
 

 

  
    

  
  

     
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
    

  
  

  ثبت نام: جدول هزینه و تخفیفات
  

یف
رد

  

  هزینه  مخاطبان
  ساعت) 50(

1  

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

ها، همکاران آموزشی، اساتید پژوهان، اعضاي حلقهآموختگان، دانشب) دانش 
پیوسته و مبلغان گروه یک دفتر تبلیغات اسالمی (با معرفی ادارة امور 

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

800,000  

  1,100,000                    (پدر و مادر، فرزند و همسر)جدول  1ب) بستگان درجۀ یک ردیف    2
  1,500,000   سایر ثبت نام کنندگان  3

 

   نام:ثبت
  : از طریق پورتال ادارة کل آموزش به نشانی:اینترنتی

Maalem.ir 
  

   حضوري:
  3خزعلی، نبش خزعیاهللا ، خیابان آیتچهار راه خسروي به آدرس

  32233802تلفن:  طبقه اول-دفتر تبلیغات اسالمی
  

                          مالحظات:
  30/09/98تا  15/09/98ثبت نام از تاریخ:  

 
  بعدازظهر 4، ساعت 1/10/98  شنبهیک: تعیین سطح ·
 98دي  7تا  2: ثبت نام قطعی ·
  98دي  8: هاشروع دوره ·

  98اسفند  13: * پایان دوره
   98اسفند  20: پایان دوره * امتحانات
  شود.نام پس از واریز، به هیچ وجه مسترد نمی* وجه ثبت

، گروه آموزشی زبان عربی و انگلیسینفر)،  15 * در صورت تکمیل نشدن نصاب کالس (حداقل
  تعهدي در قبال تشکیل کالس نخواهد داشت.

  

  
  
  
  

  
  

  
  

   زبانآموزشی فشردةهاي دوره
  انگلیسـی عـربـی و
  

 General English / یاألساس یالعربـ
  

  ، فرهنگیان و مراکز دانشگاهی و فرهنگیو وابستگان انویژة حوزوی
  

  

  ها:امتیازات دوره
  * برنامۀ درسی پیشرو و متون آموزشی روزآمد

  فرهنگی و دینی* محیط آموزشی 
  اعطاي گواهینامه معتبر از دانشگاه باقرالعلوم(ع) *

  ايامکانات چندرسانهمجهز به * 
  آموزشی* پشتیبانی علمی با مجالت و مواد کمک

  گیري از اساتید توانمند حوزوي* بهره
  * تخفیفات ویژه

  

  مدارك الزم جهت ثبت نام:
  یک قطعه عکس جدید* 

  سال)16(حداقل سن  صویر صفحۀ اول شناسنامه یا کارت ملی* ت
  

 نامۀ الزم براي برخورداري از تخفیفمعرفی* 
   Paziresh.dte.irاز طریق سایت:  (بعد از قبولی در امتحان تعیین سطح) * واریز هزینۀ 

 

  * مکان ثبت نام و برگزاري:
    18الی   9طبقه اول؛ از ساعت -چهار راه خسروي دفتر تبلیغات اسالمی

  32233802تلفن: 

ی  ال غات اس ب ر  وید ر سان   ا
ر ا وزش  ه اد  ل آ



 

 

       
  )األساسیالعربـیزبان عربی ( یآموزش هايدوره

  رهمرکز آموزشی شیخ بهایی 
  

  دورة عمومی
مقطع صدور گواهینامۀ 

  توضیحات  عناوین دروس  منبع آموزشی  عنوان سطح  آموختگیدانش

ربی
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  ساعت 50 االفالممشاهدة واالستیعاب،  القراءة ،المحادثۀاآلداء و   2و  1للناشئین ج العربیۀ  پایه
  ساعت 50 االفالممشاهدة واالستیعاب،  القراءة اآلداء و المحادثه،  4و  3للناشئین ج العربیۀ  مقدماتی

  ساعت 50 ارایۀ مکمل و براي حل شدن فقر واژگانی یک کتاب بیشتر خوانده نشود، االفالممشاهدة واالستیعاب،  القراءة اآلداء و التعبیر،   5للناشئین ج العربیۀ  متوسطهپیش
  ساعت 50ارایۀ مکمل و براي حل شدن فقر واژگانی یک کتاب بیشتر خوانده نشود،  االفالممشاهدة ، القراءة والتعبیر،  المکالمۀ والمحادثۀ  6للناشئین ج العربیۀ  متوسط

