
 

 

 های آموزشیدوره

 )ویژه برادران( انگلیسی و عربیمکالمه 

  / General English العربی األساسی

 ها:مزایای عمومی دوره

  مختلف سطوح در زبان آموزشی هایسابقه برگزاری دوره دهه 3نزدیک به 

  اسالمیفضای آموزشی متناسب با فرهنگ 

 دانشگاهی و حوزوی د مجرباساتی از گیریبهره 

 آموزشی هایاستفاده از روزآمدترین متون و روش 

 حضوری صورت به آموزشی هایبرگزاری دوره 

 علمیه  های حوزه طالب ویژه شهریه تخفیف 

 :اینترنتی نشانی به مراجعه طریق از نام ثبت

http://paziresh.dte.ir 

 گی الزامی است.برای طالب درج کد طلب 

  سن داشته باشند.سال تمام  61متقاضیان محترم باید باالی 

 :هادوره برگزاری مکان
 تبلیغات دفتر نبش گذرگاه آیت اهلل واعظ طبسی، خیابان آیت اهلل خزعلی، ،خسروی راه چهار

 رضوی خراسان اسالمی

 dteculture@ :در ایتا فرهنگ و ارتباطات اسالمی گروهاطالع رسانی کانال 

 bhkashani@ :آیدی کارشناس مسئول زبان در ایتا

http://paziresh.dte.ir/
https://web.eitaa.com/#/im?p=%40dteculture
https://web.eitaa.com/#/im?p=%40bhkashani


 عربیهای انگلیسی و دوره شهریه ثبت نام

 مخاطبان ردیف
 شهریه

 ساعت( 05)

6 

اساتید، طالب و دانش آموختگان حوزه )با معرفی مرکز مدیریت حوزه یا یکی الف( 

 از مراکز آموزشی تخصصی و مدارس علمیه(

ها، همکاران آموزشی، اساتید ب( دانش آموختگان، دانش پژوهان، اعضای حلقه

و  وزشیماسالمی )با معرفی اداره امور آیک دفتر تبلیغات پیوسته و مبلغان گروه 

 یا اداره کل فرهنگی و تبلیغی( تهذیب

 ج( همکاران دفتر تبلیغات اسالمی

 تومان 2610111

 تومان 3510111 همکاران و ...( ،)اعم از خانواده طالب نام کنندگانسایر ثبت 2

ترم چهارم برخوردار  )رایگان( درصدی برای ثبت نام 611نفرات اول در سه ترم متوالی از تخفیف  

 خواهند بود.

سترد مشهریه پرداختی قطعی ها بر مبنای نصاب آموزشی، پس از ثبت نام با توجه به تشکیل کالس 

 . نخواهد شد

 0450 بهارترم  عربیو  انگلیسی  تقویم آموزشی دوره های زبان

 مرحله تاریخ

 ثبت نام اینترنتی 6416 شهریور 36تا 

 آزمون تعیین سطح 6416 مهرماه 7و  1

 هاشروع کالس 6416مهرماه  61

 هازمان برگزاری کالس

 67:11الی  64:31شنبه ساعت شنبه و سهیک عربی

 63:31الی  67:11ه ساعت شنبشنبه و سهیک یانگلیس

 

 

 



 زبان انگلیسی سطوح سیستم آموزشی
 

 دورۀ عمومی
 مقطع صدور گواهینامه مهارت فوق متوسط

سطوح بین 

المللی 
CEFR 

 و دروس  منبع آموزشی عنوان سطح
تعداد ساعت 

 آموزشی

A1 Elementary مقدماتی 

2 B 1 
Touchstone 1 

1 - 6 60 

3 B 2 7 - 12 50 

4 E 1 
Touchstone 2 

1 - 6 50 

5 E 2 7 - 12 50 

A2 
Lower 

Intermediate 
پیش 

 متوسط

6 LI 1 
Touchstone 3 

1 - 6 50 

7 LI 2 7 - 12 50 

A2/B1 Intermediate متوسط 
8 I 1 

Touchstone 4 

1 - 6 50 

9 I 2 7 - 12 50 

B1 
Higher 

Intermediate 
فوق 

 متوسط

10 HI 1 Summit 1A 1 -5 50 

11 HI 2 Summit 1B 6 -10 50 

12 HI 3 Summit 2A 1 -5 50 

13 HI 4 Summit 2B 6 -10 50 

 

 **شد اهدخو ارائه سطح هر در قبولی نمره کسب از پس التحصیلی فارغ گواهینامه صدور**

 

 

 



 سطوح سیستم آموزشی زبان عربی

 ساعت آموزشی جلد نام کتاب آموزشی عنوان سطح

 14 اول (61-6الوحدات ) – یدیک بین العربیة مقدماتی

 51 دوم (8-6الوحدات ) - یدیک بین العربیة پیش متوسط

 51 دوم (61-3الوحدات ) -یدیک بین العربیة متوسط

 51 سوم (8-6الوحدات ) -یدیک بین العربیة 6فوق متوسط 

 51 سوم (61-3الوحدات ) -یدیک بین العربیة 2فوق متوسط 

 
 **شد اهدخو ارائه سطح هر در قبولی نمره کسب از پس التحصیلی فارغ گواهینامه صدور**

 


