
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

چه راهنما  ای زبان عرب  آموزش حرفه VIPکارگاه   جامع یدفتر

 



 

 

،  دمت شما دوست گرایم. با سالم خ فت روز افزون خود در زبان عربی مفتخریم که برای پیشر

 اید. الملیل هاتف را انتخاب نمودهموسسه بی   

یک یمبه شما   یم؛ به این دلیل که: یگو تبی

  ی  گرفتید.   باالخره تصمیم جدی زبان عربی برای یادگب 

  خود رصف کنید.  در جهت اهدافتصمیم گرفتید وقت خود را 

  ین و  را انتخاب کردید.  ایرانآموزشر  هایدورهترین تباکیفیییک از بهبر

 

 لیدیمهم و کهای پاسخ سوالو  نامثبت اطالعابر درباره دوره، مزایای فایلدر این 

 شود. یم تقدیمبه شما 

 

 بخش اول

 ای زبان عربی آموزش حرفه VIPدوره در نام ثبت اطالعابر درباره دوره، مزایای

 

 کارگاه وی آی بی آموزش حرفهای زبان عربی با رویکرد کنشگری بی   الملیل اولی   بار در ایران

(همراه با تعیی   سطح ماهه در همه سطوح ۳)  

 

کت در این دوره:   مزایای شر

 کت در کارگاه های جداگانه و متناسب با سطح زباب  خود از آموخیر  اصویل و لذت بخش تمام با شر

 شوید. مند یمهای زباب  بهرهمهارت

  های زباب  شما کار یم شود که اضطراب و خجالت را به کیل فراموش کرده و از ای روی مهارتاندازهتا

 شوید. زده یمصحبت و نحوه تلفظ صحیح خود شگفت



 

 

 شوید. های کلیدی و متنوع تقویت مکالمه عربی آشنا یمبا منابع مختلف و تکنیک 

 نید تا کهای خود گفتگو یمماب  مشخص با همکالشریزی ما در ز ها، بر برنامهعالوه بر کالس و کارگاه

  از بی   برود.  به طور کاملاضطراب شما در صحبت کردن 

  شوید. مند یمها بهرهها و کالسعالوه بر کارگاه پخش فیلم متناسب با سطح خوداز کالس 

 از کشورهای عرب  هابی کاربردی هر ماه در کارگاه 
ی
کت نموده و با  با حضور مهماناب انگب   تدنیای شگف شر

 شوید. زبان عربی بیشبر آشنا یم

 آداب و رسوم اجتمایع آنشود با با وبینارهای رایگاب  که در اختیارتان قرار داده یم ، ان فرهنگ کشورهای عربی

 شوید. زبان عربی آشنا یم و نحوه تعامل با گویشوران

 ین و معروف   شوید. ترین استادان زبان عربی آشنا یمبا بهبر

 میان نخبگان زبان عربی کشور و فعاالن عرصه 
ایطبا قرار گرفیر  خود  ی بی   الملل با اشتیاق برای بهبود شر

 کنید. تالش یم

  کت کنید زیرا این دوره یم در هر سطیح که باشید شما سطح  ۷در توانید در این دوره منحرص به فرد شر

فته ی سطحکه شما با   گردد به این صورتبرگزار یم مختلف از مبتدی تا پیشر های از سطح در ییک تعیی 

فته قرار یم ید. مبتدی تا پیشر  گب 

 در صورت درخواست شما و تایید استاد و  ها حضور پویا و مستمر داشته باشید درصوربر که در این کارگاه 

 صادر خواهد شد.   گوایه معتت  حضور در دورهبرای شما  موسسه

 

 چرا دوره وی آی بی حرفهای هاتف؟

کت در این دوره:   زیرا با شر

  به دلیل بلد نبودن زبان عربی و یا کم استعداد شمره شدن توسط دیگران نجات پیدا 
از زیر سوال رفیر 