  ساعت 50ارایۀ مکمل و براي حل شدن فقر واژگانی یک کتاب بیشتر خوانده نشود،   االفالممشاهدة ، القراءة والتعبیر،  المکالمۀ والمحادثۀ  7للناشئین ج العربیۀ  1فوق متوسط 
  ساعت 50ارایۀ مکمل و براي حل شدن فقر واژگانی یک کتاب بیشتر خوانده نشود،   االفالممشاهدة ، القراءة والتعبیر،  المکالمۀ والمحادثۀ  8للناشئین ج العربیۀ  2فوق متوسط 

  پژوهان گواهی مهارتی پایان دورة عمومی اعطا خواهد شد.ترم (زبانی سه ماهه) و کسب امتیاز الزم در آزمون مهارتی به دانش 6باشد که پس از گذراندن هشت کتاب در للناشئین می العربیۀ 8دورة عمومی تا پایان جلدنکته: 
 پیشرفتهدورة 

مقطع صدور گواهینامۀ 
  توضیحات  عناوین درسی  آموزشیمنبع   عنوان سطح  آموختگیدانش
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  پیشرفته

  + گرایش ترجمه12تا  9للناشئین ج العربیۀ
ــول و فنون ترجمه ( س)200(اللغۀ العربیۀ   س)، آیین 30، اصـ

گارش (  ــوص ( قراءةس)، 30ن مه     30النصـ گاه ترج کار س)، 
  س)30س)، نقد و ویرایش ترجمه(60(

  ترم سه ماهه 5ساعت در   380

  + گرایش تبلیغ12تا  9للناشئین ج العربیۀ
ــول الخطـاب و الحوار ( س)200(اللغـۀ العربیـۀ   س)  30، اصـ

ثۀ    حاد به (      30والتعبیر ( الم طا گاه خ کار گاه    60س)  کار س)، 
  س)،30مناظره (

  ترم سه ماهه 5ساعت در   350

  + گرایش التحقیق و التحریر12تا  9للناشئین ج العربیۀ
یۀ   غۀ العرب گاه روش تحقیق (   ،س)200(الل  القراءة س)،30کار
نقد و  س)، 60واالنشــاء (الکتابۀ کارگاه )، س30(واالســتیعاب 

  س)30( هاویرایش نگاشته
  ترم سه ماهه 5ساعت در   350

ترم سه ماهه و قبولی در آزمون جامع گواهی  5هاي؛ ترجمه، تبلیغ و تحقیق و تحریر خواهد بود؛ که فراگیران پس از گذراندن به ضمیمۀ گذراندن یکی از گرایش  للناشئین  العربیۀ 12دورة پیشرفته تا پایان جلد   :1نکته
  باشد.ن دفتر، دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد میپایان دورة پیشرفته دریافت خواهند کرد. البته اعتبار این گواهی مستلزم تأیید دبیرخانۀ سه نفره متشکل از:گروه عربی زبا

ربی و انگلیسی  المللی عالمللی عربی یا انگلیسی یا ارتباطات بین هاي صورت گرفته و اخذ مجوز سطح سه براي رشتۀ فرهنگ و ارتباطات اسالمی با سه گرایش: مطالعات فرهنگی، فرهنگ بین       با توجه به رایزنی :2نکته 
  هاي زبان ادامۀ تحصیل دهند.توانند در یکی از گرایشپژوهان میز سوي حوزة علمیۀ خراسان، دانشا



 

 

  

 

آزمون 
 مهارتی

 در صورت عدم قبولی 

 در آزمون مجدد شرکت .1
 هاي ترمیمیشرکت در دوره.2

 رتباطات اسالمی عالی فرهنگ و ادورة 
 االعالم والثقافۀ االسالمیۀ

 المرحلۀ العالیۀ

 ۀنامصدور گواهی
 مهارتی

 پیشرفتۀ زبان و ارتباطات اسالمی هايهدور
 المرحلۀ المتقدمۀ

غی   در صورت قبولی 
ی تبلی

ه علم
ر حلق

ت د
عضوی

نتدي
(م

ربیۀ)
غۀ الع

الل
 

جمهدورة تر تبلیغدورة    
 

پژوهش دورة 
 و نگارش

 
(العربیۀ 

 للناشئین)
12-9 +

 
(العربیۀ 

 للناشئین)
12-9 +

 
(العربیۀ 

 للناشئین)
12-9 +

 پیشرفتههاي دوره
 

P 5 ترم سه ماهه 
P  ساعت عناوین دروس  380ترجمه دورة

ــول و فنون ترجمه، آیین  اللغۀ العربیۀ   ، اصـ
صوص، کارگاه ترجمه، نقد   قراءةنگارش،  الن

