فرهنگ کهن ایران زمین همچنین آشنایی با یکی از ارکان سنتی نظام فکري و 

 علمی جهان که امروزه از بزرگترین تولیدکنندگان مقاالت علمی و پژوهشی محسوب شده و از کشش اقتصادي مطلوبی نیز برخوردار گردیده

 به عنوان پایه اساسی فرهنگ و تمدن ایران و فرهنگ  فارسی ، ادبیات خوشبختانه مسئله آموزش و گسترش زبان .است، بر کسی پوشیده نیست

و از اهدف اساسی نظام سیاسی ـ  هاي جدي دولت قرار داردي یکی از سیاستهاي اخیر بسیار اهمیت پیدا کرده است و در زمرهدر سال

 زبان فارسی،آموزش درکنار  .اندمند شدههمچنین گروه بسیاري از خارجیان نیز به یادگیري زبان فارسی عالقه .شودحسوب میفرهنگی کشور م

شنا کرد تا هر یک به عنوان یک سفیر فرهنگی به گسترش زبان، فرهنگ آ فارسی یاتادب  گنجینه هزار سالهآموزان را با فارسیتوان می

المللی است و هاي ملی و بینریزي علمی و تخصصی دقیقی در زمینهاین امر نیازمند برنامه .دنیا بپردازند و ادب فارسی در سراسر 

گران و تمامی کسانی که دغدغه حفظ و گسترش زبان و هایی براي گردآمدن استادان، پژوهشها و گردهماییاندیشیبرگزاري هم

دومین همایش آموزش زبان فارسی ضمن حرکت  بنابراین .ها باشدگونه برنامهاهگشاي اینساز و رتواند زمینهادبیات فارسی را دارند، می

ها، با رویکردي ادبی و تاریخی به عنوان یک نقطه قابل اتکا و مهم به موضوع آموزش  ایشمدر مسیر اهداف تعیین شده براي این سلسله از ه

پژوهشگران حوزه زبان و ادب فارسی کیفیتی جهانی متناسب با فرهنگ و تمدن  زبان فارسی پرداخته و امیدوار است با همراهی استادان و

  .مندان به زبان فارسی در سراسر جهان ارائه دهد ایرانی اسالمی در اختیار عالقه

 
  محورهاي عمومی دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی

 شمول در فارسی بر پایه مفاهیم جهان  و ادبیات آموزش زبان

 ادبیات کهن و غنی فارسی

  آموزش زبان و ادبیات فارسی به عنوان یکی از ارکان سنتی

 میراث علمی و عرفانی جهان 

  و  زبانی در کشورهاي مختلف و تدوین مبانیبررسی

 منابع و متون متناسب آموزش زبان فارسی استانداردسازي

 هاي  هاي دانشبه حوزه آموزش زبان فارسی مقدمه ورود

 هاي مرتبطو دیگر رشته شناسی شرق ی چونتخصص

 آموزشی زبان و ادبیات فارسی منابعشناسی تدوین  روش 

 اي و جهانی براي آموزش  راهبردهاي بلند و کوتاه مدت منطقه

 فارسی و ادبیات زبان

  آموزان  سطح و سنجش و ارزیابی فارسی تعیین معیارهاي 

  فارسی، توانمند سازي، گزینش و و ادبیات مدرس زبان

   استخدام

 و رغبت  فرهنگی فارسی، گردشگري و ادبیات آموزش زبان

 افزایی

  و آموزش زبان و ادبیات فارسیادبیات تطبیقی 

 اي  فارسی و مطالعات میان رشته و ادبیات آموزش زبان  



 هاي جدید در حوزه آموزش  ضرورت و اهمیت ایجاد گرایش

  فارسی و ادبیات زبان

 در فارسی  و ادبیات هاي آموزش زبان ها و چالشرویکرد

 داخل و خارج از کشور

  فن آوري هاي نوین آموزش زبان و ادبیات فارسی 

 با استفاده از  زبان و ادبیات فارسی تولید محتواي آموزشی

 شیوه هاي جدید شنیداري و دیداري

 فارسی و ادبیات استانداردسازي آزمون ها در آموزش زبان 

 ها فارسی با آموزش دیگر زبانو ادبیات قایسه آموزش زبان م 

 هاي گفتگو، شنیدن، خواندن و شناسی آموزش مهارتآسیب

 فارسی و ادبیات نگارش در منابع آموزش زبان

 شناسی آموزش دستور، واژگان و تلفظ در منابع آموزش آسیب

 فارسی و ادبیات زبان

 موفق آموزش  استادانشناختی شخصیتی و روان هايویژگی

 فارسی و ادبیات زبان

 آموزان موفق فارسی شناختی شخصیتی و روان هايویژگی 

 و ادبیات زبان نویسی و آموزشاي و فرهنگشناسی پیکرهزبان 

 فارسی

 فارسی و ادبیات هاي جهانی سازي زبانچالش 

 طراحی محیط یادگیري براي فارسی آموزان 

 زش زبان فارسیشناختی شناختی و آموهاي زبانآموزه 

 فارسی و ادبیات تحلیل گفتمان و آموزش زبان 

 راهبردهاي یادگیري و آموزش زبان فارسی 

  هاي زبانیفارسی و بازيو ادبیات آموزش زبان 

 آموزانسنجی زبانی فارسینیاز 

 زبان فارسی تصویرسازي و گرافیک در منابع آموزشی 

  آموزشی منابعبازنمایی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی در 

  فارسیو ادبیات زبان 