 کنید! یم

 متون دین  و آرزوی تعامل با سایر فرهنگدر این دوره آرزوی دیرینه ، ها و ی شما برای فهم متون عربی

 بسا آرزوی ثروتمند شدن محقق خواهد شد. های مختلف در شاش جهان، و چه ملیت

  بی شک شما فردی خوش سلیقه به حساب آمده 
با انتخاب این دوره و حضور میان افراد نخبه پس از مدبر

ام دیگران قرار یم ید. و بیشبر مورد توجه و احبر  گب 

 بانان قرار خواهید  با سفر به کشورهای عربی و در مراسم اربعی   مورد توجه ویژه ه شما گرفت چرا کی مب  

 توانید به زبان عربی فصیح با بسیاری از آنان ارتباط برقرار کنید. یم



 

 

  و  میلیون گویشور از کشورهای عرب   ۴۶۰با توانمند شدن در مهارت مکالمه از صحبت و تعامل با حدود

 و تجاری با آنان لذت یم
ی

 برید. تبادل فرهنیک

   عربی را لذت درک نسنی میر 
 خواهید چشید.  ها، شعر و موسیقر

 ی زبان عربی را به تاخب  نینداختید و در این دوره کت کر چند سال دیگر از اینکه یادگب  دید به خود ی ویژه شر

 خواهید بالید. 

 کت در این دوره و با تالش و کسب مهارت توانید به یک درآمد عایل برسید و چندین برابر های الزم یمبا شر

 خود کنید.  ی دوره را به زودی از آنهزینه

 ام، از اینکه در بی   نخبگان قرار دارید و یم
کت در این دوره عالوه بر کسب احبر ان عربی سخن توانید به زببا شر

 اشت. ی شما و حنر خانواده اثر مثبنر خواهد گذبگویید اعتماد به نفستان باال رفته و این موضوع بر روحیه

 

کت در دورهیم ات عدم شر  :عرب   مضی

 دیدهرا از دست یم زبان عربی  یاحرفه یب  ادگی یبرا بی طال ار یزمان بس کی. 

 کت در متنوع فرصت  .دیدهدر کشور را از دست یم دوره آموزش زبان عربی  نیتر شر

 کت در وب فرصت  عربی  یکشورها  یهاموسسه و هم کالم شدن با استادان دانشگاه گانیرا ینارهایشر

 .داد د یرا از دست خواه

 ود یمرا از خ رانیدر ا زبان عربی  یاآموزش حرفه نهیاستادان در زم نیزبان از بهبر  یب  ادگی فرصت

 .دیب  گ

  دیشو محروم یم زبان عربی  تیتقو  نهیآشنا شدن با منابع مختلف و متنوع در زم از. 

 داد د یهزار تومان را از دست خواه ۵۰۰به مبلغ  یارزشمند و کاربرد یهامتنوع و کارگاه یایهدا! 

 د ییرا از خود سلب نما از زبان عربی  عبر یاست فرصت کسب درآمد ش  ممکن . 

 

 :زبان عرب   یاآموزش حرفه  vipمخاطبان دوره

 فتهیتا پ ی)مبتد در هر سطح زباب   که در زبان عربی   مند به زبان عربی عالقه انیرانیا تمام  (شر

  هیعلم یو طالب حوزه اتیاله یهارشته انیدانشجو 

  دارند زباب   یهاکه احساس ضعف در مکالمه و مهارت  عربی  اتیزبان و ادب یرشته انیدانشجو 

 جیم یهاکه دوره  یافراد  .اندقرآن را گذرانده مبر

 قرآن آشنا هستند ب  و تفس میکه با مفاه  قرآب   انیمرب. 



 

 

  اند شده یر گیاز هر زبان و زمان د شیب زبان عربی  یب  ادگی تیکه متوجه اهم  نگر و وقت شناش ندهیآ افراد . 

 ها دانشگاه و  مدرسان زبان عربی در مدارس . 

 ها مدرسان مکالمه عربی در آموزشگاه . 

