
 

 

 

 

  https://sbu.ac.ir/webinar آن از طریق لینکسخنرانی، در زمان مقرر  هر برای ورود به جلسۀ

 وارد نشست خواهید شد.)وبینار بهشتی( 

 آزاد است و برای ورود نیازی به رمز عبور نیست. خدمات همایش رایگان و شرکت در آن

 

  1/11/1911  : چهارشنبهروز اول

 افتتاحیه

 خاتمی احمددکتر 
ریاست محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

 دانشگاه شهید بهشتی
 )پانزده دقیقه( ۰۰:۹تا  ۰۰۹۹

  کریمیا شکراهللدکتر 
های علمی مدیریت محترم دفتر همکاری

 المللی دانشگاه شهید بهشتیبین
 )ده دقیقه( ۰۰:۹تا  ۰۰:۹

 پورابوالقاسم اسماعیلدکتر 
و  دانشگاه شهید بهشتی شناسیاستاد گروه زبا 

 آزفادومین همایش ملی دوساالنۀ  محترم مدیر
 )پانزده دقیقه( ۰۰:۹تا  ۰۰:۹

 

  ناز میردهقان مهیندکتر دبیری به نشست اول 

 نقد و بررسی منابع آموزشی

 آموزهای زبا فرهنگ
 بهروز صفرزاده

 نامۀ دهخدا()موسسۀ لغت
 )ده دقیقه( ۰۰۹۹تا  ۰۰:۹

عی تصویری واق رائۀا ها درگفتاریبررسی نقش کنش
زبا   یآموزش در آثار روزمرهو فرهنگ  با از ز

 زبانا غیر فارسی هفارسی ب

 آنیتا امیریدکتر 
 )دانشگاه شهید بهشتی(

 )پانزده دقیقه( ۹۰:۹:تا  ۹:

 کتاب معنایی هاینخستی کاربرد میزا  بررسی
 پرفا یک 

 )پانزده دقیقه( ۹۰۰۹:تا  ۹۰:۹:  مریم پورنوروز

بررسی وضعیت آموزش ادبیات فارسی در منابع آزفا 
 شدهبا نگاهی به انواع ادبی کمتر شناخته

 )پانزده دقیقه( ۹۰۹۹:تا  ۹۰:۹: فرناز فتوحیدکتر 
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  فاطمه مهری نشست دوم به دبیری دکتر 

 شناسیایران

 الهوری فلسفۀ خودی و رمانتیسم قدرت اقبال
 اشتفا  پوپدکتر 

 شناسی اتریش(کادمی ایرا آ)
 )بیست دقیقه( ۰:۹::تا  ::

 های باستانی ایرا های آموزش زبا دشواری
 )مطالعۀ موردی۰ اوستایی، فارسی باستا ، سغدی(

 لیلی ورهرامدکتر 
 )دانشگاه تهرا (

 )پانزده دقیقه( ۰:۹::تا  ۰:۹::

نقش فرهنگ و تمد  ایرا  در روند تاریخی 
 آموزش و پرورش در گرجستا 

 الکساندر چولوخادزهدکتر 
شناسی )رئیس بخش شرق

دانشگاه گرجستا  و استاد 
زبا  فارسی، مطالعات ایرا  و 

 خاورمیانه(

 )بیست دقیقه( ۰۹۹::تا  ۰:۹::

 برتولد الوفر و زبا  فارسی
 فاطمه مهریدکتر 

 )دانشگاه شهید بهشتی(
 )پانزده دقیقه( ۰:۹::تا  ۰:۹::

 

 

 

 وگو ( به دبیری دکتر زهیر صیامیان گرجی نشست سوم )گفت

آموزش زبان فارسی؛ مجالی 

برای ترویج فرهنگ و تاریخ 

 ایران

 )دانشگاه تهرا ( علی کالیراددکتر 

 ۰۰۹::تا  ۰۰:۹:
 )دانشگاه تهرا ( گودرز رشتیانیدکتر 

شگاه شناسی دان)رئیس بخش شرق الکساندر چولوخادزهدکتر 

 گرجستا  و استاد زبا  فارسی، مطالعات ایرا  و خاورمیانه(
 )دانشگاه شهید بهشتی( زهیر صیامیا  گرجیدکتر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2/11/1911شنبه  روز دوم: پنج

