
  
  

 زبان هاي خارجی خواهران مرکز آموزش   
 حوزه علمیه خراسان

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



الطاف خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه اهللا هاي خارجی خواهران حوزه علمیه خراسان با استعانت از هاي زبانمرکز آموزش
االعظم، با همکاري دفتر تبلیغات اسالمی براي نخستین بار برنامه آموزش هاي زبان خارجی شاخه خواهران را در دستور کار خود 

  قرار داده است. 
هاي  زبانطات اسالمی و ص خواهران، دوره هاي عمومی و تخصصی فرهنگ و ارتبامرکز به عنوان یک نهاد تخصصی مخت این
  نماید. جامعه برگزار میتربیت کارشناسان و مبلغان کارآمد در عرصه تحقیقات و تبلیغات دینی و مورد نیاز با هدف را  المللی بین

  به موارد ذیل می توان اشاره نمود:  این مرکز زبان زایاي دوره هاي آموزشیها و مویژگیاز 
 رآمد و برنامه درسی جامع و منظم؛ کا آموزشی متون، هاهدفمندي و پویایی دوره¼
 ؛چندرسانه ايتجهیزات و فضاي آموزشی ¼
 ؛ حوزه و دانشگاهخانم  اساتید برجسته و توانمند¼
   م؛اعطاي گواهی نامه پایان دوره آموزشی از دانشگاه باقر العلوم ق¼
 ؛(انگلیسی)Panelالوصال(عربی) و  ۀهاي شفاهی زبان واحجلسات تقویت مهارت¼
 ؛ (ویژه زبان آموزان سطوح متوسط و باالتر)دوره هاي تخصصی لهجه¼
  ؛% شهریه10برخورداري ممتازان در هر ترم آموزشی از تخفیف ¼
 ؛ زبان آموزانمهد کودك براي فرزندان  فضاي مستقل¼
 ها در مدارس علمیه و مراکز آموزشی در صورت ثبت نام گروهی؛امکان تشکیل کالس¼
 ؛دانش آموختگان به مراکز معتبر علمی، فرهنگی و تبلیغیعرفی م¼
 ) و خدمات کمک آموزشی؛و مجالت (فارسی، عربی و انگلیسی اي دیجیتالی کتابخانهمنابع مندي از بهره¼



  

  دوره هاي مکالمه زبان عربی،

در سه سطح التمهیدیه،  "صدي الحیاة"متون آموزشی  وبا حضور اساتید عرب زبان خانم (سوري، لبنانی و عراقی) 
  برگزار می گردد.ترم آموزشی  12در نیمه فشرده صورت به المتوسطۀ و العالیۀ 

  

  مکالمه زبان انگلیسی،عمومی دوره هاي دوره هاي 
 5در   "Viewpoint"و  "Touchstone"در حوزة زبان انگلیسی با متون آموزشی صاحب نظرو  توانمندبا حضور اساتید 

 12در صورت نیمه فشرده به   Basic, Elementary, Intermediate, pre Intermediate, Higher Intermediateآموزشی سطح
   برگزار می گردد.ترم آموزشی 

  
  

  



  98تابستان ترم  عربی و انگلیسی  زبان آموزشی دوره هايتقویم 

  

  

 

 

 

 

 

 

   تاریخ عنوان فعالیت

 1 98 تیر 5تا خرداد  27  پذیرش و ثبت نام اولیه اینترنتی 

 3 98 تیر 9  تعیین سطح آزمون ورودي 

 4 98تیر  12 آغاز دوره هاي آموزشی

 5 98شهریور  25  ترمپایان 



  

  جدول شهریه و تخفیفات:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   گروه مخاطبان شهریه (ریال)                   

600,000 50%  

آموختگان حوزه (با معرفی مرکز مدیریت  الف) اساتید، طالب و دانش
  حوزه یا یکی از مراکز آموزشی تخصصی و مدارس علمیه)

ها، همکاران آموزشی،  پژوهان، اعضاي حلقه آموختگان، دانش ب) دانش
اساتید پیوسته و مبلغان گروه یک دفتر تبلیغات اسالمی (با معرفی ادارة 

  یا معاونت فرهنگی و تبلیغی)امور آموزشی 
 همکاران دفتر تبلیغات اسالمی ج)  

1 

جدول (پدر و مادر، فرزند و همسر)                     1بستگان درجۀ یک ردیف   30% 840,000 2 

  3  تابستانویژه ترم     10% 1,080,000



  

 % تخفیف بیشتر در ترم بعد برخوردار می باشند. 10از ممتازین هر ترم آموزشی  ·
 نفر) ، پس از ثبت نام به هیچ وجه شهریه پرداختی مسترد نمی شود.  15با توجه به تشکیل کالسها بر مبناي نصاب آموزشی الزم ( ·

  
 

  

 نام:ثبت
 :   Maalem.irپورتال ادارة کل آموزش  از طریقاینترنتی .1

حضوري  –(آیت اهللا خامنه اي) 12اندرزگو  -خیابان شهید اندرزگو -چهارراه خسروي : .2
 خراسان آموزش هاي زبان خارجی حوزه علمیهمرکز 

  پاسخگوي خواهران می باشد.  13صبح الی  7:30از ساعت 32236336 تلفن .3


