
 
 

 دفترچِ ثبت ًام دٍرُ ّای حضَری ٍ هجازی زباى ّای خارجی 

 زباى ّای خارجی خَاّراى  هرکس آهَزش

 حَزُ علویِ خراساى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی
 

الطاف خذاًٍذ هتعال ٍ تَجْات حضرت تقِ٘ اهلل االعظن، تا ّوکارٕ دفتر ّإ خارجٖ خَاّراى حَزُ علوِ٘ خراساى تا استعاًت از ّإ زتاىهرکس آهَزش

 در دستَر کار خَد قرار دادُ است.  خَد را تا دٍ رٍش حضَرٕ ٍ هجازٕتثل٘غات اسالهٖ ترإ ًخست٘ي تار ترًاهِ آهَزش ّإ زتاى خارجٖ 

 :سایای دٍرُ ّای آهَزشیّا ٍ هٍیژگی

   دٍرُ ّإ هجازٕاهکاى ضرکت طالب ضْرستاًٖ در 

   ًِترگسارٕ کالس ّإ آهَزضٖ هجازٕ از طرٗق ساهاLMS  ُعلوِ٘ خراساىحَز 

   ؛ خَاّر حَزُ ٍ داًطگاُ اسات٘ذ ترجستِ ٍ تَاًوٌذتْرهٌذٕ از 

  ؛چٌذرساًِ إآهَزضٖ  تْرهٌذٕ از فٌاٍرٕ ّإ ًَٗي 

  در هذارس علوِ٘ ٍ هراکس آهَزضٖ در صَرت ثثت ًام گرٍّٖ؛ ٕ حضَرّٕااهکاى تطک٘ل کالس 

  ٖ؛هعرفٖ داًص آهَختگاى تِ هراکس هعتثر علوٖ، فرٌّگٖ ٍ تثل٘غ 
 

 ، هعاصر هکالوِ زباى عربیعوَهی دٍرُ ّای 

 21در ً٘وِ فطردُ صَرت در سِ سطح التوْ٘ذِٗ، الوتَسطٔ ٍ العال٘ٔ تِ  "صذٕ الح٘آ"هتَى آهَزضٖ  ٍتا حضَر اسات٘ذ عرب زتاى خاًن )سَرٕ، لثٌاًٖ ٍ عراقٖ( 

 ترگسار هٖ گردد.ترم آهَزضٖ 

 هکالوِ زباى اًگلیسی، عوَهی دٍرُ ّای 

 ,Basic, Elementaryآهَزضٖ سطح 5در   "Viewpoint" و "Touchstone"در حَزٓ زتاى اًگل٘سٖ تا هتَى آهَزضٖ رصاحة ًظٍ  تَاًوٌذتا حضَر اسات٘ذ 

Intermediate, pre Intermediate, Higher Intermediate   ِترگسار هٖ گردد.ترم آهَزضٖ  21در صَرت ً٘وِ فطردُ ت  
 

 



 89 زهستاىترم  عربی ٍ اًگلیسی  زباى آهَزشی دٍرُ ّایتقَین 

 

 

 

 

 

 جذٍل شْریِ ٍ تخفیفات: 

 

 

 .ارسال ًواییذ  4۷۷۷۰۳۰۳جْت آغاز فرایٌذ ثبت ًام غیر حضَری، ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد را بِ ساهاًِ 

 

 ساختواى هرکس تخصصٖ طَتٖ، طثقِ دٍم ،21خ٘اتاى ضْ٘ذ اًذرزگَ. اتتذإ کَچِ ضْ٘ذ اًذرزگَ هراجعِ حضَرٕ: 

 3۷2داخلی  4334۰44۰ راٌّوایی ٍ پاسخگَیی تلفي

  تاریخ عنوان فعالیت

 1 99تیز  51تا  7 اس طزیق سایت حوسهپذیزش و ثبت نام اولیه اینتزنتی 

  تیز 02الی  51 آسمون تعیین سطح

 3 99تیز  05 آغاس دوره های آموسشی مجاسی

 4 99شهزیور  01 پایان تزم

  گزوه مخاطبان شهزیه )ریال(

822,222 
 (تحت پوشش تخصصی و مذارس علمیه مراکس)با معرفی مرکس مذیریت حوزه یا  علمیه حوزه محققانو  ، مبلغاناساتیذ، طالب

 دفتر تبلیغات اسالمیمکاران مرکس مذیریت حوزه علمیه و ه
1 

 2 فرزوذ و همسر(جذول )پذر و مادر،  1بستگان درجة یکِ ردیف ، ممتازیه دوره های قبل 5,522,222

 3 سایر 5,122,222



 


