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  به نام آنکه جان را فکرت آموخت

   فراخوان

  ادبیات فارسی افزایی زبان ودورة دانش  چهارمینو  هشتاد

و  زبان رشتۀ دانشجویان«و  »و معلمان مدرسان« ،»دانشگاه استادان«و ارتقاء سطح دانش  علمی ۀتقویت بنی به منظوربنیاد سعدي 

 سفارتخانه ها با همکاري 1396افزایی زبان فارسی را در تابستان سال دورة دانشچهارمین و  هشتاد ،»هاي مرتبط رشتهو  فارسی ادبیات

  کند: میبرگزار  شرایط زیر با و رایزنی هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به عنوان نمایندگان بنیاد سعدي،

  

  دوره اهداف: الف

 زبان و ادبیات فارسی استادان خارجی هاي ارتباطیمهارتو  زبانی دانش تقویت )1

 اسالمی ایران مردم آداب و رسومتاریخ، تمدن، فرهنگ و  با آشنایی )2

 آموزان خارجیارتباطی فارسی توانهاي شنیداري، گفتاري، خواندن، نوشتن و توسعه تقویت مهارت )3

 ادامه تحصیل در ایران براي ،ممتازآموزان شناسایی زبان )4
  

  دوره مدت: ب

   . خواهد شد برگزار  )2017 آگوست 3( 1396مرداد  12 تا  )2017 جوالي 4(  1396تیر  13 تاریخ از  دورهاین       

  دوره برنامهج: 

  باشد.می فرهنگیاین برنامه شامل دو بخش آموزشی و 

  توضیحات  مدت  نوع برنامه

  متفاوت[برنامه درسی]  هايدر قالب سیالبس  ساعت 80  آموزش مهارتی زبان فارسی

  برنامه هاي فرهنگی 
از جاذبه هاي  بازدید

  تاریخی و فرهنگی
  سفر سه روزه به اصفهان انتهاي دوره، در 

  

  کنندگان : شرایط شرکتد

 )و صحبت کردن، شنیدن خواندنن، نوشتفارسی ( زباندر به چهار مهارت اصلی نسبی  تسلط )1

  از سالمت کامل جسمی و روانی برخورداري )2

 تر است.)جوان(بدیهی است اولویت با متقاضیان . سن پنجاه سالحداکثر  )3

 

 

 ضوابط دوره: ه

 است. بنیاد سعدي ةعهد بهبرنامه، امور فوقآموزش، بهداشت، سالمت و  ،پذیراییهاي اسکان، هزینه )1

 است. داوطلب ةعهد به ،و صدور روادید و برگشت  رفت طبلی هزینۀ )2
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 کنندگان الزامی است رعایت شئونات اسالمی و فرهنگی ج. ا. ایران و مقررات دوره که قبل از سفر اعالم خواهد شد، براي شرکت )3

 .کرداعالم خواهد  شده را پذیرفته افرادهاي الزم، اسامی  بنیاد سعدي پس از بررسی )4
 

  هتقویم دور: و

  بندي تعیین شده انجام شود: اندر زم ،اقدامات زیر ،دورهبه منظور انجام به موقع و منظم ضروري است 

  مالحظات  کننده اقدام  بازة زمانی  موضوع

اطــــالع رســــانی بــــه 

 دانشگاهها و مخاطبان
 15/1/96تا  20/12/95

ها و  خانه بنیاد سعدي، سفارت

  هاي فرهنگی ج. ا. ا رایزنی

  

نــام الکترونیکــی در نــام الکترونیکــی در ثبـت ثبـت 

  http://sflc.ir سامانهسامانه
  توسط داوطلبان 20/1/96لغایت  21/12/95

تواننـد بـا مراجعـه بـه     تواننـد بـا مراجعـه بـه     روز میروز می  3030متقاضیان به مدت متقاضیان به مدت 

