
 فعالیتها و برنامه های معرفی 

 موسسه کنفسیوس چین

 برای دانشجویان و پژوهشگران

 

 معرفی

قرار دارد، هدف اعالم شده  نیخلق چ یاست که تحت نظر وزارت آموزش و پرورش جمهور یعموم یسازمان آموزش کی وسیموسسه کنفوس

برنامه موسسه است.  یمبادالت فرهنگ لیو تسه یالملل نیها در سطح ب ینیچ یمحل سیاز تدر تیحما ،ینیزبان و فرهنگ چ جیاش ترو

دانشکده  یمؤسسات با همکار نی( است. اینیزبان چ یشورا یالملل نیآغاز شد و تحت نظارت هانبان )رسما دفتر ب 2004از سال  وسیکنفوس

 یمشترک است. برنامه کالس ها زبانیهانبان و موسسات م نیکنند و بودجه ب یم تیسراسر جهان فعال یو دانشگاه ها یوابسته محل یها

 ینیو استخدام معلمان زبان چ یمطالب آموزش  هیته ی)مناطق آموزش و پرورش( برا یلیمناطق تحص ای یبا مدارس متوسطه محل وسیکنفس

 کند. یم یهمکار

 Alliance،  ایتانیدر بر British Councilپرتغال،  Camõesاز جمله موسسه زبان و فرهنگ  یغیتبل یرا با سازمانها وسیموسسات کنفوس نیچ

Française  ،ذر فرانسهSocietà Dante Alighieri ا،یتالیا Instituto Cervantes و  ایذر اسپانGoethe-Institut سهیدر آلمان مقا 

 وسینام کنفوس بیترت نیدر آن کشور شناخته شده اند و به هم نینماد یفرهنگ تیشخص کیبه عنوان  یاسام نیکه چند نمونه از ا -کرده است 

 کنند. یم تیدر دانشگاه ها فعال میبه طور مستق وسیاز موسسات کنفوس یاریسازمان ها، بس نیحال، بر خالف ا نیدارد. با ا وندیپ نیبا چ

در سراسر جهان  یندگینما 500از  شیکار خود را آغاز و تاکنون ب یخارج یدر کشورها ینیزبان و فرهنگ چ جیبا هدف ترو وسیکنفوسموسسه 

در سرتاسر جهان  یادیافراد ز یفرصت را برا نیبوده و توانسته ا ریچشمگ اریبس تویانست نیگسترش ا ریاخ یسالها یط در .کرده است جادیا

ملت ها و  گریو د نیکشور چ انیم یتبادل فرهنگ یبرا ییبه سکو تویانست نی. عالوه بر آن، ارندیرا فراگ ینیفراهم کند که زبان و فرهنگ چ

با  نیشده است. با توجه به رشد اقتصاد و تبادالت چ لینقاط جهان تبد گریو د نیچ انیم یو همکار یدوست تیتقو یبرا یبه پل نیهمچن

 داشته است. یریچشمگ شیافزا زین ینیدانستن زبان و فرهنگ چ یبرا ازین گر،ید یکشورها

بورس را کسب کرده  نیکشور و منطقه جهان ا 166از  یخارج یهزار دانشجو 50حدود  وس،یمؤسسه کنفس یلیپروژه بورس تحص یپس از اجرا

و  ینیخود بازگشته و معلم زبان چ یاز آنها به کشورها ی. برخافتندیپروژه پرورش  نیبا ا ینیمستعد زبان چ یروهایاز معلمان و ن یاریو بس

شده اند.  یشناسان خارج نیساکن شده و چ نیاز آنها در چ گرید یاند. برخشده  لیو کشور خود تبد نیچ نیب یفرهنگ یسفرا هب گرید یبرخ

خود شروع کرده  یبرا یدیجد یآنها باز شده و زندگ یبه رو یدیجهان جد ینیکه با آموزش زبان چ ندیگو یم یخارج انیاز دانشجو یاریبس

 شده اند. لیو کشور خود تبد نیفرهنگ چ نیب یمهم در تعامل فرهنگ ینکه به عامال یاند، به طور

 

 Hanban: سازمان اصلی



Hanban از مقامات ارشد حزب  یدر ارتباط است و با تعداد نیاست، هرچند با وزارت آموزش و پرورش چ یرانتفاعیغ یسازمان دولت کی

 وسیدهد که مؤسسات جداگانه کنفوس یرا ارائه م ییدر پکن دستورالعملها وسیمؤسسه کنفوس یدارد. دفتر مرکز کیارتباط نزد زین ستیکمون

موسسات خارج از کشور  ریده نفر از آنها مد شود که یشورا با پانزده عضو اداره م کیتوسط  یکنند. دفتر مرکز یم یرویپ آندر سراسر جهان از 

 یفعل سیشوند. رئ یرا شامل شود، اداره م زبانیموسسه م یاعضا دیخود، که با رهیمد ئتیه یمؤسسات بطور جداگانه تحت رهبر نیهستند. ا

 نیبه هم زیمقامات شورا ن ریاست. سا نیچ ستیو عضو حزب کمون نیچ ریمعاون نخست وز اندونگی ویل وسیفوسکن یتویستاد انست یشورا

)که به عنوان  یدولت یوزارت آموزش و پرورش و دفتر اطالعات شورا ،ییمانند وزارت دارا یمرکز یدولت یو سازمان ها ستیاز حزب کمون بیترت

نامه  نیکند و در آئ یم میرا تنظ وسیشورا دستور کار مؤسسات کنفوس نیشود( انتخاب شده اند. ا یم هشناخت زیخارج از کشور ن غاتیدفتر تبل

