
هاي آموزشیمعرفی دوره
هاي آموزشی در قالب آموزان و مخاطبان، برنامهبر اساس استانداردهاي علم آموزش زبان و همچنین نیازسنجی از فارسیآزفامرکز 

گروههفت به بندي و نیاز مخاطبانبر اساس طبقههادورهاین ریزي کرده است. بینی و برنامهپیشدو گروه؛ فارسی آموزي و تخصصی
گردد:ارائه میاست،ي سطوح مختلفداراشده،تعریفاهدافبامتناسبکیهرکهمجزاي زیر

هاي آموزشی مرکز آزفاي دانشگاه عالمه طباطبائیمعرفی دوره:)1جدول (
کد دورهعنوان دورهنوع دوره

آموزيفارسی

100ع ف/

101ع ف/ آموزيیفارسیعموميهادوره.1

102ع ف/مهارتییفارسيهادوره.2

103ع ف/فارسی با اهداف ویژهيهادوره.3

104ع ف/هاي دانشگاهی.دوره4

105ع ف/هاي فارسی ادبی.دوره5

106ع ف/هاي دانش افزایی.دوره6

تخصصی

200ع ف /
201ع ف/زبان فارسیتربیت مدرسيهادوره.7

آموزي یفارسیعموميهادوره-1-1
میانی، سطحِ نوآموز، مقدماتی، پیشهفتداراي مطابق استاندارد آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی آموزيهاي عمومی فارسیدوره

.استو ماهرپیشرفته،میانیمیانی، فوق

:سرفصل دروس
بحث آزاد، ، فیلم وبیان شفاهی،دستورونگارشمهارت، واژهوخواندنمهارت، کردنصحبتمهارت، دنیشنمهارت

گویی، آشنایی با فرهنگ.خوانی و قصهقصه



مرکز آزفاآموزشی هاي تعریف شده در استاندارد : سطوح و زیر سطح)2(جدول

هاي آموزش زبان فارسی به دوره
خارجیان

آموزش غیرمستقیمآموزش مستقیمسطح

6030(N)نوآموز 

12060(A)مقدماتی 

12060(B1)پیش میانی 

12060(B2)میانی 

12060(B3)فوق میانی 

12060(C1)پیشرفته 

C2(12060ماهر (

ساعت390ساعت780مجموع

حضور فارسی آموزان در مکان هاي تاریخی ( شامل: هر سطح معادل نصف زمان آموزش رسمی، آموزش غیر رسمیبرايتبصره: 
. پیش بینی شده استو گردشگري و ... با همراهی مدرسین)

:شودبرگزار میبه شرح زیر خصوصیهاي یک تا چهار نفرة نفر باشد به صورت کالس5آموزان کمتر از که تعداد فارسیدر صورتیتبصره: 
.گرددمیریزي و برگزار شب برنامه8صبح تا 9در هر زمانی از آموز و مدرسهماهنگی زبانبا زمان برگزاري:

(در صورت برگزاري شودبرگزار میآموزیا محل مورد نظر زبانمحل مرکز آزفادر با توجه به درخواست متقاضیانبرگزاري:مکان 
.)کالس تابع شرایط خاص استهزینۀ مرکزکالس در خارج از 



مهارتییفارسيهادوره-1-2

با چهار هااست. این دورهآزفااستاندارد آموزشی زبان فارسی در (C2)مطابق با سطح ماهر/فوق پیشرفته مهارتیهاي فارسیدوره
» مهارت درك شنیدن«و » مهارت  نگارش و دستور زبان فارسی«، »واژه آموزي و اصطالحات زبان فارسی«، »مهارت خواندن«عنوان 

دهد که آموز این امکان را میفارسیها بهمحتواي علمی این دورهریزي شده است.است و هر دوره مطابق جدول زیر در دو ترم برنامه
در سطح فوق آموزياش با تمرکز بر یک مهارت خاص به زبانهاي زبانی، متناسب با موضوعات مورد عالقهعالوه بر تقویت مهارت

ادامه دهد.پیشرفته

هاي فارسی مهارتی) دوره3جدول (

مهارتیفارسی

ساعتهادوره

بینافرهنگیصحبت کردن و ارتباط 
60)1وگو (بیان شفاهی و گفت

60)2(ووگگفتویشفاهانیب

مهارت خواندن
160مهارت خواندن 

260مهارت خواندن 

واژه آموزي و اصطالحات زبان فارسی
160واژه آموزي و اصطالحات 

260واژه آموزي و اصطالحات

دستور زبان و نگارش
160زبان فارسی مهارت نگارش و دستور

260مهارت نگارش و دستور زبان فارسی 

درك شنیدن
160مهارت درك شنیدن 

260مهارت درك شنیدن 

فرھنگی ایران بھ عنوان بخشی ولفھ ھایھا بھ متبصره: در ھمۀ این دوره
شود.توجھ میموزشاز آ