 

 !! وجه ضمانت بازگشت کامل

 

ط مهم و اساش  د یدقت کن ور  تیدارد که رعا که ضمانت برگشت وجه سه شر ط با هم الزم و رص  یم یهر سه شر

: باشد   

. نامو قبل از تمام شدن مهلت ثبت کجا یپرداخت وجه کامل دوره به صورت ( 1  

کت فعال و مستمر در تمام کارگاه( 2 ( بدون 1۰۴1خرداد ماه  1۰تا  1۴۰1 بهشتیارد ۹ماه اول دوره ) کی یهاشر

. بتیغ چیه  

 ۳( دلیل انرصاف شما فقط و فقط عدم ر ضایت از دوره باشد  و  نه مشکالت شخیص و مسائل دیگر . 

ط با هم با یبرا ط نیاز ا یکیکه   در صوربر وجود داشته باشد،  د یبازگشت وجه هر سه شر به همان  سه شر

و بازگشت وجه صورت نخواهد   شود صورت که ذکر شد وجود نداشته باشد ضمانت بازگشت وجه باطل یم

 . گرفت

 هدایای ویژه دوره: 



 

 

 سه مجموعه ارزشمند هدیه همگاب   در  2۵ بخش به ارزش حداقل۵۰۰ هزار تومان 

 

 هدیهی اول: 

 )این هدیه برای زبان آموزان متناسب با سطحشان متفاوت یمباشد(

 :  برای زبان آموزان سطح مبتدی و مقدمابر

ده جلسه آموزشر آفالین کامال رایگان شامل تدریس کامل صد فعل بسیار کاربردی به زبان عربی همراه با مثال و 

ها و فعل  !! هزار تومان 1۰۰به ارزش  های مختلفحال با مثال های گذشته و توضیح ضمب 

فته:    برای زبان آموزان سطح میاب  و پیشر

ده جلسه آموزشر آفالین  کامال رایگان شامل تدریس کامل »صد عبارت و اصطالح پرکاربرد عامیانه ایراب  به زبان 

!! هزار تومان 1۵۰رزش به ا های دیگر و توضیح نکات فن ترجمه و قواعد همراه با ذکر مثال« عربی   

 

  هدیه دوم: 

سه وبینار آنالین رایگان با حضور میهمانان خارجی از کشورهای عربی با محوریت زبان عربی در طول دوره به ارزش 

!! هزار تومان ۷۵  

 هدیه سوم: 

یازده جلسه نشست و  کارگاه تخصیص و کاربردی آفالین ضبط شده کامال رایگان به ارزش ۳2۵ هزار تومان!!   که 

باشد: های زیر یمشامل شفصل   

 )دو جلسه کارگاه اصول نگارش به زبان عربی )ارائه دکبر مسعود فکری 

 های شغیل در کشورهای عربی )ارائه استاد مهندس دو جلسه آشنابی با بازار کار، تجارت بی   الملل و فرصت

ی فعال تجارت و صادرات حسی   نارصی مدرس زبان عربی و فعال تجاری در عمان و مهندس حاجی جعفر 

 بی   الملل(

  دو جلسه آشنابی با اصطالحات بسیار مفید پرکاربرد فضای مجازی و رسانه در زبان عربی )ارائه خانم مریم

اق ی زبان و ادبیات عربی و فعال بی   الملل (اشر
 پور دانشجو دکبر



 

 

   (رجاء مجری شبکهدو جلسه کارگاه اصول صحیح میر  خواب  و تلفظ صحیح )ارائه استاد مصطق  های عربی

  در کشور لبنان و دکبر 
ی

دو جلسه کارگاه آشنابی با فرهنگ کشورهای عربی )ارائه دکبر خامه یار رایزن فرهنیک

 منیف احمد حمیدوش استاد دانشگاه فرات سوریه(

 خرم آبادی فعال رسانه و بی   الملل(یک جلسه آشنابی با رسانه 
 های جهان عرب )استاد مصطق 

