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اهداف نشریه
دانش آموزشکاوی زبانهای دوم و خارجی ،همگام با پیشرفت دانش و فناوری ،رشد چشمگیری در دهههای
اخیر داشته است .زبان فارسی نیز بهعنوان یکی از عوامل همبستگی ملّی ،ابزار ارتباط زبانی و پشتوانهی
تاریخی -فرهنگی ایرانیان در حوزههای آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیت ملّی ،از نقش بسزایی برخوردار
است.
با توجه به تخصصی شدن دانش آموزشکاوی زبانهای دوم و خارجی در دنیا و به دنبال آن ،آموزشکاوی
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و نیز با در نظر گرفتن اهمیت زبان فارسی در همبستگی ملّی و تقویت
ارتبابات کشورمان با کشورهای منطقه ،راهاندازی نشریهی «پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر
فارسیزبانان» ضروری به نظر میرسید .بنابراین ،نشریهی مذکور وابسته به مرکز آموزش زبان فارسی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،در راستای تقویت و گسترش مرزهای دانش آموزشکاوی فارسی
بهعنوان زبان دوم و زبان خارجی و بهکارگیری علمی این دانش و شاخههای آن گام برداشته است.
بر مبنای چنین رسالتی ،نشریهی «پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان» تنها نشریهی
علمی -پژوهشی ،با فاصلهی انتشار هر دو فصل یک بار ،در این زمینه خواهد بود که مقاالت اصیل و
یافتههای علمی اندیشمندان و محقّقان دانشگاهی را در این سطح علمی به چاپ خواهد رساند.
خط مشی نشریه
خط مشی بنیادین نشریه ،بیشتر بر حمایت از مقاالت مبتنی بر روشهای میدانی ،در زمینههای زیر و صرفاً
در حوزهی «آموزشکاوی فارسی بهعنوان زبان دوم و زبان خارجی» استوار خواهد بود.
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