
  
  فارسی و ادبیات آموزش زبان ملیدومین همایش 

  

  :مقدمه

قرار گرفتن در مهد زبان و ادبیات فارسی همچنین به دلیل  از دیرباز فردوسی مشهددانشگاه 

از در ترویج و ارتقاء زبان فارسی  بردن از وجود استادان طراز اول زبان و ادبیات فارسی همواره بهره

در آموزش زبان فارسی  ملی دومین همایش، لذا پیشنهاد گردید است اي برخوردار بوده جایگاه ویژه

با همکاري مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه  1396ماه سال تیر 21تاریخ 

برگزار در دانشگاه فردوسی مشهد همچنین انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و فردوسی مشهد 

  .گردد

ضمن حرکت در مسیر اهداف تعیین شده براي همایش سعی خواهد شد،  برگزاري ایندر 

ها، با رویکردي ادبی و تاریخی به عنوان یک نقطه قابل اتکا و مهم به موضوع  ایشماین سلسله از ه

با همراهی استادان و پژوهشگران حوزه زبان و ادب  امید است .شود آموزش زبان فارسی پرداخته

مندان به زبان فارسی  اسب با فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی در اختیار عالقهفارسی کیفیتی جهانی متن

   .در سراسر جهان ارائه دهد

  

  تشکیالتی همایش نمودار

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                         همایش دبیر علمی

 احسان قبولدکتر 

                         همایش دبیر اجرایی

 صفا کاظمیان مقدم دکتر

 مسوول دبیرخانه و سایت همایش

                         دکتر زهرا حامدي شیروان

مسوول امور مالی و رفاهی                         

 مقدم کاظمیاندکتر صفا 

مسوول بخش ویراستاري                         

 چهارمحالیجعفر دکتر
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