به  یحرفه ا ییاجرا یتوسط رهبر وسیمؤسسه کنفوس یمداوم دفتر مرکز تیریو مد فیوظا ریکه سا یدر حال کند،یم جادیرا ا یراتییآن تغ

 شود. یکل اداره م ریمد استیر

مؤسسات  نیندارد. ا یآن دخالت ییاجرا تیریگذارد، و در مد یبه اشتراک م زبانیم یرا با دانشگاه ها وسیبار بودجه مؤسسات کنفوس نیدولت چ

 تیریو مد هیته فهیکنند. هر مؤسسه وظ یم تیفعال وسیمؤسسه کنفوس یشده توسط هانبان و دفتر مرکز نییتع یبه طور مستقل در رهنمودها

در مورد نحوه استفاده از  یمختلف یها تیمحدود وسیمؤسسه کنفوس یاست. دفتر مرکز یدفاتر مرکز دییرا دارد که منوط به تأ دبودجه خو

هانبان  یدالر از سو 100000متحده ساالنه  االتیموسسات فعال در ا یدهد. برا یاهداف خاص ارائه م یبرا یوجوه، از جمله بودجه اختصاص

 .شوند یبودجه م نیتأم

 یئتیاز مؤسسات توسط ه یاریکنند. بس یم تیفعال ینیچ کیدانشگاه شر کی یبا همکار وسیمؤسسات کنفوس ،یمحل کیعالوه بر دانشگاه شر

 شتریهستند. در ب یمحل کیآن وابسته به دانشگاه شر یاعضا ریاست و سا ینیچ کیعضو از نهاد  شر نیشوند که متشکل از چند یاداره م

 شود. یمنصوب م یمحل کیشر دانشگاهتوسط  ریمؤسسات، مد

 چیسالم بوده، ه یو روح یسال سن داشته باشند، از نظر جسم 60تا  22 نیب" دیبا ینیزبان چ انیاظهار داشته که مرب Hanban تیوب سا

 است، نه دانشگاه. نیاز دانشگاه ها کارفرما دولت چ یاریدر بس "نداشته باشند. یفریو سابقه ک یرقانونیغ یدر سازمان ها تیسابقه فعال

 ینیچ یسنت یالفبا یبه جا وسیبر اساس نقش مؤسسه به عنوان مرکز آموزش زبان است. مؤسسات کنفوس وسیمؤسسات کنفوس یبرنامه درس

 دهند. یاستاندارد است، آموزش م نیچ یاصل نیرا که در سرزم ینیساده چ یو هنگ کنگ، الفبا وانیمورد استفاده در تا

 

 آموزشی -فعالیت های پژوهشیسایر 

و پژوهشگران مربوط به دانشجویان و فعالیت های پژوهشی دیگری موسسه کنفسیوس عالوه بر آموزش زبان چینی برخی بورسیه های تحصیلی 

 را نیز ارائه میکند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 پژوهشی دکتریفلوشیب مشترک 

 یدکتر ینامه ها انیو نوشتن پا قیتحق ل،یتحص یبرا یخارج یه در دانشگاه ها)داوطلبان( ثبت نام شد یدکتر انیاز دانشجو تیحما از آن هدف

 تیالزم است، و اولو 3سطح  HSKنمره آزمون  برای شهروندان خارجی است و از شش ماه تا دو سال مدت زمان این فلوشیپاست.  نیخود در چ

 نیدولت چ هیکه هم اکنون در بورس یانیمتقاض شود. یداده م طیدارند در همان شرا ینیدر زبان چ یکه سطح مهارت باالتر یانیبه متقاض

 .ستندیبرنامه ن نیدرخواست ا طیکنند واجد شرا یشرکت م



 

 فلوشیپ مدرک دکتری در چین

برای  .کندیم تیحما نیچ یدر دانشگاه ها یو اجتماع یعلوم انسان یتمام وقت در رشته ها یمقطع دکتر یریگیپ یبرا یخارج انیاز دانشجو

داده  طیدارند در همان شرا ینیدر زبان چ یکه سطح مهارت باالتر یانیبه متقاض تیاست، و اولو ازیمورد ن 5سطح  HSKنمره آزمون شرکت، 

 شود. یم

 

 انفلوشیپ رهبران جو

حقوق، آموزش، فرهنگ،  ،ییاقتصاد، دارا است،یس نهیدر زم یخاص تیکرده اند و از موقع افتیدر سانسیکه حداقل مدرک ل یاز جوانان برجسته ا

در انجمن  اهگیجا یدارا النیفارغ التحص ایاز کارشناسان ارشد همچنن این فلوشیپ  .کندیم تیحما  نیاز چ دیبازد یهنر و رسانه باشند، برا

 هفته تا شش ماه است. 2مدت زمان این بازدید از  .کندیم یبانیپشت نیاز چ دیبازد یبرا یخارج یدر دانشگاه ها انیدانشجو یها

 

 چاپ و انتشار کمک هزینه

مربوط به  یمجالت علم سیتأس ایدکترا  ینامه ها انیمربوطه، پا یها یترجمه مونوگراف ایانتشار  یبرا ینشر، از محققان خارج نهیکمک هز نیا

 نیبه جز چ گریدر کشورها و مناطق د یباشد و موارد چاپ ینیچ ریشهروند غ دیبا یمتقاض کند. یم یبانیپشت نیمطالعات چ ایو /  ینولوژیس

 شود. یم دییطبق برنامه تأ قیدق یها نهیشود. هز یم غاتیترجمه، انتشار و تبل ش،یرایو یها نهیشامل هز نهیکمک هز نیا منتشر شود.

 


