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 دانشگاه تهران درآموزش زبان فارسی  المللیبینو مرکز   دهخدا نامهلغت موسسه عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمیاعالم ، به شرح ذیل 9911 سال

 

 

 نامه لیف لغتأبخش ت 

 چاپ ) مرحله چهارم( یکار و ارسال برا انیپا .1

  ؛مدخل ۷۰۴شامل  ن،یتا مدخل برخ ، از مدخل برپا۰۱جزوه شماره 

  ؛مدخل ۳۹۲شامل  دن،یتا برژک ، از مدخل برد۰۰جزوه شماره 

  مدخل ۸۰۶، از مدخل برس تا برکست، شامل ۰۳جزوه شماره. 

 )مرحله دوم( شیرایو و ینیبازب .2

  مدخل ۲۴۲شامل  و،ی، از مدخل برکشفتن تا برم۰۲جزوه شماره. 

 )مرحله سوم( فیلأت انیپا .3

  ؛شیرایو و ینیبازب یمدخل آماده برا ۶۳شامل  ختن،یبرن تا برهاز مدخل 

 ؛شیرایو و ینیبازب یمدخل آماده برا ۳۳۶شامل  ده،یاز مدخل برو تا برو 

 شیرایو و ینیبازب یمدخل بستن، آماده برا. 

 طرح در جلسه ) مرحله دوم( یآماده برا .4

 ؛مدخل ۰۲۱حدود   ون،یتا بر یاز مدخل بر 

 ؛مدخل ۳۴۱حدود  شه،یاز مدخل بز تا بژ 

 مدخل ۰۰۲حدود   ه،یاز مدخل بس تا بسپا. 

 ()مرحله اول فیلأت یبرا یسازآماده .5

ها و ها، مراجعه به فرهنگها، کنترل آدرسمدخل کیتفک ها،شیف لیتکم ش،یاستخراج ف این مرحله شامل

 .شودیانجام م فیها در بخش تالهمه مدخل یبنداصالح و صفحه ،ینگارحروفاست.  منابع الزم

 ؛از مدخل بست تا بستمان 

 ؛میاز مدخل بسته تا بس 

 ؛ونیاز مدخل بش تا بش 

 مربوط به بص، بض، بط، بظ، بع، بغ، بف، بق یهامدخل. 

  یفیجلسه تال 52 یبرگزار .6

 ی به فرمت الکترونیکینامه بزرگ فارسلغتتبدیل  .7

 از  ی)مربوط به حرف آ و قسمت یفارسنامه بزرگ لغت یجزوات چاپ سرب یوتریکامپ ینیآغاز حروفچ

 ؛الف(

 به  ینامه بزرگ فارسلغت یزرنگار یهالیفا لیآغاز تبدword.  
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 بخش آموزش زبان فارسی 

 های آموزش زبان فارسی به صورت مجازیبرگزاری دوره .8

آموز( به صورت الکترونیکی و نفر زبان ۰۴۷دوره و  ۷۱۴)شامل  ۰۲۹۹های سال با شیوع کرونا، کلیه دوره -

 برگزار شده است.  Skypeدر بستر 

 

 پروژه سامانه آموزش مجازی زبان فارسی )آموزگار( .9

سازی سامانه هدف این پروژه ایجاد یک بستر الکترونیکی تحت وب )یا اپلیکیشن تلفن همراه( برای پیاده -

 هابرای این پروژه محتوای مجازی دوره آموزان داخل و خارج از کشور است.آموزش زبان فارسی به فارسی

در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفتۀ با استفاده از مبانی یادگیری الکترونیکی )شامل متن، تصویر، 

درس و بر اساس چارچوب  55فیلم/پویانمایی و صدا( شامل خود محتوا و سناریوی به کارگیری محتواها در 

CEFR از اوایل بهمن ماه سامانه،  سازیپیادهیی پیمانکار مناسب جهت تهیه شده و است و برای شناسا

با حمایت سازمان فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و شکوفایی، رویداد تبادل فناوری حوزه زبان و  ۰۲۹۹

ها برگزار شد و بعد از سه مرحله داوری بنیان و استارتاپهای دانشادب فارسی با فراخوان عمومی از شرکت

کننده، یک تیم برای انجام این کار شناسایی شده است که در مرحله عقد تیم شرکت 5۱میان حدود و از 

سازی قرار دارد. همچنین برای دریافت حمایت مالی برای این پروژه، با سازمان فناوری قرارداد و شروع پیاده

ه با قول مساعدت های مختلفی صورت گرفته است کاطالعات و معاونت علمی ریاست جمهوری رایزنی

 معاونت علمی همراه بوده است. 

