
 «بسمه تعالی»

شود و عالوه بر قرآن و سنت، بسیاری از متون دینی و ترین ابزار علوم اسالمی محسوب میاز آنجا که زبان عربی از مهم
پیرامونی این دو منبع گرانقدر، به زبان عربی نگاشته شده است؛ ضرورت توجه و فراگیری این زبان بیش از پیش نمایان می

خورد. چرا که الزم است پژوهان علوم اسالمی بیشتر به چشم میبه ویژه در میان محققان و دانششود. این ضرورت و نیاز، 
های اصلی دنیا داشته باشد تا بتوانند دستاوردها و نتایج تحقیقات خود را به مسلمانان سایر جهان اسالم، محققانی آشنا به زبان

رونیکی، پس از برگزاری دو دورۀ صرف و نحو مقدماتی و به منظور های آزاد مرکز آموزش الکتملل ارائه دهند. لذا آموزش
تر و با هدفی فراتر برگزار را در سطحی پیشرفته« انشانویسی عربی»رشد و ارتقای توان علمی عالقمندان به زبان عربی، دورۀ 

ی است تا از این رهگذر بسترافزایی مخاطبان در جهت نگارش جمالت و ساختارها به این زبان توان دوره این هدف کند.می
های علمی فراهم گردد. از آنجا که های کوتاه و بلند و پس از آن مقالهبرای افزایش مهارت کاربران برای نگارش انشا مناسب

های رسمی و مصوب وجود دارد های الهیات مورد توجه قرار گرفته و به ندرت در سرفصلتر در رشتهدرس انشانویسی کم

توانند عالقمندان می .تواند کاستی این مادۀ درسی را پوشش دهداین درس به خوبی احساس شده و این دوره میجای خالی 

 مراجعه نمایند. Lms.qhu.ac.irجهت ثبت نام در این دوره به سامانه آموزش الکترونیکی به نشانی 
  

 

 *تقویم آموزشی: 

 ؛ 95اسفند  20بهمن الی  20مهلت ثبت نام:  -

 ؛ 96اردیبهشت  30الی  95اسفند  1طول دوره:  -

 

 :*مفاد و خدمات آموزشی دوره

 جلسۀ درسی؛  16ارائۀ محتوای آموزشی در قالب  -

 ؛ بصورت قطعی برگزاری یک جلسه آنالین با حضور استاد در اواسط دوره -

 ؛ کنندگانست شرکتبه شرط نیاز و درخوابرگزاری یک جلسه آنالین با حضور استاد در اواخر دوره،  -

ارائۀ گواهی پایان دوره به شرط ارسال یک متن نوشته شده به زبان عربی، در موضوعی که استاد دوره مشخص نموده و  -
 مورد تأیید و ارزیابی ایشان قرار بگیرد. 

 

 :های دوره*معرفی ویژگی



، آنهدف از توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی اکبر فراتی تولید شده که  دورۀ انشانویسی عربیمحتوای آموزشی  -
 یاسلوب کردیهمراه با رو ،مرتبط با نگارش یمباحث نظر. در این درس ابتدا با است ینگارش به زبان عرب یهابا مهارت ییآشنا

است، آنچه  و واژگان بیبا کاربرد اسال ییآشنا ینمونه برا یشامل متنکه بخش دوم آشنا خواهیم شد. در  در نگارش یو سبک
 یهابیکلمات و ترک را که در بخش اول فراگرفتیم به صورت عملی و کاربردی مرور خواهیم کرد. در پایان نیز با فهرستی از

 آشنا خواهیم شد.  دیجد یاصطالح

جناب آقای رضا میرابوالحسنی هستند که جلسات آنالین این دوره، با حضور ایشان « انشانویسی عربی»استاد ارائۀ دورۀ  -
 های ارائه شده در این دوره، توسط ایشان بررسی و ارزیابی خواهد شد. برگزار شده و تمارین و فعالیت

گونه محدودیت زمانی برای کننده خواهد بود، هیچسترس افراد شرکتهای آموزشی تا پایان دوره در دبا توجه به اینکه بسته -
 روز جهت مشاهدۀ دروس اقدام نمایند. توانند در هر ساعت از شبانهمشاهده دروس وجود ندارد و افراد می

شود و زار میبینی شده است که اولین جلسه، قطعاً و در اواسط دوره برگجلسۀ آنالین پیش 2برای دورۀ انشانویسی عربی،  -
کنندگان در پایان دوره برگزار خواهد شد. لذا چنانچه مایل به برگزاری دومین دومین جلسه به شرط نیاز و درخواست شرکت

 @hadith.irazadmajaziهای خود را از طریق ایمیل به نشانی نشست علمی با حضور استاد هستید، باید درخواست
 ارسال نمایید. 

 

 انشانویسی عربی با حضور استاد میرابوالحسنی نیآنال جلسات یزمانبند : 

جلسه شماره خیتار  یبرگزار ساعت   

اول  جلسه 20/01/69ه شنبیک  19 یال 17   

20/20/96 شنبهچهار مهلت ارسال درخواست برای جلسه دوم  

 

 نام ثبت طیشرا: 

مراجعه   http://lms.qhu.ac.irهای آزاد مرکز به نشانی بایست ابتدا به سامانه دورهعالقمندان به شرکت در این دوره می -
توانید از بخش نموده و ثبت نام نمایند. اما در صورتی که عضو سابق سامانه باشید، نیازی به ثبت نام مجدد نیست و می

های فوق برنامه مراجعه نموده و درس مورد نظر را های فارسی، سپس دورهدر میزکار به طبقۀ دوره« های موجوددرس»
 انتخاب و خریداری نمایید. 

خواهد  الیر 490000معادل درصد تخفیف، قیمت نهایی دوره  30با احتساب  است که الیر 700000دوره  نای ۀنیهز -
 بود. 

 

  نام ثبت یریتصو یراهنما ۀمشاهد

 

mailto:azadmajazi@hadith.ir
http://lms.qhu.ac.ir/
ftp://ftp.qhu.ac.ir/azad/rahnama/enshanevisi2/slider.html


  :یارتباط یهاراه

های ارتباطی توانند از راه، جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام مینندگان محترم دورۀ انشانویسی عربیکشرکت

 زیر با پشتیبان دوره در تماس باشند: 

 ؛ 51داخلی  021ـ  51290تهران: 

 ؛  51داخلی  025ـ  371760قم: 

 ظهر.  12صبح الی  9از ساعت 

  Azadmajazi@hadith.ir لیمی: ارسال نامه به اینترنتیارتباط ا

 همراه  https://telegram.me/azadqhu یآزاد به نشان یهادوره یها، با کانال تلگرامو جهت اطالع از اخبار دوره
 .دیباش

 

 یکیآزاد مرکز آموزش الکترون یهاآموزش

  ثیقرآن و حد دانشگاه
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