مرکس آزفای دانشگاه السهرا (س)

هسوص آهَشش شباى فازسی بِ غیسفازسیشباًاى داًشگاُ الصّساء (س) اش هتماضیاى ٍ عاللوٌداى شباى فازسی دعَت هیًواید تا دز
دوره هایآموزشزبانفارسیسالتحصیلی   8931- 8931بهصورتحضوریومجازیثبتًام ًوایٌد .ایي دٍزُّا دز سِ سطح

همدهاتی ،هیاًی ٍ پیشسفتِ بِ صَزت فشرده اش تازیخ  14هْس  6( 1397اوتبس  ) 2018آغاش هیشَد .داٍطلباى هیتَاًٌد دز ّس
شهاى اش سال تحصیلی  )2018 - 2019 ( 1397 - 1398هدازن خَد زا بِ زایاًاهِ هسوص ازسال وسدُ ٍ پس اش آشهَى تعییي سطح دز
یىی اش دٍزُّای همدهاتی ،هیاًی یا پیشسفتِ ثبت ًام ًوایٌد.
-

دٍزُ همدهاتی (شاهل  4سطح ) 240 :ساعت
دٍزُ هیاًی (شاهل  4سطح) 240 :ساعت

-

دٍزُ پیشسفتِ (شاهل  4سطح) 240 :ساعت

شایاى ذوس است وِ:
 اهتحاى تعییي سطح بِ دٍ صَزت حضَزی ٍ هجاشی بسگصاز هیشَد.
● شباىآهَشاى هلصم بِ شسوت دز ول دٍزُّا ًیستٌد ٍ دز صَزت گرزاًدى یه یا چٌد دٍزُ ًیص هیتَاًٌد گَاّیٌاهِ هسبَط بِ
آى دٍزُ /دٍزُّا زا دزیافت ًوایٌد.
● بِ ولیِ شباىآهَشاى گَاّیٌاهِ هعتبس اش داًشگاُ الصّساء (س ) اعطاء خَاّد گسدید وِ هَزد تایید ٍشازت علَم ،تحمیمات ٍ
فٌاٍزی جوَْزی اسالهی ایساى است.
● دٍزُّای حضَزی ٍ هجاشی ّن بسای خاًنّا ٍ ّن بسای آلایاى بسگصاز هیگسدد.
 بسًاهِ دزسی دٍزُّای همدهاتی ،هیا ًی ٍ پیشسفتِ ّوساُ با هحتَای آهَششی دز سایت هسوص لابل هشاّدُ است.
● دز صَزت ًیاش فازسیآهَشاى ،دٍزُ ّای خصَصی شباى فازسی عوَهی ،شباى فازسی با اّداف ٍیژُ ٍ یا دٍزُّای تههْازتی
بسگصاز هیگسدد.
دورههای غیرفشرده ًیص طبك بسًاهِ هٌدزج دز تازًوای هسوص دایس است ٍ هتماضیاى
● آموزش حضوری و  مجازی  
هیتَاًٌد دز ّس شهاًی بسای شسوت دز آًْا ثبت ًام ًوایٌد.
● آهَشش فازسی دز ایي هسوص بِ صَزت چٌدزساًِای ٍ با بْسُگیسی اش اهىاًات ٍ زٍشّای بِزٍش ٍ فٌاٍزاًِ ازائِ هیگسدد.
● شْسیِ ّس ساعت والس حضَزی  2دالز ٍ شْسیِ ّس ساعت والس هجاشی  5دالز است.
● ّصیٌِ زفت ٍ آهد ،غرا ٍ اسىاى بس عْدُ داًشجَیاى است ٍ دز صَزت استفادُ اش غرای داًشگاُ ،شباىآهَشاى اش یازاًِ
داًشجَیی بسخَزداز خَاٌّد شد.
● ّصیٌِ اسىاى دز خَابگاُ داًشجَیی هاّیاًِ حدٍد  100دالز (  4،000،000زیال) است .خَابگاُ دختساى دز هحَطِ داًشگاُ
ٍالع شدُ ٍ خَابگاُ پسساى حدٍد بیست دلیمِ اش داًشگاُ فاصلِ دازد .داًشجَیاى هیتَاًٌد دز صَزت توایل با پسداخت ّصیٌِ
بیشتس اتاقّای یه یا چٌد ًفسُ دز الاهتگاُّای دیگس با زاٌّوایی هسوص آشفا اجازُ ًوایٌد.
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● دز وٌاز بسًاهِّای آهَشش شباى فازسی ،ایي هسوص بسًاهِّا ٍ ازدٍّای هتٌَع ٍ جراب تفسیحی  -فسٌّگی با ّدف آشٌا
ساختي شباىآهَشاى با تازیخ ،فسٌّگ ٍ سبه شًدگی هسدم ایساى تدازن دیدُ است وِ فازسیآهَشاى دز صَزت توایل هیتَاًٌد
دز آًْا شسوت ًوایٌد .فْسست بسًاهِّا دز سایت هسوص هَجَد است.
هدازن الشم جْت ثبتًام:
 .1اسىي آخسیي هدزن تحصیلی
 .2اسىي عىس 3 *4
 .3اسىي گرزًاهِ
 .4فسم تىویل شدُ ثبتًام (ایي فسم بِ سِ شباى فازسی ،اًگلیسی ٍ عسبی اش تازًوای هسوص لابل دزیافت است).

شوازُ تواس00982185692359 :
00982188605230
00989108959648
تازًواhttp://ictp.alzahra.ac.ir :
زایاًاهِictp@alzahra.ac.ir :
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