  

 هدیهی ویژه ثبتنام زودهنگام: 

  نام خود را نهابی و تسویه حساب نمایند اردیبهشت ثبت 1فروردین تا  2۸نفر اول که در تاری    خ  ۳۰برای ،

، عالوه بر سه هدیه ی مازاد نب   در نظر گرفته شده است که این هدیه شامل ارسال رایگان هدیه  ۷ی همگاب 

 باشد. حلقه دی وی دی فیلم و انیمیشن به زبان عربی یم کتابچه داستان به زبان عربی و دو   ۵

 

 ۳  کنند   بی نام خود را نهاکه سه روز اول ثبت  یافراد یبها برا مینام نثبت قرعه کشر . 

 

 شفصلهای دوره عرب  وی آی بی  )کارگاههای آنالین همه سطحها(

 میر  خواب  و درک مطلب 

 گفتگوی آزاد 

  آزمایشگاه عربی 

  تمرین گفتگوپخش فیلم و 

   تصحیح تلفظ و قرائت اصویل میر )  )مبتدی تا میاب 

 )  جمله سازی )مبتدی و مقدمابر

 فته( نگارش  )میاب  و پیشر

 )فته  نامه نگاری )پیشر

 )فته  فن ترجمه )سطح میاب  و پیشر

 )فته  ارائه و تحلیل )سطح پیشر

 )فته  فصاحت و بالغت )پیشر

 

 : 
ی
 کارگاهها و وبینارهای همگاب



 

 

 آنالین( های زباب  های تقویت مهارتآشنابی با منابع و شیوه( 

 آنالین( تخصیص درباره زبان عربی  با حضور مهمانان خارجی در طول دوره هاینشست( 

  آفالین( آداب و رسوم احتمایع کشورهای عربی( 

 آفالین( های شغیل در کشورهای عربی آشنابی با بازار کار، تجارت بی   الملل و فرصت( 

 آفالین( ی کشورهای عربی بررش رسانه( 

  آفالین( آشنابی با اصطالحات فضای مجازی و رسانه در زبان عربی( 

 

 بخش دوم

 های متداولسوال 

 سطح دوره مناسب چه کساب  است؟ 

 اند این دوره برای افرادی که هیچ آشنابی با زبان عربی ندارند و تاکنون درس عربی را نگذرانده

مناسب نیست اما افرادی که حداقل دو یا سه کالس زبان عربی را در دوران راهنمابی یا 

سطح  نام در این دوره تعیی   شما با ثبتتوانند خود را دوره برسانند. اند یممتوسطه گذرانده

فتهتا  شوید در هر سطح زباب  که باشید )از مبتدییم ر یک  های خود دسطح( با همپیشر

ید. گروه قرار یم  گب 

 

  دروهVIP چند ترم است؟ ایحرفه عربی  آموزش 

باشد و یم سال(۳تا  2.۵ماهه ) ۳ای مؤسسه هاتف هفت ترم های تریم آمورش حرفهدوره

ها در ییک از سطحماه  ۳هر و  شدهتعیی   سطح شما توضیح داده شد در بخش قبل همانطور که 

کت های متنوع کارگاهترم در   در هر ، اما نمایید مشارکت یم ه در و مهارت های زباب  را جداگان نمودهشر

 تر کاربردی  و  های آموزش بسیار بیشبر بینید، تعداد ساعتکارگاه های مختلف آموزش یم  ها و جلسه

 در در مؤسسه هاتف  را  زمان خود از  ساعت 6۰ماه حدود  ۳در این شما  . از یک ترم معمویل است



 

 

،مهارتمانند های آنالین و آفالین متنوع و کاربردی مختلف )قالب آموزش  های مختلف زباب 

کت در  ،ی کاربردی و بی   الملیلوبینارها ( فیلم و گفت و گوهای دست جمیع پخشهای دورهیمشر

 به زبان عربی اختصاص خواهید داد. 

