
  
  

)خواهران( حوزه علمیه خراسان مرکز آموزش زبان و ارتباطات اسالمی
  

  
فهرست متنوعی از برنامه هاي آموزشی را با هدف تربیت کارشناسان و مبلغان تاکنون  1378از سال ه علمیه خراسان حوزوابسته به  زبانمرکز 
  مورد نیاز جامعه در کارنامۀ خود داشته است.  وکارآمد زباندان 

  به موارد ذیل می توان اشاره نمود:  این مرکزدر  زبان هاي آموزشی برنامهزایاي مها و ویژگیاز 
 رآمد و برنامه درسی جامع و منظم؛ کا آموزشی ، متونها هدفمندي و پویایی دوره  
  ؛چندرسانه ايتجهیزات و فضاي آموزشی  
 ؛ حوزه و دانشگاهخانم  اساتید برجسته و توانمند 
  ؛ (ع)اعطاي گواهی نامه از دانشگاه باقر العلوم    
  ؛آموختگان به مراکز معتبر علمی، فرهنگی و تبلیغی زبانعرفی مامکان  
 و ارائه خدمات کمک آموزشی؛مندي از کتابخانه و مجالت (فارسی، عربی و انگلیسیبهره (  
 م گروهی؛ها در مدارس علمیه و مراکز آموزشی در صورت ثبت ناامکان تشکیل کالس 
 (غیر حضوري)  برگزاري دوره هاي آموزشی مجازي   

  
  
  



  
 ،به  "العربیه بین یدیک"با متون آموزشی با حضور اساتید عرب زبان خانم (سوري، لبنانی و عراقی)  دوره هاي مکالمه زبان عربی

  . می گردد.برگزار ترم  6در طول عالیه المتوسطه و ال، تمهیدیهال سه سطح آموزشیدر نیمه فشرده صورت 
  در حوزة زبان انگلیسی با متون  صاحب نظرو  توانمندبا حضور اساتید  مکالمه زبان انگلیسی،عمومی دوره هاي

 :آموزشی سطح 5در   "Viewpoint"و  "Touchstone"آموزشی
Basic, Elementary, Lower Intermediate , Intermediate , Higher Intermediate   برگزار می گردد.ترم  12طی صورت نیمه فشرده به   

  
  1401 پاییزترم  عربی و انگلیسی  زبانمجازي  تقویم آموزشی دوره هاي

  

  

  

  

  

  

 1 شهریور  20تا   ثبت نام اینترنتی پیش 

 2 شهریور  30و  29 تعیین سطحآزمون ورودي 

 3 مهر  16 آغاز دوره هاي آموزشی



   جدول شهریه و تخفیفات:

 

 

 

  ریال می باشد.  2.200.000شهریه هر ترم آموزشی  
  تخفیف بیشتر در ترم بعد برخوردار می باشند.  % 10از ممتازین هر ترم آموزشی 

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

 

  
  

 گروه مخاطبان مبلغ شهریه(ریال)

1,500,000 

(با معرفی مرکـز مـدیریت حـوزه یـا     آموختگان حوزه  الف) اساتید، طالب و دانش 
  یکی از مراکز آموزشی تخصصی و مدارس علمیه)

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

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

1 

 2  )                    ر(پدر و مادر، فرزند، همسجدول  1 بستگان درجۀ یک ردیف  1,800,000



  :و پذیرش نام ثبت
 سامانه  از طریقpaziresh.dte.ir  
 از طریق شماره کارت  با هماهنگی مرکز از آزمون تعیین سطح پرداخت شهریه پس

 به نام مرکززبان حوزه علمیه خراسان می باشد.  5859837005079815

  

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

  تلفن: 
  یکداخلی  2236336- 0513

 8501 داخلی 32233351