) FSP(ژهیواهدافبایفارسهاي دوره-1-3
بعد از توانندادامه دهند، میها را با اهداف ویژه، کالسفارسیعمومی زبانيهادر نظر دارند پس از گذراندن دورهآموزانی کهفارسی
ها این دورههاي فارسی با اهداف ویژه شرکت کنند.در دوره، متناسب با موضوعات مورد عالقۀ خودپیش میانی و یا میانیدورة 

است:ریزي شدههاي زیر برنامهدر حوزهي مخاطبهاگروهمتناسب با تقاضاي 

فارسی براي تجارت.1
فارسی براي سیاحت و گردشگري.2
فارسی براي اهداف مذهبی.3
فارسی مطبوعاتی و سیاسی.4
فارسی با هدف درك فیلم و سینماي ایران.5
فارسی با اهداف پزشکی و درمانی.6
مترجمی زبان فارسی (ترجمۀ همزمان و ترجمۀ نوشتاري).7

ریزي است.هاي مرکز قابل برنامههاي فارسی با اهداف ویژه متناسب با تقاضاهاي جدید و ظرفیتبرگزاري دیگر دورهتبصره:

هاي دانشگاهی. دوره1-4
ویان به در ایران را دارند و از سوي سازمان امور دانشجاست که قصد ادامه تحصیل ریزي شدهآموزانی برنامهدورة دانشگاهی براي زبان

هاي تخصصی، ابتدا نیاز به یادگیري زبان فارسی دارند. دورة آموزشی این . این افراد براي تحصیل در رشتهشوندمرکز آزفا معرفی می
است:زیر طراحی شدهافراد با توجه به اهداف و نیازهاي آنان، براي مدت یک سال تحصیلی متعارف، اما  به صورت



فارسی
دانشگاهی

ساعتهادوره
طول 
دوره

پذیريانطباق و فرهنگ
هآشنایی با الفباي زبان فارسی، خط فارسی و فارسی پای

روز8030

ترم اول
چهار مهارت اصلی تا سطح مقدماتی و پیش میانی + 

روز24090دستور و واژه

ترم دوم
اصلی تا سطح میانی و فوق میانی + واژه وچهار مهارت 

روز24090دستور + فیلم و روابط بین فرهنگی

ترم سوم
چهار مهارت اصلی تا سطح پیشرفته + واژه و دستور + 

روز24090دانشگاهیویژة فیلم و روابط بین فرهنگی + متون علمی

جمع
800
ساعت

300
روز



هاي ایران، حداقل زبان فارسی براي تحصیل در دانشگاهیادگیريآموزي و اهمیتکوتاه بودن طول دورة فارسیبا توجه به تبصره: 
نمرة قبولی براي عبور از یک ترم به ترم بعدي مطابق جدول زیر است:

فارسی
دانشگاهی

حداقل نمرة قبولیهادوره

انطباق و 
پذیريفرهنگ

خط آشنایی با الفباي زبان فارسی، 
17فارسی و فارسی پایه

ترم اول
چهار مهارت اصلی تا سطح مقدماتی و 

16پیش میانی + دستور و واژه

ترم دوم

چهار مهارت اصلی تا سطح میانی و فوق 
میانی + واژه و دستور + فیلم و روابط 

16بین فرهنگی

ترم سوم

چهار مهارت اصلی تا سطح پیشرفته + 
و روابط بین واژه و دستور + فیلم
16دانشگاهیویژة فرهنگی + متون علمی

آزمون سامفا

این آزمون هر سال توسط سازمان 
گردد و زمان و نحوة سنجش برگزار می

برگزاري آن تابع ضوابط اعالمی وزارت 
عتف یا سازمان سنجش آموزش کشور 

است.

کسب حداقل نمرة 
مورد نیاز مطابق 

نامه ابالغی آیین
وزارت عتف



فارسی ادبی. 1-5
توان یکی از انواع آموزش زبان با اهداف ویژه قلمداد کرد، اما با توجه به اهمیت و جایگاه ادبیات اگر چه آموزش ادبیات فارسی را می

ریزي ورت جداگانه برنامههاي فارسی ادبی به صمرکز ، مجموعۀ دورهاینبه فرد آن، درهاي منحصر ارسی در جهان و جذابیتف
ها شامل موارد زیر است:این دورهشود. می

ادبیات تعلیمی: سیري در گستان سعدي.1
ادبیات عرفانی: آشنایی با مثنوي معنوي .2
ادبیات حماسی: آشنایی با شاهنامه فردوسی.3
ادبیات غنایی.4
ادبیات پایداري.5
ادبیات کودك و نوجوان.6
ادبیات معاصر.7
فارسیعروض و وزن شعر .8

تبصره:
که سطح کنند و در صورتییهاي فارسی ادبی ابتدا در آزمون تعیین سطح مرکز آزفا شرکت مالف. متقاضیان خارجی شرکت در دوره

ها شرکت کنند.  توانند در این دوره، میفارسی آنها میانی و باالتر باشدزبان
شناسی در خارج از کشور، هاي زبان و ادبیات فارسی و ایرانن رشتهب. دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران، و دانشجویا

نیازي به گذراندن آزمون تعیین سطح ندارند. 