 

 ؟شود و از یک آغاز یم طول این دوره چقدر است 

 ۹بوده و اولی   جلسه در تاری    خ  (1۴۰1مرداد ماه  1۳ماه تا  بهشتیارد ۹)از ماه  سهطول دوره 

( اردیبهشت  گردد. برگزار یم )وبینار همگاب 

 

 بینیم؟در طول این دوره چند ساعت آموزش یم 

هر سطح متفاوت  یدر برا د یشو یم نیآنال ها برنامهو  نیتمر  ،آموزش یکه شما برا  بی هاطول ساعت

 ۳تا  2؛ بی   ساعت در هفته 6تا  ۴ ی   انگیساعت است. )با م 6۵-6۰حدود  است اما به طور کیل

 (جلسه متغب  است

 

 روز و ساعت کالس ها به چه صورت است؟ آیا مشخص است؟ 

وع همهساعت در هفته یم ۴حدود  شما  آنالین های کالشمیانگی   ساعت   یباشد و به طور کیل شر

به مدت  1۸:۳۰ و یا  16ساعت  در ها از روز شنبه تا پنجشنبه ی سطحهای موسسه در همهکالس

 . باشد یک ساعت و نیم ایل دو ساعت یم

ی بهبر شما عزیزانجهت تصمیم  شود: تقدیم یم ها کالس  و ساعت روز  ،گب 

 

 تمرین -کارگاه  کالس و کارگاه سطح

 شنبهشنبه سه مبتدی

 1۹.۳۰تا  1۸

 1۸:۳۰ ساعت دوشنبه



 

 

 
ر
 شنبهشنبه و سه مقدماب

 1۷.۴۵تا  16.1۵

 1۸:۳۰ ساعت دوشنبه

 
ی
 چهارشنبه-دوشنبه 2و  1میاب

 1۸تا  16.۳۰

 1۷.۳۰شنبه 

 
ی
فته  3میاب  نبه و چهارشنبهیکش 1و پیشر

 1۹:۳۰تا  1۸

 1۷.۳۰ساعت شنبه 

فته   2پیشر
 نبه و چهارشنبهیکش

 1۷:۳۰تا 16

 1۷.۳۰شنبه ساعت 

 

 شود گزار یمای یک مرتبه بر به صورت دو یا سه هفته وبینارهای آنالین در روزهای پنجشنبه . 

وع ترم )پس از تعیی     (گرددخدمت شما عزیزان ارسال یم آموزشر  تقویمسطح و قبل از شر

 

 دوره حضوری است یا مجازی؟ 

 دوره به صورت مجازی و برخط برگزار خواهد شد. 

 

 ی برگزار خواهد شد؟  دوره در چه بسبر

 ای ندارد. در بسبر اسکای روم که نیاز به نصب هیچ برنامه

 

 شود؟ها ضبط یمآیا کالس 

( باشهای اصیل )و نه کالسها و کالسافرادی که متقاض  دریافت ضبط برنامه پس از ند های تمرین 

شد به ضبط دورهنتوانیم پرداخت هزینه ضبط دوره، بط پس از )هزینه ض داشته باشد.  ها دسبر

ان دوره اعالم خواهد شد(  ثبتنام نهابی و اضاف شدن به گروه فراگب 

 



 

 

  اگر ترم قبل، یک سطح را موسسه هاتف گذرانده و قبول شده باشیم اکنون برای ترم جدید

 شویم؟تعیی   سطح یم

 آموزان موسسه هاتف در صورت قبویل در ترم قبل نیاز به تعیی   سطح نداشته و در زبان

و افرادی که ترم گذشته را به گذرانند اما متقاضیان جدید سطح بعدی را یم VIPدوره 

کت نمودند   تعیی   سطح خواهند شد. صورت ناقص شر

 