  نام اقدام کنند.نام اقدام کنند.سامانه مربوطه نسبت به ثبت سامانه مربوطه نسبت به ثبت 

ــان   ــر رایزنـ ــار نظـ اظهـ

ــتادان   فرهنگــــی، اســ

ــتادان   ــی، اســـ اعزامـــ

هــاي زبــان   ارتمــان  پپد

داوطلبان در مورد فارسی 

 و اولویت بندي آنها

 25/1/96تا  20/1/96
رایزنان فرهنگی، استادان 

  اعزامی، استادان دپارتمان ها

  در زمان الزم، دسترسی مربوط، ایجاد می گردد

ـ نـ هاي ثبتهاي ثبتبررسی فرمبررسی فرم ام ام ن

متقاضیان و اعالم نتـایج  متقاضیان و اعالم نتـایج  

و درج اطالعـــات و درج اطالعـــات   اولیـــهاولیـــه

ضروري به منظور توجیه ضروري به منظور توجیه 

  متقاضیانمتقاضیان

  15/2/96تا 25/1/96

  
  بنیاد سعديبنیاد سعدي

نتـایج حاصـله را   نتـایج حاصـله را     ،،هـا هـا بنیاد سعدي پس از بررسی فرمبنیاد سعدي پس از بررسی فرم

عالوه بر درج در سامانه؛ از طریق ایمیل به متقاضیان عالوه بر درج در سامانه؛ از طریق ایمیل به متقاضیان 

  اعالم خواهد نمود.اعالم خواهد نمود.و نمایندگان بنیاد و نمایندگان بنیاد 

-درج اطالعات زیر در سامانه در این مرحله انجام میدرج اطالعات زیر در سامانه در این مرحله انجام می

  پذیرد:پذیرد:

 هاهابرنامهبرنامهبرنامه آموزشی+ فوقبرنامه آموزشی+ فوق - 

 نامه آموزشی و انضباطینامه آموزشی و انضباطیآیینآیین - 

 درج فایل تصویري مربوط به معرفی دوره درج فایل تصویري مربوط به معرفی دوره  - 

  اطالعات موردنیاز جهت سـفر بـه ایـران (وسـایل    اطالعات موردنیاز جهت سـفر بـه ایـران (وسـایل     - 

ــه محــل اقامــت،   ــوط ب ــراه، اطالعــات مرب ــه محــل اقامــت،  هم ــوط ب ــراه، اطالعــات مرب هم

امکانـات و تجهیـزات محـل اقامـت، اطالعـات      امکانـات و تجهیـزات محـل اقامـت، اطالعـات      

ــاهی  ــوط امــور رف ــاهی مرب ــوط امــور رف [صــرافی، ســیم کــارت [صــرافی، ســیم کــارت مرب

  ))  ارتباطی، بهداشتی، درمانی و...]ارتباطی، بهداشتی، درمانی و...]

اقدام جهت صدور روادید اقدام جهت صدور روادید 

  آموزشیآموزشی

15/2/96  

  31/02/96لغایت 
  بنیاد سعديبنیاد سعدي

، بالفاصله جهت روادید ، بالفاصله جهت روادید انتخاب اولیه متقاضیانانتخاب اولیه متقاضیانپس از پس از 

از طریق سـامانه  از طریق سـامانه  شماره مجوز روادید شماره مجوز روادید   آموزشی اقدام وآموزشی اقدام و

هـاي  هـاي  هـا و رایزنـی  هـا و رایزنـی  سـفارتخانه سـفارتخانه در اختیار متقاضـیان و  در اختیار متقاضـیان و  

  قرار خواهد گرفت.قرار خواهد گرفت.فرهنگی فرهنگی 

  بنیاد سعديبنیاد سعدي  31/02/96لغایت  31/1/96  نام نام آغاز مرحله دوم ثبتآغاز مرحله دوم ثبت

، ، نـام نـام شده بـه سـامانه ثبـت   شده بـه سـامانه ثبـت   مراجعه متقاضیان پذیرفتهمراجعه متقاضیان پذیرفته