 نشست اول به دبیری دکتر موسی نوشی

 جایگاه فرهنگ در آموزش زبان فارسی
زبانی و فرهنگی در  هایجایگاه شایستگی

 آموزش و سنجش زبا 
 دکتر محمدرضا عنانی سراب

 )دانشگاه شهید بهشتی(
 )سی دقیقه( ۹:تا  ۰۰۰۹

بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش 
 زبانا یرفارسیغزبا  فارسی به 

 محمدجواد برقعی

 حسام نگینیو 
 )پانزده دقیقه( ۹۰:۹:تا  ۹۰۹۹:

 

 پوردکتر مونا ولینشست دوم به دبیری 

 دستور آموزشی
سازی ساخت مصادر فعلی و نقش یکسا 

 آ  در آموزش زبا  فارسی
 زادهمجتبی منشیدکتر 

 )دانشگاه عالمه طباطبایی(
 )پانزده دقیقه( ۹۰:۹:تا  ۹۰:۹:

ی گروه هاسازه بیترت یامقابله تحلیل
ا بو فرانسه  یفارس هایزبا اسمی و بند در 

 زبانا یبه فرانسو یهدف آموزش فارس

)دانشگاه شهید  فاطمه بهرامیدکتر 

گاه )دانش موسی نوشیدکتر ، بهشتی(

  مؤمنی، زکیه شهید بهشتی(
 )پانزده دقیقه( ::تا  ۹۰:۹:

 رویکرد با اضافه حروف آموزش

 زبانا غیرفارسی به شناختی شناسیمعنی
 )پانزده دقیقه( ۰:۹::تا  ۰۹۹:: باقری، فرشته باقریزهرا حاجی

 

  نشست سوم به دبیری دکتر لیلی ورهرام 

 ای در آموزش و مطالعات زبان فارسیمحتوای چندرسانه
ای دیجیتال در مطالعات های چندرسانهسامانه

 اوستایی
 پورصبا لطیفدکتر 

 )فرهنگستا  هنر(
 )پانزده دقیقه( ۰:۹::تا  ۰:۹::

خارجی؛ ای تا آموزش زبا  از متو  رسانه
 سازیای برای مدلمطالعه

 دانیال بسنجدکتر 

 )دانشگاه شهید بهشتی(
 )پانزده دقیقه( ::تا  ۰:۹::

 

 



 

 

 

 

 نشست چهارم به دبیری دکتر محمد راغب 

 هاگسترش زبان فارسی در جهان: پیشرفت و چالش

 هاها و چالش۰ پیشرفت۰۹آزفا در دهۀ 
)پژوهشگاه  احمد صفارمقدمدکتر 

 انسانی و مطالعات فرهنگی(علوم 
 )سی دقیقه( ۰۰۰۹:تا  ۰:

 یری برای گسترش جهانیتداب
 آموزش زبا  فارسی

 ناز میردهقا مهیندکتر 
 )دانشگاه شهید بهشتی(

 )بیست دقیقه( ۰۰۹۹:تا  ۰۰۰۹:

شناسی در گزارش معاونت زبا  فارسی و ایرا 
 خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بهادر باقریدکتر 
زبا   )دانشگاه خوارزمی و معاونت

 علوم(شناسی وزارت فارسی و ایرا 
 )پانزده دقیقه( ۰:۹::تا  ::

 

 

 اختتامیه 

 )ده دقیقه( ۰۰۹::تا  ۰:۹::  بهادر باقریدکتر  یاد دکتر زهرا استادزادهیادی از زنده

 )ده دقیقه( ۰:۹::تا  ۰۰۹::  محمد راغبدکتر  یاد دکتر عصمت اسماعیلییادی از زنده

رئیس مرکز آزفا دانشگاه  پایانی گزارش
 دبیر علمی همایششهید بهشتی و 

 )ده دقیقه( ۰۹۹::تا  ۰:۹:: محمد راغبدکتر 

 

 

 

 :ارتباط با مرکز آزفا دانشگاه شهید بهشتی

pltc@sbu.ac.ir ۰پست الکترونیک 
http://pltc.sbu.ac.ir ۰نشانی سایت 
farsi_in_beheshti ۰صفحۀ اینستاگرام 

BeheshtiPersianLearningCenter ۰کانال تلگرام 

 

mailto:pltc@sbu.ac.ir
http://pltc.sbu.ac.ir/
file:///C:/Users/User/Downloads/Instagram.com/farsi_in_beheshti
https://t.me/BeheshtiPersianLearningCenter