 شود؟اگر از کیفیت دوره رضایت نداشتیم چه یم 

ط ضمانت   ی. ما براستین نگراب   یجا چیه بازگشت وجه در نظر   یدرصد 1۰۰شما به سه شر

اه کامل در  م کیو  د ینمود هیوجه کامل را تسو  بهشتیسوم اردصورت که اگر تا  نیبه ا میاگرفته

کت کردکالس و کارگاه رگشت وجه شما به طور کامل ب د ینداشت تیو رضا د یها به صورت مرتب شر

کت نما بتیماه کامل بدون غ کی د یبا د ییاشود. )توجه نمداده یم  د یما باش لیو دل د ییدر دوره شر

 (در دوره باشد و نه مشکالت شخیص تیعدم رضا

 

 شود؟ای آموزش داده یمدر این دوره چه لهجه 

اربرد و ک  ها و مجامع علیمی رسیم و کتابی زبان عربی که در تمام کشورهای عربی و رسانهلهجه

 . اعتبار دارد 

 

 ی دوره به چه صورت است؟هزینه 

ه ب یاست که هر فرد رانیسفر تک نفره دو روزه در ا کی ینهیهز  یدوره تنها به اندازه نیا ینهیهز 

 .تا به آرامش برسد کند مبلغ را خرج یم نیا راحنر 

کت در ا بی   بینص مسافرت دو روزه کیاز  شبر یب ار یبس یدیفوا الملیل ی   و ب ژهیو  یدوره نیشک با شر

و معلومات ارزشمند به  عمیل یهادوره با کسب مهارت نیشما خواهد شد چرا که شما در طول ا



 

 

در  ا شد که هرگز آن ر  د یآشنا خواه از زبان عربی  یدیجد یهاتیسفر کرده و با واقع گر ید جهاب  

که   د یرسب یکوتاه به درآمد  دوره پس از مدبر  ی   هم قیو چه بسا از طر  د یاو نخوانده دهینشن بی جا

 .برابر آن به شما بازگردد نیچند عی    ش  یلیخ

فته،یتا پ یاز مبتد عن  یسطح  ۷در دوره  نیا نکهیتوجه به ا با  پس  و هر شخص شده است طراج شر

د قرار یمها تعیی   سطح در ییک از سطحاز  کامال   هر سطح یدوره برا یمحتوابه همی   دلیل  گب 

 .داد میخواه حیکه در ادامه توض  باشد متفاوت یم ب   ها ننرخ سطح و متفاوت 

  یسطح مبتد ژهیاول: و  بخش
ر
 :و مقدماب

در نظر گرفته  یهاهیبدون هد و مقدمابر  یسطح مبتد یشده برا طراج یهدور  واقیع ارزش✓

کت کنندگان در دو سطح مبتد یکه برا  باشد هزار تومان یم 2۰۰و  ونیلیم 1شده،  و  یتمام شر

سه به همراه  !!شودهزار تومان ارائه یم ۵۹۰فقط به مبلغ  فیدرصد تخف ۵۰از  شیببا  مقدمابر 

به صورت  در طول دوره هزار تومان!! که ۵۰۰به ارزش  بخش 2۵ در  همگاب   هیهدمجموعه ارزشمند 

 شود. در اختیار شما گذاشته یم رایگان

 یسطح م ژهیدوم: و  بخش
ی
فتهیو پ اب  :شر

فتهیو پ اب  یسطح م یشده برا طراج یدوره واقیع ارزش✓ شده:   در نظر گرفته یهاهیبدون هد شر

کت کنندگان در دو سطح م یکه برا  باشد هزار تومان یم ۵۰۰و  ونیلیم 1 فیو پ اب  یتمام شر  ۴1با  تهشر

 هیهدسه مجموعه ارزشمند به همراه  !!شودهزار تومان ارائه یم ۸۸۵فقط به مبلغ  فیدرصد تخف

در اختیار شما   رایگانبه صورت  در طول دوره هزار تومان!! که ۵۵۰به ارزش  بخش 2۵ در  همگاب  