 و ویرایش ترجمه
P  عناوین دروس ســاعت  350تبلیغ دورة

طاب و الحوار،       ــول الخ یۀ، اصـ غۀ العرب الل
المحادثۀ و التعبیر ، کارگاه خطابه، کارگاه          

 مناظره
P   ــاعت   350دورة پژوهش و نگارش سـ

ناوین دروس  گاه روش       ع کار یۀ،  غۀ العرب الل
ــتیعاب، ۀ  کارگاه الکتاب تحقیق، القراءة واالس

 هاواالنشاء، نقد و ویرایش نگاشته
 

  ۀنامصدور گواهی
 آموختگیدانش

 النظام التعلیمی
 اللغۀ العربیۀقسم 

 دورة عمومی زبانتکمیلی  مرحلۀ
 9-12جلد 

 تکمیلی دورة
 

P 4  ،ساعت 240ترم سه ماهه 
P   ــتیعــاب والفهم،       عنــاوین دروس : االسـ

اللغوي، التعبیر و قواعد المفردات واالستعمال  
 الصرف والنحو

 

 هاي عمومیدوره
 زبان عربی

 

P 6متوسطسطح از پایه تا فوق 
P   :ــایــه و مــقــدمــاتــی ــطــح پ  60ســ

 آموزشی ساعت
P   ــط و فوق ــط، متوس ــطح پیش متوس س

 ساعت آموزشی 50هر کدام  2و  1متوسط 
P  هایی ارایه مکمل 5-8در این دوره از ج
 شود می
P  هت فقر گان از      ج یل واژ بانی و تکم ز
  شود.یک کتاب تدریس می 5-8ج

 آغاز آموزش

 امتحان تعیین سطح

 دورة عمومی
 الدورة العامۀ

 2متوسط فوق

 1متوسط فوق

	متوسط

	پایه

 مقدماتی
	متوسطپیش



 

 

   

  
  

  ي عربیهاروزها و ساعت برگزاري کالس
  
  
  
  

       شنبهسه                     شنبه یک
  
 

17 – 14:30  



 

 

  )(General English انگلیسیزبان  یآموزش هايدوره

  رهمرکز آموزشی شیخ بهایی 
  

ü دورة عمومی  
  مقطع صدور گواهینامه مهارت فوق متوسط 

  تعداد ساعت آموزشی  و دروس  منبع آموزشی  عنوان سطح  CEFRسطوح بین المللی 

A1  
Basic 

 پایه 
1  B  On Your Mark 1 - 5 50  

2  B ١  
Touchstone 1 

1 - 6  50  

3  B ٢ 7 - 12 50  

Elementary مقدماتی 
4  E ١  

Touchstone 2 
1 - 6  50  

5  E ٢  7 - 12 50 

A2  Lower Intermediate پیش متوسط 
6  LI ١ 

Touchstone 3 
1 - 6  50 

7  LI ٢  7 - 12 50 

A2/B1  Intermediate متوسط 
8  I ١ 

Touchstone 4 
1 - 6  50 

9  I ٢  7 - 12 50 

B1  Higher Intermediate فوق متوسط 

10  HI ١  Summit 1A  1 -5  50 

11  HI ٢  Summit 1B  6 -10  50 

12  HI ٣  Summit 2A  1 -5  50 

13  HI ٤  Summit 2B  6 -10  50 



 

 

  

ü دورة پیشرفته  
  مقطع صدور گواهینامه دانش آموختگی

 عنوان
  تعداد ساعت آموزشی   منابع آموزشی  ترم بندي  گرایش

  ترم 4  ترجمه
  ماهه 3

ترم اول ترجمه + 
FCE 1   :واحدهاي درسی گرایش ترجمه  

ü  پروژة ترجمۀ 2و  1فارسی -فارسی، نقدو ویرایش ترجمه، پروژة ترجمۀ انگلیسی ، نگارش2و  1کارگاه ترجمۀ ،
  2و  1، ترجمۀ متون اسالمی 2و  1انگلیسی -فارسی

   FCEمنبع آموزشی 
ü Ready for FCE (MacMillan) 
ü  تدریس می  12فصل آن تدریس می شود. در دوره ترجمه فقط تا فصل  3ترم  فصل است که هر 15داراي

 گردد.