 

 شروع پروژه آرشیو الکترونیکی بخش .11

به قبل( به نسخه الکترونیکی  ۰۲۹۷های قبل )از به منظور تبدیل پرونده فیزیکی آموزش زبان آموزان سال -

های بعدی، کار رسانیو همچنین استخراج اطالعات آنها )از جمله اطالعات تماس( به منظور مکاتبه و اطالع

آموزان نفر از زبان ۰۷۱شروع شده و تاکنون اطالعات  ۰۲۹۹آموزان از بهمن ماه اسکن و ورود اطالعات زبان

 قبلی )عمدتا از روسیه و دانمارک( تهیه شده است و در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. 

 

 های جدید آموزش زبان فارسیطراحی دوره .11

مدت و بلندمدت های کوتاههای آموزشی زبان فارسی در موسسه، عالوه بر دورهدورهبه منظور افزایش تنوع  -

نیز طراحی شده و از سال جاری نسبت به ثبت نام دو دوره سه روز در هفته و روزهای پایان هفته ، فعلی

 شود.یز اقدام میها نزبان آموزان در این دوره
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 سازی موسسه ایجاد واحد آزمون .12

سازی های موسسه(، واحد آزمونها و هم برای دورههای استاندارد )هم برای نمایندگیبرای تهیه آزمون -

ها های نمایندگیهای تعیین سطح، پایان دوره و بسندگی ایجاد شده است و آزمونموسسه برای تهیه آزمون

نامه ها همکاری داشته است. همچنین آیینتهیه کرده و با آنها در برگزاری آزمون ۰۲۹۹را در سال 

 سازی موسسه تهیه و تدوین شده است. آزمون

 

 برگزاری کارگاه برخط شعر فارسی و موسیقی ایرانی  .13

هفته و به صورت  ۷این دوره کوتاه مدت و رایگان با هدف بازآموزی برای دانش آموختگان موسسه به مدت  -

 مجازی برگزار شد. 

 

 «های مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانمروری بر تجربه»برگزاری وبینار  .14

های موسسه و سایر این برنامه با هدف مرور تجربه مدرسان و به منظور اشتراک آنها با مدرسان نمایندگی -

 عالقمندان به صورت مجازی برگزار شد. 

 

  فناوری اطالعات و توسعه فضای مجازی 

 سایت موسسه در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربیطراحی و رونمایی از نسخه جدید وب .15

آن  هزار مدخل( و بارگذاری 243)شامل بیش از نامه دهخدا متن کامل لغتتهیه نسخه الکترونیکی  .16

 با قابلیت جستجو عمومی  در وبگاه موسسه

 سایت موسسه برای پیدا کردن آسان موسسه در دنیای مجازیبهبود سئوی وببازنگری محتوا و  .17

های اجتماعی موسسه و مرکز در بسترهای اینستاگرام، فیسبوک، تویتر، تلگرام، ایجاد شبکه .18

 گذاری منظم ماهیانه در آنهاواتساپ، لینکدین، یوتیوپ و آپارات و محتوا

 

 طراحی و شروع پروژه گنجینه مجازی دهخدا .19

های عالمه دهخدا و همکارانش )شامل تعدادی از دربرگیرنده بخشی از فعالیت گنجینۀ دهخدا که یک موزه -

ها( است، ها و اسناد و عکسمیلیون فیش دست نویس، نامه ۳.5ها و نسخ خطی و چاپ سنگی، حدود کتاب

مندان قرار گرفته ( عالقهدر موسسه فعال شده و مورد توجه و استقبال و بازدید )رایگان ۰۲۶۷که از سال 

است. حال با توجه به فرسایش آثار در طول زمان و ترویج مخاطبان مجازی موسسه، الزم است این مجموعه 

فرهنگی هم به صورت مجازی در اختیار مراجعان قرار گیرد. این پروژه با هدف تبدیل تمام اسناد موجود در 

برداری از آن در قالب موزه مجازی گنجینۀ دهخدا در بستر هرهگنیجنۀ دهخدا از حالت فیزیکی به دیجیتال و ب
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نویسی، اینترنت شروع شده است. مرحله طراحی این کار انجام شده و تولید محتوای الکترونیکی شامل فهرست

 نویسی در حال انجام است. اسکن و حاشیه

 

 رسانی روابط عمومی و اطالع 

 ی/مجازیطور حضوره اکبر دهخدا ب یمراسم بزرگداشت عالمه عل نیدهم یبرگزار .21

 روزرسانی پوستر، بروشور و اقالم تبلیغاتی موسسه طراحی و به .21

آموختگان و مراکز دانشگاهی دارای کرسی زبان فارسی با ساماندهی بانک جامع اطالعاتی دانش .22

 همکاری واحد آموزش و مکاتبه با آنها

های قیم و همچنین از طریق وبگاه و شبکهارتباط مستمر با دانش آموختگان از طریق ایمیل مست .23

 اجتماعی

های مختلف از طریق ساماندهی آثار دانشجویان و دانش آموختگان موسسه و انتشار آنها در قالب .24