 شود. گذاشته یم

 :باشدیم ر یشامل موارد ز ( بخش 2۵ در ) همگاب   هیهدسه مجموعه ارزشمند  

ح کامل صد فعل کاربرد گانیده جلسه را  .1 ح ماض   یشر !! ها ب  و مضارع و ضم به همراه مثال و شر

کت کنندگان ویژه  ح   گانیده جلسه راو  هزار تومان( 1۰۰)به ارزش سطح مبتدی و مقدمابر شر شر

ح نکات فن ترجمه و ارائه مثال راب  یا فارش انهیکامل صد اصطالح و عبارت عام  یهابه همراه شر

کت کنندگان ویژه  !!!مشابه فته )شر  (هزار تومان 1۵۰به ارزش سطح میاب  و پیشر



 

 

به  یکشور   با ارائه استادان مرتبط با زبان عربی  یو کامال کاربرد نشست و کارگاه تخصیص ازدهی .2

 هزار تومان( ۳2۵!! )به ارزش: گانیکامال را  صورت

 یشورهااز ک خارجی  همانانیبا حضور م مرتبط با زبان عربی  گانیرا نیو نشست آنال  نار یسه وب .۳

 هزار تومان( ۷۵!! )به ارزش عربی 

  هزار تومان ۵۰۰- ۵۵۰شما:  افنر یدر  یهاهیارزش هد جمع

  : جهینت در 

  بی هاهزار تومان، از آموزش ۵۹۰با پرداخت مبلغ  و مقدمابر  یمبتددر سطح  ز یشما دوست عز 

از  !! و با پرداخت تنها بخشر د یشو مند یمهزار تومان بهره ۷۰۰و  ونیلیم 1به ارزش حداقل 

 .دیکنیم دا یدست پ نهیزم نیالزم در ا یهابه مهارت حیفص عربی  یب  ادگیمبلغ 

 : و مقدمابر  یمبتدسطح در  شما  سود 

 درصد سود!!!( 1۴۷از  شی)بن!! هزار توما 11۰و  ونیلیم 1

 

  فتهیو پ اب  یدر سطح م ز یشما دوست عز و  بی هاهزار تومان، از آموزش ۸۸۵با پرداخت مبلغ  شر

از مبلغ  و با پرداخت تنها بخشر  د یشو مند یمهزار تومان بهره ۵۰و  ونیلیم 2به ارزش حداقل 

 .دیکنیم دا یدست پ نهیزم نیالزم در ا یهابه مهارت حیفص عربی  یب  ادگی

فتهیو پ اب  یدر سطح م شما  سود   : شر

 درصد سود!!( 12۵از  شی)بهزار تومان!  16۵و  ونیلیم1

ساعت  6۰ بیش از  هر سطح ن  یو تمر )آنالین و آفالن(  کالش  یهاساعت ی   انگیمبه عبارت دیگر 

 یب   چ نماییم  6۰بر  میدوره را تقس ینهیکه اگر هز   د یشو ساده متوجه یم میجمع و تقس کیاست و با 

( و مبلغ کمبر از  تومان ۹۸۰۰ودحد فته  هزار تومان 1۵)برای مبتدی و مقدمابر برای سطح میاب  و پیشر

ادن مطرح با حضور است یکشور   ب  نظ و بی  تیفیبا ک یدوره نیشما در ا عن  ی نی!! و اد یآ بدست یم



 

 

هزار  1۴یا  تک توماب   ۸۰۰هزار و  ۹الملل بابت هر ساعت قرار است تنها  ی   و مباحث ب عربی  نزبا

آیا وقت آن نرسیده که بدون از دست دادن  !! د یپرداخت کن هزینه تناسب باسطح شما()م  تومان

 االن ثبتنام خود را نهابی کنید؟
 فرصت همی  

 :نکته***

 یضبط شده لمیف د،ب  گشما قرار یم ار یدر اخت گانیکه به صورت را  یکارگاه کاربرد  ازدهی  

