باسمه تعالی
مصاحبه با خانم هون فام تی تان ،دانشآموخته ارشد تاریخ اسالم

کارشناس بین الملل دانشکده :سالم خیلی خوش آمدید ،از این که بعد از دو سال می بینمتون بسیار
خوشحال هستم .دوست دارم به عنوان دانش آموخته بین المللی دانشکده کمی از خودتون و زندگی
علمیتون برامون بگید.
هون فام تی تان :بله حتما
من هون فام تی تان از ویتنام و آموختگان ارشد رشته تاریخ ایران اسالمی دانشگاه الزهرا(س) هستم .در سال
 1386به ایران آمدم و شروع کردم به یاد گرفتن زبان فارسی و تاریخ ایران .عنوان پایان نامه ارشد من "نقش
آمریکا در روابط ایران و ویتنام از کودتای  28مرداد  1332تا انقالب اسالمی ایران" می باشد.
بعد از فارغ التحصیلی ،من بعنوان استاد در دانشکده شرق شناسی دانشگاه ملی ویتنام استخدام شدم و برای
مدت  4سال مشغول به درس دادن شدم .در سال  1394برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکترا به سنگاپور
رفتم .من بورسیه دو طرفه "دانشگاه ملی سنگاپور -موسسه هاروات ینچینگ"1را دریافت کرده ام و االن
دانشجوی دکترای سال سوم گروه تاریخ آن دانشگاه هستم.
کارشناس بین الملل دانشکده :لطفا کمی در مورد خاطراتی که در دانشگاه الزهرا(س) داشتید برامون بگید:

هون فام تی تان :درمورد سفر به ایران و  4سال در ایران خاطرات زیادی دارم ،بخصوص  2.5سالی که
در دانشگاه الزهرا(س) بودم .اساتید ،کارمندان ،دوستان همکالسی و در خوابگاه در حقم خیلی لطف کردند
و در همه زمینهها به من کمک کردند .بدون کمک و یاری آنها ،موفقیت من در درس خواندن غیر ممکن
بود .من نه تنها درسهای علمی را یاد گرفتم بلکه با فرهنگ کهن و مهماندوستی ایرانی آشنا شدم که تا
امروز جایگاه بسیار مهم در ذهنم دارد .دانشگاه ازهرا (س) محیط علمی و اجتماعی بسیار خوب برای
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دانشجویان فراهم کرده است که بطور راحت توانستم درس بخوانم و پایان نامه ام را بنویسم .در آن روزها
با راهنمایی و یاری خستگی ناپذیر اساتید گروه تاریخ ،عالقه من به تاریخ ایران و روابط ایران به ویتنام
تشویق شد و تا االن همیشه تالش میکنم در توسعه یافتن روابط دو طرفه یاری کنم .در دانشگاه ملی ویتنام
برای سه سال کالسهای زبان فارسی برای عالقه مندان باز کرده ایم و هم چنین نمایشگاه معرفی فرهنگ و
تاریخ ایران در هم آن دانشگاه برگذار کردیم .بخش فیلهای ایرانی و برگزاری نمایشی گروه از موسیقی
سنتی ایرانی هم از فعالیت های فرهنگی که انجام داده ایم .امیداوارم درآینده نزدیک ،گسترش همکاری
دانشگاهی بین دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه ملی ویتنام ،دانشگاه ملی سنگاپور را مشاهده کنیم.
کارشناس بین الملل دانشکده :االن روی چه موضوع پژوهشی کار می کنید؟

در حال حاضر ،من روی موضوع "روابط جهان اسالم و چامپا2از قرن  7تا 15م (از راه تجارت دریایی و بر
نقش تجار ایرانی و عراب" کار می کنم و بر این باور هستم که هرچند فاصله جغرافی بین دو منطقه زیاد
بوده اما روابط تجاری و فرهنگی از دوره کهن وجود داشته و می تواند پایه مهمی برای توسعه روابط باشد.
کارشناس بین الملل دانشکده :خیلی لطف کردید ممنونم
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