افزاییهاي دانش. دوره1-6
هاي فرهنگی ج.ا. ایران در خارج ف قرارداد با دانشگاه عالمه طباطبائی یا نمایندگیهاي خارجیِ طرها بنا به تقاضاي دانشگاهاین دوره

ها از لحاظ زمانی ا است. این دورهشود که یادگیري زبان فارسی بخشی از برنامۀ آموزشی آنهاز کشور براي دانشجویانی برگزار می
گردد:ریزي میجدول زیر برنامهمدت است که بر اساس مدت و بلندمدت، میانشامل سه  دورة کوتاه

مدتنوع دورة آموزشی

روزه15کوتاه مدت

روزه30مدتمیان 

روزه90بلند مدت

تبصره: 

المللی دانشگاه عالمه طباطبائی و هاي بینگرفته بین مرکز گسترش همکاريها متناسب با توافقات صورتبندي این دورهالف. زمان
شود.هاي خارجی طرف قرارداد تنظیم میدانشگاه

شود.تحلیل نیاز متقاضیان تعیین میها پس از آزمون تعیین سطح و ب. محتواي آموزشی این دوره



زبان فارسیدورة تربیت مدرس . 1-7
اي هاي خارجیهاي معلمی مدرسان خارجی زبان فارسی و تامین مدرس زبان فارسی براي موسسهبا توجه به ضرورت ارتقاء مهارت

را در دو گروه جداگانه، به شرح زیر »  سیتربیت مدرس زبان فار« هاي شود، این مرکز ، دورهکه زبان فارسی در آنها تدریس می
کند:  برگزار می

مدرس ویژه خارجیانهاي تربیت. دوره1-7-1
نمایند ها، ابتدا در آزمون تعیین سطح مرکز آزفاي دانشگاه عالمه طباطبائی شرکت میخارجیانِ متقاضیِ شرکت در این دوره

محتواي آموزشی این دوره براي متقاضیان ها شرکت کنند.توانند در این دوره، میو در صورتی که سطح زبانی آنها میانی و باالتر باشد
خارجی به صورت زیر است: 

ساعت آموزشینام درسردیف

30ساخت زبان فارسی1

10مهارت خواندن هاي آموزشفنون و شیوه2

10مهارت شنیدن هاي آموزشفنون و شیوه3

10صحبت کردن هاي آموزشفنون و شیوه4

10مهارت نوشتن هاي آموزشفنون و شیوه5

10آزمون زبان فارسیهاي  تهیۀفنون و شیوه6

80جمع

:تبصره

آموخته با توجه به تخصصی بودن محتواي آموزشی دورة تربیت مدرس زبان فارسی، متقاضیان باید مدرس زبان فارسی یا دانشالف.
هاي مرتبط در خارج از کشور باشند.یا دانشجوي رشتۀ تحصیلی زبان و ادبیات فارسی و یا یکی از رشته

شناسی در خارج از کشور، هاي زبان و ادبیات فارسی و ایرانن رشتهدانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران، و دانشجویاب.
نیازي به گذراندن آزمون تعیین سطح ندارند. 



ایرانیانمدرس ویژه هاي تربیتدوره.1-7-2
با توجه به اینکه بسیاري از مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در داخل ایران و مدرسان ایرانی مراکز آموزش زبان فارسی در 

متناسب با هاي تربیت مدرس زبان فارسی هستند،  برنامۀ آموزشی ویژة این متقاضیان، خارج از ایران نیز، متقاضی شرکت در دوره
: گرددبه شرح جدول زیر تعیین میگروه و شان ، در دونوع مدرك تحصیلی

100از 90متقاضیان ایرانی که مدرك تحصیلی آنها حداقل لیسانس باشد و در آزمون تعیین سطح زبان فارسی نمره . 1گروه 
را کسب نمایند.

شناسی زبانان، زبانسیهاي زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارآموختگان رشتهدانشجویان یا دانش. 2گروه 
هاي خارجیو آموزش هر یک از زبان

ت آموزشیاساعنام درسردیف

2گروه 1گروه 

4020ساخت زبان فارسی1

106دن مهارت خوانهاي آموزشفنون و شیوه2

106ن مهارت شنیدهاي آموزشفنون و شیوه3

106صحبت کردن هاي آموزشفنون و شیوه4

106ن مهارت نوشتهاي آموزشفنون و شیوه5

106فارسیآزمون زبانهاي  تهیۀفنون و شیوه6

9050جمع


