
  

)خواهران( حوزه علمیه خراسان زبان هاي خارجهمرکز 
  

  

در حوزه را متنوع عمومی و تخصصی  برنامه ها و فعالیت هايبا اهداف ذیل، تاکنون  1378از سال ه علمیه خراسان حوزوابسته به هاي خارجه  زبانمرکز 
  با اهداف زیر در دستور کار خود داشته است:  تخصصیدوره هاي آموزشی، کارگاه ها و نشست هاي عربی و انگلیسی در قالب  هاي زبان

  تربیت کارشناسان، مبلغان و پژوهشگران حوزوي مسلط به زبان عربی و انگلیسی 

  لزوم توسعه و گسترش مسأله زبان آموزي در کلیه سطوح حوزه اعم از : عمومی، تخصصی و نخبگانی 

  هاي زبانی ارتقاء استعداد طالب در حوزه مهارت 

   در حوزه زبان  تربیت اساتید و نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز حوزه 

به صورت تخصصی در حوزه هاي آموزشی و پژوهشی  تحت نظارت علمی گروه فرهنگ و ارتباطات اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی مشهداین مرکز 
  مطالعات زبان و کاربرد آن در علوم اسالمی به فعالیت می پردازد. 

  به موارد ذیل می توان اشاره نمود:  این مرکزدر  زبان هاي آموزشی برنامهزایاي ها و مویژگیاز 
 ؛ منظم و پویاو برنامه درسی  به روز آموزشی متونروش ها و ، ها هدفمندي و پویایی دوره  
 ؛ حوزه و دانشگاهاز  گروه تخصصی و توانمند تدریس 
  ؛و حوزه علمیه خراسان مق از دانشگاه باقر العلوممشترك اعطاي گواهی نامه    
  ؛به مراکز معتبر علمی، فرهنگی و تبلیغی برجسته آموختگان زبانعرفی مامکان  
 ؛طالب ها در مدارس علمیه و مراکز آموزشی در صورت ثبت نام گروهیامکان تشکیل کالس 
  غیر حضوري (آنالین) برگزاري دوره هاي آموزشی 

  
  



  :معاصر دوره هاي عمومی مکالمه زبان عربی
مقدمات، متوسطه و  سه سطح آموزشیدر  "العربیه بین یدیک"با متون آموزشی با حضور اساتید عرب زبان خانم (سوري، لبنانی و عراقی)  

   برگزار می گردد.ترم به مدت یک و نیم سال  6در قالب عالیه 
  مکالمه زبان انگلیسی:عمومی دوره هاي  
 سطح 5در   "Viewpoint"و  "Touchstone"در حوزة زبان انگلیسی با متون آموزشی خانم نظرصاحب و  توانمندبا حضور اساتید  

   برگزار می گردد.ترم به مدت سه سال  12در قالب   Basic, Elementary, Intermediate, pre Intermediate, Higher Intermediateآموزشی
  

  1401 تابستانترم تقویم آموزشی 
  

  

  

  

  

  

   تاریخ فعالیت

 1 1401 تیر 5 تا  پیش ثبت نام اینترنتی 

 2 1401 تیر 9و  8 و اعالم نتایج مصاحبه ورودي (تعیین سطح) 

  3 1401 تیر 12تا   پذیرفته شدگانثبت نام قطعی 

 4 1401 تیر 18 آغاز دوره هاي آموزشی



  

  جدول شهریه و تخفیفات:

  تخفیفات شهریه به شرح زیر است:  می باشد. هزار تومان 220شهریه هر ترم آموزشی  

 

 

 

 

 

  

  تخفیف بیشتر در ترم بعد برخوردار می باشند.  % 10از ممتازین هر ترم آموزشی 

 پس از ثبت نام شهریه پرداختی مسترد نمی شود. یل کالسها بر مبناي نصاب آموزشی، با توجه به تشک 

 

  

   گروه مخاطبان  میزان شهریه(تومان)

آموختگـان حـوزه (بـا معرفـی مرکـز       الف) اساتید، طـالب و دانـش    150.000
  مدیریت حوزه یا یکی از مراکز آموزشی تخصصی و مدارس علمیه)

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

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

1 

جدول (پدر و مادر، فرزند و همسر)                     1بستگان درجۀ یک ردیف   180.000 2 



  :پیش ثبت نام اینترنتی
  paziresh.dte.irسامانه  از طریق

  خواهد بود.از آزمون تعیین سطح  پرداخت شهریه پس
  

  hozehkhlc@پیام رسان ایتا کانال مرکز در
 khavari_am@ ناس مسوول مرکزارتباط با کارش

  نشانی مرکز: 
 (آیت اهللا خامنه اي) 12اندرزگو شهید  -خیابان شهید اندرزگو -و میدان بیت المقدس چهارراه خسرويحد فاصل 

  تلفن: 
  یکداخلی  32236336
 8501داخلی  32233350


