
گلیسی و رعبی دااگشنه قم آزمون اطالعیه*  *0011پائیز مهارت اهی زبان ان
 اطالعات آزمون هب شرح زری می باشد:

  01الی  01از ساعت   01/8/0011مورخ  چهارشنبهروز: رعبی  ( زمان ربگزاری آزمون0
گلیسی ( زمان ربگزاری آزمون1  01الی  01از ساعت   01/8/0011مورخ  چهارشنبهروز : ان

 زهار تومان(  هشتادریال )یکصدو 111/811/0( وهج ثبت انم: 3

 هب انم ردآمد اختصاصی دادکشنه ادبیات و علوم انسانی دااگشنه قم زند بانک ملی شعبة الغدری  1001191991110( شماره حساب: حساب جاری شمارة  0
 مراجعه فرمائید. lfeqom.ac.ir/to( جهت ثبت انم هب سایت 1 

 0/8/0011     شنبه مورخروز الی     0/1/0011شنبه مورخ  یک ثبت انم از روز مهلت ( 9
 )آاقی رجبی(11131013991تلفن پاسخگویی ضروری:  -دادکشنه ادبیات و علوم انسانی  –طبقه دوم  –( 09ساختمان بو علی سینا )بلوک  –( محل ربگزاری آزمون: دااگشنه قم 1

می توانند رد این آزمون  حصیلت  اه رد صورت موافقت دااگشنه محل داوطلبان ساری دااگشنهو  ربگزار می شود ن هب صورت حضوری آزمورد صورت هب حد نصاب رسیدن  داوطلبان ،  الزم هب ذکر است *
 شرکت نمایند.
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کلیه گرایش های مربوط به رشته های  03 (چهارم )جلد مبادی العربیه صرف و نحو

دکتری علوم قرآن و حدیث ، فقه و 

مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و کالم 

 اسالمی و مدرسی معارف اسالمی

 العربیة للعالم )هر پنج جلد(قرآن کریم . واژگان

للعالم نیز در سامانه ثبت نام  هکتاب العربیعpdfفایل 

qom.ac.ir/toefl.بارگزاری شده است 
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Barron’s – 504 Words – 1100 words – Word 

Power Made Easy – Vocabulary for the College-
bound Student – English Vocabulary in Use 

30 

All fields of study Grammar 
Grammar Digest – Advanced Grammar in Use – 

Barron’s 
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