 های اجتماعیوبگاه و شبکه

تولید محتواهای آموزشی برای غیرفارسی زبانان و انتشار آنها در قالب های مختلف از طریق وبگاه و  .25

 اجتماعی شبکه های

 ها و  اهداف موسسه طراحی و تولید پوستر و ویدئوهای مرتبط با برنامه .26

 های اجتماعیهای موسسه و انتشار در وبگاه و شبکهتولید خبر، عکس و فیلم  برنامه .27

باکس تبلیغاتی با همکاری سازمان طراحی و نوسازی تابلو سردر موسسه و همچنین نصب الیت .28

 زیباسازی شهرداری 

 

 ها و رویدادهای مرتبط با فعالیت موسسهدر برنامه حضور .29

بالتیک که با  و اسکاندیناوی حوزه کشورهای در پژوهیایران و فارسی زبان گسترش وبینارها از جمله این برنامه

 همکاری موسسه برگزار شده است. 

 

 مدیریتی و ساختاری 

 ت مدیره أفعال کردن بنیاد حامیان موسسه و تعیین اعضای جدید هی .31

 گزاری شورای عمومی بنیاد در اول بهمن، با اکثریت اعضا به منظور ارائه گزارش مدیرعامل و بازرس بنیاد بر

چند  ءاز شد با تصویب اعضاغت مدیره جدید. در این جلسه که با پیام دکتر شفیعی کدکنی آأو انتخاب هی

عضو جدید به شورا اضافه شد. همچنین در حضور نماینده بنیاد حامیان دانشگاه انتخابات برگزار شد و 

 .ت مدیره انتخاب شدندأاعضای هی

 جلسه برگزار کرد که موضوعات زیر دراین  هیأت مدیره به صورت هفتگی تا پایان سال هشت  هاینشست

 :جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ گردید
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 «جایزه علی اکبر دهخدا»سازمانی به عنوان بخشی از بنیاد برای برگزاری ساالنه رویداد اندازی راهتأسیس و  -

  ؛اسفند ۴مراسم همزمان با  ۰۷۱۱از سال عی کدکنی فیدکتر شبا نظارت عالیه 

به « باشگاه یا انجمن دوستداران زبان فارسی»سازمانی به عنوان بخشی از بنیاد به نام اندازی راهتأسیس و  -

، برای حمایت های مالی و دوستداران زبان فارسی عنوان بزرگترین شبکه ارتباطی و حمایتی فارسی زبانان

  ؛معنوی و پژوهشی از بنیاد دهخدا

 ؛کانون دانش آموختگان مؤسسه به عنوان بهشی از بنیاد دهخدااندازی راهتأسیس و  -

افزایش شهرت و اعتبار و  -۰با تمرکز بر محورهای:  ۰۷۱۱بررسی و تصویب برنامه کلی بنیاد برای سال  -

ارتباط بنیاد دهخدا با حامیان از طریق افزایش تعداد اعضای شورای عمومی و شروع به کار باشگاه 

  ؛بنیاد المللیبینگسترش ارتباطات داخلی و  -۲جلب حمایت های مالی بیشتر -۳فارسی دوستداران زبان 

 هافعالیتاعضای شورا  ۰۷۱۱جذب حامیان بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. و قرار شد در سال  هایراه -

 ؛بیشتری در جذب حامی داشته باشند

با همکاری مؤسسه  ۰۲۹۹اسفند ۸در تاریخ  برگزاری دهمین مراسم گرامیداشت عالمه علی اکبر دهخدا  -

برجسته زبان و ادبیات  که بطور مجازی و حضور تنی چند از اساتیددهخدا و بنیاد حامیان مؤسسه  نامهلغت

  ؛برگزار گردید اندداشتهنامه دهخدا همکاری فارسی کشور از جمله هشت تن از استادانی که در تدوین لغت

افزایش همکاری و  کارهایراهپیرامون  مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهرانت أبرگزاری یک نشست با هی -

 ؛حمایت بنیاد دانشگاه و بنیاد دهخدا

حمایتی بنیاد، بررسی برای به روز رسانی امکانات و تجهیزات رایانه ای و  هایهمکاریبه عنوان بخشی از  -

  .چی انجام شد موزشی قلمدستگاه لپ تاپ توسط بنیاد علمی آ ۰۱آزمایشگاه مؤسسه و اهدای 

 

 های آموزش زبان فارسیگسترش شبکه نمایندگی .31

های ژاپن و اقلیم های کشورهای ژاپن، فرانسه و اقلیم کردستان منعقد شد و نمایندگیقرارداد نمایندگی -

 به پایان رساندند. ۰۲۹۹کردستان اولین دوره آموزش زبان فارسی خود را با همکاری موسسه در سال 

 

 های موسسه در فضای مجازی )همکاری با بستر طاقچه(عرضه و فروش کتاب. 32

 


