
 

 

 

 

 

 

 

 گررزمحدثه ب

 

 
 

 و اهداف یمعرف

 

تاسيس شده و هدف اصلى اين موسسه توسعه زبان  ٢٠٠٤موسسه ى كنفوسيوس در سال 

قتصادى جهان مستلزم ابه دومين قدرت چين تبديل شدن  .چينی در سرا سر جهان مى باشد

وظيفه ي جهانى . كشور استبان اين برداشتن موانع بسيارى از جمله جهانى سازى پول رايج و ز

است. نام كنفوسيوس بدين  گذاشته شده سازى زبان چينى بر عهده ى موسسه ى كنفوسيوس

جهت براى اين موسسه انتخاب شده است كه كنفوسيوس خود آموزگارى بزرگ و معلم اخالق 

  باشد.تعليم آموزه هاى كنفوسيوس و يا مکتب كنفوسيوسيم  هدف موسسه نه اينکهبود 

 
 

 وضعيت كنونى

 

 در آموزشى ى دوره ٨٥١و  كز كنفوسيوسرم ٤٧٥ داراي ٢٠١٤موسسه ي كنفوسيوس در سال 

 :تفکيك به كه بوده جهان كشور ١٢٦

 استرليا آمريکا اروپا افريقا آسيا ارهـــــق

 ٣ ١٧ ٣٩ ٢٩ ٣٢ تعداد كشور

 ١٧ ١٥٤ ١٥٩ ٤٢ ١٠٣ تعداد مركز

قبل از كه نسبت به سال داشته استاد  ٣٣٧٤٥ چينموسسه ى كنفوسيوس در داخل و خارج 

ن تحت آموزش و در سراسر جهاهزار دانشج ١١١هم اكنون نشان می دهد. افزايش  درصد ١٧ آن

 .قرار دارنداين موسسه 

 

 

 



 فعاليتهاي  فوق برنامه موسسه  كنفسيوس

 

بين دانشجويان مسابقات سطح يك زبان چينی در سراسر دنيا: اين مسابقات در سراسر دنيا و 

جز اطالعات تخصصی زبان ه شركت كنندگان بايد ب .ممتاز و در چند مرحله برگزار می گردد

 در مورداطالعات كلی راجع به وضعيت جغرافيايی فرهنگی  تاريخی و اطالعات عمومی  ،چينی

 داشته باشند.چين 

رزمی هاي  هاي آموزشی ورزشی: شامل دوره هاي آموزشی كونگ فو و ورزش كالس  -١

 مخصوص چين مثل تاي جی چوان 

اعياد مختلف چينی: كه عمدتا جهت معرفی فرهنگ و اداب و  و مراسم سنتی، ها جشن  -٢

 ر اعياد مختلف برگزار می گردد.رسوم چينی ها د

برگزاري مهمترين امتحان تعين سطح زبان چينی )تافل چينی( بين زبان آموزان خارجی   -٣

صادره از اين  HSK)زبان مادري آنها چينی نيست مدرک )هاي چينی كه  و  آموزان قوميت

 موسسه معتبر ترين مدرک تعين سطح زبان چينی می باشد.

 HSK برگزاري كالسهاي آموزشی  -٤

 

 قابليت ها و انعطاف ها

 

هاي آموزسی طبق فرهنگ كشورهاي مختلف و تاليف كتب آموزشی  تطبيق محتواي كتاب  -١

  .معيارهاي كشور مقصد  بر اساس

هاي جانبی و فوق برنامه بر اساس قوانين و مقررات و فرهنگ خاص آن  تنظيم فعاليت   -٢

صورت رسمی اعالم ه در نشست با دانشگاه مازندران و گوانجو رييس اين موسسه  ب. كشور

ها و قوانين  ارزش ،ارهايكه مجموعه تحت پوشش او آمادگی كامل دارد تا بر طبق مع كرد

هاي خود را جهت بخشد و در اين زمينه آمادگی وجود دارد  اليتاسالمی ايران فع جمهوري

 تا متمم قرارداد امضا ءشود.

اين موسسه دولتی می باشد و داراي قدرت اجرايی بسيار بااليی در سطح كشور می باشد و   -٣

دانشگاه هاي مختلف چين و تامين اساتيد و مواد  هاي تحصيلی براي تحصيل در ارايه بورس

 .اعطاي تسهيالت مالی به مراكز وابسته در كشور هاي خارجآموزشی و 

 

 
 
 



 نتيجه گيري

 

خصوص تعامالت سياسی ايران و ه و ب ،تعامالت اقتصادي و تجاري رشد روز افزون اقتصاد چين،

از موسسه كنفسيوس را به امري ضروري تبديل می كند. آموزش و يادگيري زبان چينی  ،چين

و الزم است كه از فعاليت اين موسسه  می باشدمعتبر ترين موسسات براي آموزش زبان چينی 

در كشور استقبال شود. بديهی است در همکاري با اين موسسه بايد چارچوب هايی رعايت 

 به وجود نيايد.اسالمی  یبا فرهنگ اصيل ايرانصورت گيرد تا تضادي الزم شود و نظارت 