و... در و... در از قبیل اسکن بلـیط  از قبیل اسکن بلـیط    جهت درج اطالعات الزمجهت درج اطالعات الزم

    سامانه.سامانه.
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ــکیل    ــت تش ــکیل   پایــان مهل ــت تش پایــان مهل

  غیرفعال شـدن غیرفعال شـدن پرونده و پرونده و 

  نامنامسامانه ثبتسامانه ثبت

  بنیاد سعديبنیاد سعدي  01/3/1396

ریـزي  ریـزي  ر سامانه، جهـت برنامـه  ر سامانه، جهـت برنامـه  مهلت درج اطالعات دمهلت درج اطالعات د

بـه پایـان   بـه پایـان     13961396اجرایی دوره در تـاریخ اول خـرداد   اجرایی دوره در تـاریخ اول خـرداد   

  خواهد رسید.خواهد رسید.

   برگزارکنندهبرگزارکننده  دانشگاه دانشگاه   13/4/96لغایت   10/4/96  اسکان متقاضیاناسکان متقاضیان

   بنیاد سعديبنیاد سعدي  14/4/96  آزمون تعیین سطحآزمون تعیین سطح

  15/4/96  افتتاحیۀ دورهافتتاحیۀ دورهمراسم مراسم 
  دانشــــگاه دانشــــگاه بنیـــاد ســــعدي و  بنیـــاد ســــعدي و  

  برگزارکنندهبرگزارکننده

 

    بنیاد سعديبنیاد سعدي  08/5/96  آزمون پایان دورهآزمون پایان دوره

  11/5/96لغایت  9/05/96    اصفهاناصفهان  سفر بهسفر به
بنیـــاد ســــعدي و دانشــــگاه  بنیـــاد ســــعدي و دانشــــگاه  

  برگزارکنندهبرگزارکننده

  

  برگزارکنندهبرگزارکننده  بنیاد سعدي و بنیاد سعدي و   12/5/96  اختتامیۀ دورهاختتامیۀ دوره

کنندگان در دوره، حـداکثر تـا دو روز پـس از    کنندگان در دوره، حـداکثر تـا دو روز پـس از      شرکتشرکت

اتمام دوره باید محل اسکان را تـرك نماینـد و بنیـاد    اتمام دوره باید محل اسکان را تـرك نماینـد و بنیـاد    

گونـه مسـئولیتی در   گونـه مسـئولیتی در     سعدي پس از اتمام دوره، هـیچ سعدي پس از اتمام دوره، هـیچ 

اقامت و پذیرایی نخواهد اقامت و پذیرایی نخواهد خصوص تمدید ویزا و هزینۀ خصوص تمدید ویزا و هزینۀ 

  داشت.داشت.

تشـــکیل جلســـه بـــا   تشـــکیل جلســـه بـــا   

کننـدگان پـس از   کننـدگان پـس از     شرکتشرکت

  بازگشتبازگشت

  21/6/96لغایت  21/5/96
هـاي  هـاي    هـا و رایزنـی  هـا و رایزنـی    خانـه خانـه   سفارتسفارت

  فرهنگی ج. ا. افرهنگی ج. ا. ا

هــاي ج. ا. ا، پــس از بازگشــت  هــاي ج. ا. ا، پــس از بازگشــت    الزم اســت نماینــدگیالزم اســت نماینــدگی

کنندگان به کشورشان، ایشان را دعوت نموده کنندگان به کشورشان، ایشان را دعوت نموده   شرکتشرکت

آوري و بـه همـراه   آوري و بـه همـراه     و نظرات آنها دربارة دوره را جمـع و نظرات آنها دربارة دوره را جمـع 

  گزارش سفر ایشان، به بنیاد سعدي ارسال نمایند.  گزارش سفر ایشان، به بنیاد سعدي ارسال نمایند.  


