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اَداف وطریٍ
داوص آمًزضکايی زتانَای ديم ي خارجیَ ،مگام تا پیطرفت داوص ي فىّايری ،رضذ چطمگیری در
دٍََای اخیر داضتٍ است .زتان فارسی ویس تٍعىًان یکی از عًامل َمثستگی ملّی ،اتسار ارتثاط زتاوی
ي پطتًاوٍی تاریخی -فرَىگی ایراویان در حًزٌَای آمًزضی ،اجتماعی ،فرَىگی ي امىیت ملّی از
وقص تسسایی ترخًردار است.
تا تًجٍ تٍ تخصصی ضذن داوص آمًزضکايی زتانَای ديم ي خارجی در دویا ي تٍ دوثال آن،
آمًزضکايی زتان فارسی تٍ غیر فارسی زتاوان ي ویس تا در وظر گرفته اَمیت زتان فارسی در َمثستگی
ملّی ي تقًیت ارتثاعات کطًرمان تا کطًرَای مىغقٍ ،راٌاوذازی وطریٍی پژيَصوامٍی آمًزش زتان
فارسی تٍ غیر فارسیزتاوان ضريری تٍ وظر میرسذ .وطریٍی پژيَصوامٍی آمًزش زتان فارسی
ياتستٍ تٍ مرکس آمًزش زتان فارسی داوطگاٌ تیهالمللی امام خمیىی(رٌ) ،در راستای تقًیت ي گسترش
مرزَای داوص آمًزضکايی فارسی تٍعىًان زتان ديم ي تٍکارگیری علمی ایه داوص ي ضاخٍَای آن گام
ترداضتٍ است.
ترمثىای چىیه رسالتی ،وطریٍی پژيَصوامٍی آمًزش زتان فارسی تٍ غیر فارسیزتاوان تىُا
وطریٍی علمی -پژيَطی ،تا ترتیة اوتطار َر فصل یکتار ،در ایه زمیىٍ خًاَذ تًد کٍ مقاالت اصیل
ي یافتٍَای علمی اوذیطمىذان ي محقّقان داوطگاَی را در ایه سغح علمی تٍ چاج خًاَذ رساوذ.
خط مطی وطریٍ
خظ مطی تىیادی وطریٍ ،تر حمایت از مقاالت اصیل پژيَطی پژيَطگران در زمیىٍَای زیر ي صرفاً
درحًزٌی «آمًزضکايی فارسی تٍ عىًان زتان ديم ي زتان خارجی» استًار خًاَذ تًد.















ريشَای آمًزش فارسی تٍ غیر فارسیزتاوان
آمًزش مُارتَا ي زیرمُارتَای فارسی تٍ غیر فارسیزتاوان
ريانضىاسی یادگیری مُارتَا ي زیر مُارتَای فارسی در غیرفارسیزتاوان
عراحی ،تُیٍ ي تذيیه مًاد درسی ي کمک درسی ي ارزضیاتی آنَا
آمًزش زتان فارسی ترای اَذاف داوطگاَی یا اَذاف يیژٌ
آمًزش زتان فارسی در محیظ مجازی
کارترد اتسارَا ي فىايریَای وًیه
مذیریت کالسَای چىذزتاوٍ ي چىذ فرَىگی
اصًل اخالقی در آمًزش زتان فارسی
مسائل جامعٍضىاختی ي فرَىگی آمًزش فارسی
سىجص ،ارزیاتی ي آزمًنسازی
تحًالت آیىذٌی داوص آمًزضکايی زتان فارسی
ي سایر پژيَصَای میانرضتٍای (زتانضىاسی کارتردی ،ادتیات ي)....
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