
1. اطالعات عمومی 

1.1. شهر بامبرگ

شهر بزرگ یکتریندآلمان است. نز یرنبا یالتدر شمال ا یشهر بامبرگ

شهرجنوب آن است.  یلومتریک 64 حدود ۀبه بامبرگ، نورنبرگ در فاصل

کیلومتری 122 کیلومتری جنوب بامبرگ و فرانکفورت در 122 مونیخ در

یتیجمع ومربع  یلومترک 41در حدود  یبامبرگ مساحتغرب آن قرار دارد. 

دانشگاهجویان که حدود یک پنجم آن را دانش نفر دارد 72٬222در حدود 

دهند.تشکیل می بامبرگ یدریشاتوفر

بامبرگ یدریشاتوفر دانشگاه .1.1

شروع به کار کرد. اما شروع به «یانااتون یآکادم»که به نام  رسدیم یالدیم 1617دانشگاه بامبرگ به سال  قدمت

هب ،هدانشکد مؤسسه در هر یادیمجزا و تعداد ز ۀمدرن با چهار دانشکد یدانشگاه، به عنوان دانشگاه ینکار مجدد ا

استاد کامل 112نفر به همراه  11.222حاضر حدود  لدانشگاه در حا ینا یان. تعداد دانشجوگرددیباز م 1۱7۱سال 

است: یرز یاصل ۀ)پروفسور( در چهار دانشکد

یهنر و علوم معنو ۀدانشکد �

یعلوم انسان ۀدانشکد �

یشناساقتصاد و جامعه ۀدانشکد �

یعمل یکو انفورمات یکانفورمات ۀدانشکد �

بانزمطالعات  یسی،انگلزبان مطالعات  ی،شناسبه باستان توانیم ،ۀ کارشناسیمربوط به دور یهااز جمله رشته

،هنر یخ(، تاریو ترک عربی ی،)همراه با آموزش سه زبان فارس یمطالعات اسالم یا،جغراف یخ،فلسفه، تار ی،آلمان

یورو یلیونم 44دانشگاه  ینا یانهسال ۀبودج میزان اشاره کرد. غیره وشناسی ینو د یشناسروان ی،عموم یشناسزبان

و آزاد است. یگانعموم مردم را یاستفاده از آنها برا کهبزرگ در دانشگاه بامبرگ وجود دارد  ۀپنج کتابخان. است

و ییسانگل یهابه زبان ییهاکتاب همچنینو  یفارس یهامجالت و کتاب یادیشماره چهار، شامل تعداد ز ۀکتابخان

است. یرانیو هنر و تمدن ا یراندر مورد ا یو فرانسو یآلمان



 

دانشگاه بامبرگشناسی گروه شرق .1.1

شناسی در کشور آلمان است. اینترین مراکز شرقیکی از مهمترین و قوی دانشگاه بامبرگ شناسیشرقانستیتو 

پذیرد که از میان آنانمی در مقطع کارشناسیشناسی شرق دانشجوی 122انستیتو به طور میانگین ساالنه حدود 

کنند. این دانشجویان در چهار ترم اول دورۀمی دانشجو، فارسی را به عنوان زبان اول انتخاب 12حدود  معموالً

آموزند.می زبان فارسی ،کارشناسی

الان است که فعالیت خود را از سشناسی دانشگاه بامبرگ آلمهای انستیتو شرقیکی از کرسیشناسی ایرانکرسی 

د.کنالب واحدهای دانشگاهی ارائه میهای زبان فارسی را در قآغاز کرده است و از همان سال نیز دوره 1۱۱2

دانشجویان این انستیتو در مقطع کارشناسی، در چهار ترم اول مجاز به انتخاب زبان فارسی، ترکی و عربی هستند.

قبل در مقطعهای ؛ هر چند در سالشودارائه می حاضر فقط در مقطع کارشناسی ارشددر حال شناسی ایرانرشتۀ 

ومیبدر این انستیتو یک استاد، یک استادیار و یک مدرس در حال حاضر  پذیرفته است.کارشناسی نیز دانشجو می

زبان فارسی مشغول فعالیت هستند.

از دهشناسی ایراناساتید گروه  .سال قدمت دارد 16ده همانطور که اشاره شد، تدریس زبان فارسی در این دانشک

روعای و پیش از شای فشرده و سه هفتهاند که دورۀ زبان فارسی ترم اول را به صورت دورهسال پیش تصمیم گرفته

ورشهری 1۱، هر ساله معموالً از نوزدهم سپتامبر تا هفتم اکتبر )1226ترم تحصیلی برگزار کنند. این دوره از سال 

خارج از ترم تحصیلی دانشجویان است، داوطلبان ،شود. با توجه به اینکه زمان برگزاری دورهمهر( برگزار می 16تا 

گواهینامۀ شرکت در دوره ،نام کنند و پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون پایانیتوانند در دوره ثبتآزاد نیز می

هایکننده در دورهآموزان شرکتدر طول ده سال گذشته از فارسیدریافت کنند. بر اساس بازخوردی که مدرسان 

ر دورۀد رسد کیفیت یادگیری زبان فارسیمی اند، به نظرفشرده در خصوص کیفیت یادگیری زبان فارسی گرفته

و ناسیشدر آلمان در مقایسه با ترکشناسی ایرانتوجهی داشته است. با توجه به اینکه رشتۀ قابلافزایش  فشرده

سعیی شناسایرانشناسی )به دلیل گستردگی دنیای عرب( از بازار کار کمتری برخوردار است، اساتید کرسی عرب

شناسیایراندانشجویان بیشتری را به سمت رشته  ،نوین و جذاب در آموزش زبانهای کنند تا با به کارگیری روشمی

تالش است. در ادامه این منابع معرفی خواهند شد.آموزشی گواه این جذب کنند. تنوع منابع آموزشی و کمک


