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 یاد سعدیمعاونت آموزش و پژوهش بن

 همزمان ر ی غ برخط    ه دور 
 زبانان   یفارس   ر ی به غ   ی زبان فارس  س ی روش تدر  

 

به غیر فارسی زبانان  دوره زبان فارسی  تربیت مدرس آموزش  تأمدوره  (TPSOL)های  به  نیهایی هستند که  علمی مدرسان   یازهای ن 

توانند با گذراندن شود. داوطلبان میآنان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان منتهی می  یاحرفه  یهافارسی و ارتقاء مهارتزبان

 .  ای به آموزش زبان فارسی بپردازند و همچنین در آزمون دانش تدریس زبان فارسی )داتفا( شرکت نمایند، به صورت حرفههااین دوره

 شود.  تعیین   سامانه  در  استاد   و  دانشجو   حضور  برای   مشخصی  لزومی ندارد زمان  که   است  این  غیرهمزمان  های دوره  ویژگی   تریناصلی

 محتوای .  است طراحی شده  همزمان  هاینسبت به دوره  باالتری  کیفیت   با  است و  ترغنی  طراحی،  نوع  دلیل  به  هادوره  این  محتوای  عالوهبه

  هر.  است شده  طراحی  آنالین  آزمون  و  مرتبط   منابع  ویدئوها،   متن  تعاملی،  آموزشی  شامل ویدئوهای  سعدی  بنیاد  در  غیرهمزمان  هایدوره

 آموزش، حفظ کیفیت   از اطمینان جهت .  است  آموزشی ویدئوی قسمت  چندین  شامل جلسه هر و جلسه چندین شامل غیرهمزمان دورۀ

 در   قبولی   و  ویدئوها  مشاهدۀ  صورت  در  که  گونه  بدین  است؛  شده  طراحی  ایمرحله  صورتبه  غیرهمزمان  هایدوره  در  آموزشی  روش

 گرددمی  برگزار  دوره   محتوای  تمام از  آزمونی  نیز  جلسات  پایان  در.  شودفراهم می  بعدی  جلسۀ  محتوای  مشاهدۀ  امكان  جلسه،  هر  آزمون

 تمام  مشاهدۀ  صورت  در  دوره  تواند نتیجۀ آزمون را لحظاتی پس از آن مشاهده کند. گواهیمیکاربر    است و  خودکار  آن  تصحیح  که

  لینك   و   کد  دارای   صادرشده  هایگواهی.  شودمی  صادر  الكترونیكی  صورت به  پایانی  و  مستمر  هایآزمون  در  قبولی   نمرۀ  کسب   و   جلسات 

 و  سامانه  به  ورود  با  و  نیست   هماهنگی  به  نیازی  غیرهمزمان  هایورهد  در  شرکت   هستند. برای  سعدی  بنیاد  سایت   طریق  از  اعتبارسنجی

 کنید. شرکت  دوره در توانیدمی زمانی هر در نام،ثبت 

 ر اشاره کرد: یتوان به موارد زین دوره میبارز ا  یهایژگ یاز و

 زبانان  یفارسریبه غ  ین آموزش زبان فارسین متخصصیاز بهتر یكیس یتدر ❖

 دئو(یدر و  یغن  یاچندرسانه  یلم استاد با محتوایر و فیق تصو ی دوره )تلف  یاصل  یبه عنوان محتوا  یقیتلف  یدئوهایاستفاده از و ❖

 ابد. ییدئو ادامه میح پخش ویپرسش و پس از پاسخ صح  ین پخش سواالتیکه در ح   یابگونه  یها به صورت تعاملدئو یارائه و ❖

 دئو ینترنت و عدم امكان پخش وین ا یین در مواقع سرعت پایو همچنتر شدن محتوا یدئوها جهت غن یو یل متنیارائه فا ❖

 انی توسط استاد در کالس با دانشجو  یزبان فارس  یهاس مهارتیتدر یواقع یهاارائه نمونه ❖

 یهاآزمون  یحیو پاسخ تشر  یآزمون پس از اتمام آزمون و ارائه بازخورد اطالعات  ۀنمر  ۀآزمون پس از هر جلسه و ارائ  یبرگزار ❖

   هر جلسه

 ش وجود دارد. یامكان نما یت در آزمون جلسه قبلیهر جلسه در صورت موفق یکه محتوا یابگونه دوره یامرحله یطراح ❖

 کنندگان از دوره شرکت ل استفاده  ی جهت تسه ییدئو ی و و  یمتن یراهنما یهالیارائه فا ❖

 دوره  یدر هنگام برگزار یو آموزش یفن یبانیارائه پشت ❖

 



 

 نه شركت در دوره یهز   اطالعات مختصر دوره 

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

 زبان دوم 
 وروی 30 ی رانیر ایغ  

     رهمزمان یغ یآموزش جلسه 9 مدت 
     نامحدود ظرفیت دوره

     1400 یان دیپا مهر تا  ناممهلت ثبت 
حضور در  مدت 

 هدور
 ماه 2حداكثر  

    

 

 :  یبرگزار  روش

دلخواه از طریق اینترنت وارد سامانه بنیاد سعدی  و زمان مكاناستاد و دانشجو در  گردد.یرگزار مب  همزمانریغبرخط  صورت  دوره به

 شده و طبق راهنماهای موجود به کالس متصل و شروع به فعالیت می نمایند.

 : دوره اهداف
 ی زبان یهامؤلفهها و مهارت در آموزش یرانیا ریغو  یرانیامدرسان  یاو ارتقاء مهارت حرفهی مدرس زبان فارس ت یترب ❖

  ایتمام نقاط دنارتباط با مخاطبان در  لیتسه ❖

 شرکت در دوره   یهانهیو کاهش هزبا مخاطب نامحدود   یاارائه آموزش حرفه ❖

 به آنان یاحرفه  یهاو تداوم آموزش یزبان فارس یاشبكۀ مدرسان حرفه جادیا ❖

 سرفصل ها:
 ی دوم خارج آموزش زبان یمبان ❖

 )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن(اصول و فنون آموزش چهارمهارت اصلی  ❖

 واژه(  ن آموزش مولفه های زبانی )تلفظ، دستور واصول و فنو  ❖

 ی ریادگ ی یسبك ها و راهبردها ❖

 ریزی جلسات:برنامه

 عنوان جلسه

 استفاده از سامانه یو راهنما آمادگی  صفر 

 ی دوم خارج آموزش زبان ی مبان 1

 دن یآموزش مهارت شن 2

 مهارت خواندنآموزش  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:

 مند به حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان باشد. هعالقو  گویشور زبان فارسی  ❖

 مجازی را دارا باشند. آموزشمهارت های کار با اینترنت جهت   ❖

 

:دوره ی ند 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 . 2
دوره

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

شركت در . 3
دوره

و نمونه تدریسیآموزشیمشاهده ویدئوها•
شركت در آزمون پایان هر جلسه•
پس از موفقیت در آزمون جلسه قبلیفعال 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 پایانی75اعالم 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•


