
 چپل هيل –برنامه مطالعات فرهنگ ايران در دانشگاه كاروليناي شمالي 

  اهميت برنامه مطالعات فرهنگ ايران     

يكي از هنر، زبان و فرهنگ ايراني كه با ايران جغرافيائي كنوني و مناطق و كشورهاي مجاور آن بازشناخته ميشود
هزار و پانصد ساله آن به دوران باستاني دو معتبرترين مباني سنت هاي فرهنگي جهان است كه پيشينه

   .شاهنشاهي كورش كبير باز ميگردد

  . ميليون مردم بدان سخن ميگويند زبان فارسي زباني است كه امروزه بيش از هفتاد *

در سرزمينهاي آسياي ميانه، شبه قاره هند و امپراتوري زبان فارسي قرنها زبان اصلي فرهنگي و كشورداري *
  . بوده استعثماني 

زبان فارسي جديد بيش از يك هزار سال يكي از عوامل اصلي ارتباطي و بيان در زمينه هاي گوناگون دانش و *
فرودسي، موالنا رومي، حافظ و(تا شعر و سخنوري ) ابن سينا و عمر خيام(فلسفه و علوم و پزشكي  ازانديشه 
  . بوده است) ك و امير كبيرنظام المل(و حكمت و سياست و آموزش و پرورش ) فرخزاد

  . فرهنگ ، موسيقي، فيلم و هنر معماري ايراني از پايه هاي اصلي ميراث فرهنگي جهان به شمار است* 

  . است) تاجيكستان(و تاجيكي ) افغانستان(زبان پارسي جديد يا فارسي، زبان رسمي ايران و شامل فارسي دري * 

  . زبان هاي خويشاوند زبان فارسي شامل بلوچي، كردي و پشتو ميشود* 

  . ايران يكي از تاثير گذارترين و بانفوذ ترين كشورهاي خاور ميانه است* 

  . ايران سرزمين و پذيراي اديان بسيار و گستره وسيعي از گروههاي قومي و فرهنگي بوده است* 

آمريكا، اروپا، آسيا(ين آن است كه زبان فارسي اكنون در سراسر جهان نيز مب 1979مهاجرتهاي ايرانيان پس از  *
  . گسترده و رايج است ) و استراليا 

  موقعيت و اعبتار مطالعات فرهنگ ايران در دانشگاه كاروليناي شمالي     

ي درهم اكنون دانشگاه كاروليناي شمالي در چپل هيل داراي سه عضو هيئت علمي با شاخصيت بين الملل *



  : زمينه مطالعات فرهنگ ايراني است

  پروفسور كارل ارنست  
  پروفسور چارلز كورزمن  
  پروفسور اميد صفي  

در رشته هاي مطالعات مذهبي و جامعه شناسي نيز در زمينه) كارشناسي ارشد(فوق ليسانس   دانشجويان دوره* 
  . هاي پيوسته به برنامه مطالعات ايراني درس و تحقيق دارند

  . همچنين قوي است) كارشناسي(اضا و كشش براي آموزش زبان فارسي در ميان دانشجويان دوره ليسانس تق *

كتابخانه هاي دانشگاه كاروليناي شمالي مسئوليت و وظيفه اصلي گرد آوري كتابهاي فارسي را در سيستم *
دانشگاه  . شمالي برعهده دارند دانشگاه كاروليناي –دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي  –هماهنگ دانشگاه دوك 

يك كتابدارآزموده در زمينه كتابداري خاورميانه و آفريقا، با دانش و آشنايي به 2010كاروليناي شمالي در سال 
  . زبان فارسي، استخدام مينمايد

  چرا بايستي با برنامه مطالعات فرهنگ ايران ياري و همكاري كرد؟   

آيا خواهان آنيد كه فرزندان و نوادگان شما دسترسي و ارتباط جدي با زبان و فرهنگ ايراني در سيستم آموزشي* 
  آمريكا داشته باشند؟ 

  دست يابند؟   آيا دوست ميداريد ديگر آمريكائيان به آگاهي هاي ارزشمندي از فرهنگ و زبان ايران * 

 وفرهنگي كه زندگي و موقعيت خود را بدان مديونيد ادا ت به جامعه آيا خواستاريد تا وظيفه و وام خود را نسب* 

  نمائيد؟ 

  چگونه ميتوان كمك كرد؟  

كوشش بر اين است تا برنامه آموزش زبان و فرهنگ ايراني با دريافت كمكهاي مالي از منابع خارج از دانشگاه
    در دانشگاه كاروليناي شمالي. پشتيباني و تقويت شود

   Persian Studies Gift Fund"      هداياي برنامه مطالعات فرهنگ ايرانيبنياد "



  : براي دستيابي به هد فهاي زير ايجاد شده است   

  آموزش زبان و فرهنگ ايراني و گسترش دامنه آن در برنامه هاي آموزشي دانشگاه * 

  پيوستگي با زبان و فرهنگ ايران  در) كتاب و ديگر وسائل ارتباط همگاني (توسعه منابع كتابخانه دانشگاه * 

  نمايش فيلم و برنامه هاي هنري و نمايشي , برگزاري برنامه هاي فرهنگي عمومي چون سخنراني ها * 

    

تاثير شاياني در نگاهداشت و گسترش فرهنگ و, با برخورداري از معافيتهاي مالياتي , هداياي شما به هر ميزان 
دانشگاه كاروليناي شمالي. رو آمريكائي در اين دوران زماني حساس خواهد داشتزبان ايراني در يك دانشگاه پيش

مراتب را به. براي دريافت هداياي فرهنگي است  (3)(c)501 مؤسسه اي آموزشي با شناسه قانوني مالياتي
در اهداء مؤسسه يا نهاد استخدام كننده خود رسانده جويا شويد كه آيا مؤسسه شما نيز خواهان مشاركت  آگاهي

  هداياي مالي فرهنگي ميباشد؟ 

برنامه مطالعات ايراني در دانشگاه كاروليناي شمالي هيچگونه ارتباط و وابستگي با نهادها و مؤسسات سياسي يا 
مذهبي نداشته و تنها در خدمت آموزش دانشجويان اين دانشگاه، شهروندان ايالت كاروليناي شمالي ومردم سراسر

  جهان است 

  : خود را به صورت چك و يا با پست الكترونيك به نشاني هاي زير بفرستيد نيد كمكهاي ما لي ميتوا

By check:  Payable to UNC-Chapel Hill, c/o Melissa McMurray, Office of International Affairs 
FedEx Global Education Center 1204, UNC, 301 Pittsboro Street, Chapel Hill, NC 27599-5154 

Online:  http://persian.unc.edu/  

  : فسور كارل ارنست به اين نشاني تماس حاصل فرمائيدبراي دريافت پاسخ به پرسش هاي خود با پرو

Prof. Carl Ernst (cernst@email.unc.edu) 

 

 
 


