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 یاد سعدیمعاونت آموزش و پژوهش بن

 

علمیمدرسانیازهایننیبهتأمهاییهستندکهدوره(TPSOL)هایتربیتمدرسآموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزباناندوره

توانندباگذراندنشود.داوطلبانمیآناندرآموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزبانانمنتهیمییاحرفهیهافارسیوارتقاءمهارتزبان

 تفا(شرکتنمایند.ایبهآموزشزبانفارسیبپردازندوهمچنیندرآزموندانشتدریسزبانفارسی)دا،بهصورتحرفههاایندوره

شود.تعیینسامانهدراستادودانشجوحضوربرایمشخصیلزومینداردزمانکهاستاینغیرهمزمانهایدورهویژگیتریناصلی

دورهباالتریکیفیتبااستوترغنیطراحی،نوعدلیلبههادورهاینمحتوایعالوهبه .استطراحیشدههمزمانهاینسبتبه

طراحیآنالینآزمونومرتبطمنابعویدئوها،متنتعاملی،آموزشیشاملویدئوهایسعدیبنیاددرغیرهمزمانهایدورهمحتوای

حفظازاطمینانجهت.استآموزشیویدئویقسمتچندینشاملجلسههروجلسهچندینشاملغیرهمزماندورۀهر.استشده

مشاهدۀصورتدرکهگونهبدیناست؛شدهطراحیایمرحلهصورتبهغیرهمزمانهایدورهدرآموزشیروشآموزش،کیفیت

محتوایتمامازآزمونینیزجلساتپایاندر.شودفراهممیبعدیجلسۀمحتوایمشاهدۀامكانجلسه،هرآزموندرقبولیوویدئوها

دردورهآزمونرالحظاتیپسازآنمشاهدهکند.گواهیتواندنتیجۀکاربرمیاستوخودکارآنتصحیحکهگرددمیبرگزاردوره

شودمیصادرالكترونیكیصورتبهپایانیومستمرهایآزموندرقبولینمرۀکسبوجلساتتماممشاهدۀصورت هایگواهی.

هماهنگیبهنیازیغیرهمزمانهایدورهدرشرکتهستند.برایسعدیبنیادسایتطریقازاعتبارسنجیلینكوکددارایصادرشده

 کنید.شرکتدورهدرتوانیدمیزمانیهردرنام،ثبتوسامانهبهورودباونیست

راشارهکرد:یتوانبهمواردزیندورهمیبارزایهایژگیازو

 زبانانیفارسریبهغینآموزشزبانفارسینمتخصصیازبهتریكیسیتدر 

 و از عنوانمحتوایقیتلفیدئوهایاستفاده )تلفیاصلیبه فیقتصویدوره محتوایرو با دریغنیاچندرسانهیلماستاد

 دئو(یو

 بهصورتتعاملدئویارائهو پاسخصحینپخشسواالتیکهدرحیابگونهیها دئوادامهیحپخشویپرسشوپساز

 ابد.ییم

 دئوینترنتوعدمامكانپخشویناییواقعسرعتپاندرمیترشدنمحتواوهمچنیدئوهاجهتغنیویلمتنیارائهفا 

 انیتوسطاستاددرکالسبادانشجویزبانفارسیهاسمهارتیتدریواقعیهاارائهنمونه 

 ارائیبرگزار و جلسه هر اطالعاتۀنمرۀآزمونپساز بازخورد ارائه آزمونو اتمام پاسختشریآزمونپساز یحیو

 هرجلسهیهاآزمون

 شوجوددارد.یامكاننمایتدرآزمونجلسهقبلیهرجلسهدرصورتموفقیکهمحتوایابگونهدورهیامرحلهیطراح 

 کنندگانازدورهلاستفادهشرکتیجهتتسهییدئویوویمتنیراهنمایهالیارائهفا 

 دورهیدرهنگامبرگزاریوآموزشیفنیبانیارائهپشت



 

 

 در دوره نه شركتیهز   اطالعات مختصر دوره

 الیر  2،500،000 یرانیا  ییدكتر رضا صحرا مدرس
مندان به تدریس زبان فارسی به عنوان  هعالق مخاطب

 زبان دوم
 وروی 30 یرانیر ایغ 

     رهمزمانیغ یآموزش جلسه 9 مدت
     نامحدود ظرفیت دوره

     1401 اسفندان یتا پا 1400مهر  نام مهلت ثبت
مدت حضور در 

 دوره
 ماه 2حداكثر 

    

 : یبرگزار  روش

دلخواهازطریقاینترنتواردسامانهبنیادسعدیوزمانمكاناستادودانشجودرگردد.یرگزارمبهمزمانریغبرخطصورتدورهبه

شدهوطبقراهنماهایموجودبهکالسمتصلوشروعبهفعالیتمینمایند.

 :دوره اهداف
 یزبانیهامؤلفههاومهارتدرآموزشیرانیاریغویرانیامدرسانیامهارتحرفهوارتقاءیمدرسزبانفارستیترب 

 ایتمامنقاطدنارتباطبامخاطباندرلیتسه 

 شرکتدردورهیهانهیوکاهشهزبامخاطبنامحدودیاارائهآموزشحرفه

 بهآنانیاحرفهیهاوتداومآموزشیزبانفارسیاشبكۀمدرسانحرفهجادیا 

 سرفصل ها:
 یدومخارجآموزشزبانیمبان 

 )اصولوفنونآموزشچهارمهارتاصلی)خواندن،نوشتن،صحبتکردنوشنیدن 

 واژه(نآموزشمولفههایزبانی)تلفظ،دستورواصولوفنو 

 یریادگییسبكهاوراهبردها 

 ریزی جلسات: برنامه

 عنوان جلسه

 از سامانهاستفاده  یو راهنما آمادگی صفر

 یدوم خارج آموزش زبان یمبان 1

 دنیآموزش مهارت شن 2

 آموزش مهارت خواندن 3

 آموزش مهارت نوشتن 4

 آموزش مهارت تلفظ 5

 آموزش مهارت واژه 6

 آموزش مهارت دستور 7

 یریادگی یسبک ها و راهبردها 9



 

 شرایط متقاضیان:

 زبانفارسیبهغیرفارسیزبانانباشد.مندبهحوزهآموزشهعالقوگویشورزبانفارسی

 .مهارتهایکاربااینترنتجهتآموزشمجازیراداراباشند 

:دوره یند برگزار یفرآ  

 ثبت نام. 1

 ورود به سامانه آموزش مجازی بنیاد سعدی•
 انتخاب دوره غیر همزمان روش تدریس زبان فارسی•
 (ریالی یا ارزی)پرداخت هزینه دوره •

 ورود به دوره. 2

 مشاهده راهنمای متنی و ویدئویی شركت در دوره•
 تكمیل فرم حضور در دوره•
 انجام فعالیت های آمادگی دوره•

شركت در . 3
 دوره

 و نمونه تدریس یآموزش یمشاهده ویدئوها•
 شركت در آزمون پایان هر جلسه•
 پس از موفقیت در آزمون جلسه قبل یفعال شدن جلسه بعد•

 اتمام دوره. 3

 فعال شدن آزمون پایانی پس از شركت در تمام جلسات و موفیقت در آزمون آنها•
 (امكان شركت در این آزمون یك بار است)شركت در آزمون پایانی •

صدور . 4
 گواهی

 در آزمون پایانی 75اعالم موفقیت در دوره در صورت كسب نمره باالی •
 صدور گواهی الكترونیكی معتبر همراه با كد اعتبار سنجی پس از موفقیت در دوره•
 ارسال گواهی به آدرس پست الكترونیكی•