 . باشد یم 1۴۰۰و زمستان  یب   در ترم پا یاحرفه عربی  vip یهاکارگاه

  تمام زبان آموزان یبرا گردد دوره ذکر یم هیکه در قسمت هد  یاده جلسه بسته آموزشر، 

 .باشدت و تکراری نیماس د یجد

 امل ک  هیتسو  پس از در طول دوره و که در باال ذکر شد،    (آموزشر  یایهمه موارد قبل )هد

 . شود یم زانیشما عز  میتقد ،وجه

 

 کنند؟مدرسان از چه منبیع برای تدریس استفاده یم 

اما منبع  ستیو کتاب محور ن شود برگزار یم دوره به صورت کارگایه نیا د یدانیمطور که همان

 یسطح آخر صد ۳و  کیدی ی   ب هیسطح اول العرب ۴ یبرا شود یم سیکه کتاب تدر   بی هاجلسه

 . باشد یم اةیالح

 کالس داریم؟  مدرسچند ترم با  در طول این 

 خش وبینارهایب. 2 و  های زباب  بخش مهارت. 1 شود: تقسیم یمبخش سه  به طور کیل بهاین دوره 

 بخش تمرین و گفتگوی کالش. . ۳داخیل و خارجی و 

ک است، اما مدرسان های بی   الملل برای همه سطحمدرسان وبینارها و شفصل ها مشبر

طح های زباب  هر سمهارت ان. مدرسند باشیم متفاوت و ناظران گفتگوی کالش های زباب  مهارت

هت جیک ناظر نب   هر سطح در و  )در هر سطح متغب  است( باشند استاد یم سهیک تا نهایتا 

 . هستند با شما همراه  و پخش فیلم کالشی  هاگفتگو نظارت بر تمرین و  



 

 

  شود؟برای ما فعال یمچه زماب  هدیه 

وع دوره ما فعال برای ش و در صورت تسویه کامل این بسته در طول دوره پس از گذشت مدبر از شر

 شود، زماب  که موسسه مطمی   شود که شما قصد انرصاف از دوره را ندارید. یم

 شود؟آیا گوایه پایان دوره اعطا یم 

 میکناما تالش یم میندار  یدیتاک صدور گوایه تاکیدی بر است و  بی دوره مهارت افزا نیهدف ما در ا

ط ت اب،یو حضور غ تیفعال تیوضع دارند با بررش گوایه  یکه تقاضا  یبه افراد از  د ییابه شر

ک با مهر و امضا . )گوایهمیمعتبی اعطا کن ، گوایهو مدرس دوره طرف موسسه من انج  یمشبر

 هاتف( الملیل ی   و موسسه ب باشد نظر وزارت علوم یم ر یکه ز   عربی  اتیزبان و ادب راب  یا

 ؟موسسه هاتف کجاست 

از و با مجوز کشوری  است اما به طور کیل جهت  به ثبت رسیدهموسسه هاتف در شهر شب 

ها، های موسسه و همچنی   به دلیل فرامرزی بودن فعالیتی هموطنان از آموزشی همهاستفاده

 .شودنامه به صورت مجازی انجام یمتمام بر 

 باشد؟کتاب بر عهده زبان آموز یم  هیته ا یآ 

که پس از ثبتنام نهابی و تعیی   سطح، نحوه تهیه کتاب به  ا خود زبان آموز استکتاب ب  هیته بله

 شود. شما اطالع داده یم

 ؟چگونه استباشند؟ تجربه کاری و تحصیالتشان استادان دوره چه کساب  یم 

در سه تصویر زیر نام، مشخصات مدرسان و همکاران دوره و سطیح که قرار است تدریس 

 کنید. نمایند را مشاهده یم



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

ید یا پیام دهید  جهت کسب اطالعات بیشبر و مشاوره  : تماس بگب 

۰۹۹۰6116۴۳۷ 