 ساعت: 544
ü 12واحد =  18ساعت آموزشی [ 384: ترجمه 

 واحد عملی]  6واحد نظري + 
ü  FCE ًساعتی  40ترم  4ساعت براي  160: جمعا

  )FCE4تا    FCE 1(از 

ترم دوم ترجمه + 
FCE 2  

ترم سوم ترجمه + 
FCE 3  

ترم چهارم ترجمه + 
FCE 4  

  تبلیغ
2 

نیمسال 
  تحصیلی

  نیمسال اول +
 FCE 1 + FCE 2  

  واحدهاي درسی گرایش تبلیغ: 
ü  ن و اهاي تبلیغی مسلمها و رسانهشناسی تبلیغ، سازمانها و موسسه، مخاطب شناسی و روان2و  1روش تحقیق

هاي فکري معاصر مسلمان و آشنایی با فرق و جریان، 2و  1، کارگاه اصول عملی تبلیغ و ارتباطات یمسیح
  مسیحی، جغرافیاي انسانی سیاسی کشورهاي اسالمی

   FCEمنبع آموزشی 
ü Ready for FCE (MacMillan) 
ü  تدریس می گردد. 12فصل آن تدریس می شود. در دوره تبلیغ فقط تا فصل  3فصل است که هر ترم  15داراي  

 ساعت: 512
ü واحد]  22ساعت آموزشی [ 352: تبلیغ 
ü  FCE ًساعتی  40ترم  4ساعت براي  160: جمعا

  نیمسال دوم  +   )FCE4تا    FCE 1(از 
FCE 3 + FCE 4 

  
   در دست بررسی است. هاي پیشرفته (با لحاظ مسائلی همچون کیفیت آموزشی دوره ها)دورهذکر مهم: کاهش واحدها و ساعات 



 

 

 سیستم آموزشی گروه زبان انگلیسی
English Dept. Educational Flow Chart  

 

 

  
 

  

O
r 

  ناظر علمی یا 
 مدیر گروه

 

 

TOEFL 
 (min. 450 out of 677) 

 تافل ؛آزمون تسلط زبان انگلیسی
 )677از  450(کسب حداقل 

 

 

Start 

I	2	
I	1	
LI	2	
LI	1	
E	2	

E	1	

B	
B	1	
B	2	

HI	1	

HI	2	
HI	3	
HI	4	

 

1. Retaking the exam?  
  شرکت مجدد در آزمون    

 

or 
 

٢. Taking remedial courses? 
 شرکت در دوره هاي ترمیمی

 
Director of 

Studies 
(Supervisor or 
Head of Dept.) 

§ Standards for EFL Teachers:    جذب  استانداردهاي
 مدرس
 

1. Proficiency Standards; FCE/TOEFL (min. 
550)/IELTS (min. 6,5) 

، تافل FCEرك امدیکی از استانداردهاي تسلط زبان؛ برخورداري از 
 در هر مهارت) 5/6یا آیلتس (حداقل   )550(حداقل 

 
2. Teaching Standards; TESOL/TKT 

آموزشی: تسلط کافی نظري و عملی بر مباحث روش استانداردهاي 

 نامهصدور گواهی
 فوق متوسط مهارت 

Higher 
Intermediat
e Proficiency 

Certificate 

 ترجمه

+ FCE 

 بلیغت

+ FCE 

 نامهصدور گواهی
 دانش آموختگی 

 
 

Graduation 

 دوره هاي عمومی  
  انگلیسیزبان 

 

üسطح بندي مطابق با استاندارد  
  CEFبین المللی 

ü13  پایه تا فوق متوسطسطح از 
ü ساعت آموزشی  60  =هر سطح=  

 جلسه 30
 

o B = Basic = پایه 
 

o E = Elementary = مقدماتی 
 

o LI = Lower Intermediate 
متوسط پیش =       
 

o I = Intermediate = متوسط 
 

o HI = Higher Intermediate  
متوسط فوق =         

 دوره هاي پیشرفته  
 زبان و ارتباطات اسالمی

 گرایش) 2(

دانش پژوهان دوره هاي پیشرفته، در کنار 
دروس تخصصی خود، دوره پیشرفته مدرك 

 را نیز می گذرانند. FCEبین المللی  
 

FCE = First Certificate in 
English 

Placement	
 آزمون

 تعیین سطح 

Pass 

در صورت  
 قبولی

Fail 

 در صورت عدم قبولی

 

Exam (Format) 
Preparation 

جلسه تست زنی و   12
 آشنایی با آزمون تافل

Membership Contract 
 عضویت دقراردا

Pro
pag

ati
ve 

& S
cho

lar
ly 

Co
mm

itte
e 

لیغی
 و تب

علمی
حلقه 

 

 

Scholarly & 
Propagative 

Works     تبلیغیآثار علمی  



 

 

  
  ي انگلیسیهاروزها و ساعت برگزاري کالس

  
  
  
  

       شنبهسه                   شنبه  یک
  
 

19:45 – 17:15  
 

  


