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 یآموزش آنالین مکالمه انگلیس

  :سطح شامل 3لمه انگلیسی میباشد. این دوره ها در برگزار کننده دوره های آموزش آنالین مکا آموزشگاه زبان ایران کمبریج

 مبتدی

 متوسط

 پیشرفته

 .برگزار می شوند

می توانید در هر نقطه از ایران و جهان در این  برای شرکت در کالس های آنالین می توانید به اطالعات فوق دقت نمایید. شما

 .ببینید دوره ها شرکت نموده و آموزش

 ینالین مکالمه انگلیسمشخصات دوره های آموزش آ

 .اگر محدودیت زمانی برای شرکت در دوره های حضوری را دارید

 .اگر ساکن تهران نمی باشید

 .اگر محدودیت زمانی برای شرکت در کالس زبان دارید

 .می توانیم دوره های اموزش آنالین ) مجازی ، غیر حضوری ( مکالمه زبان انگلیسی را به شما نوصیه کنیم

 : ن در این دوره های آموزش آنالین مکالمه انگلیسی می توانیدشما عزیزا

 با توجه به سطح خود وارد دوره شوید

 به شکل دلخواه ساعت و روز را انتخاب نمایید

 باشید مند بهره خود آموزش از …حتی در سفر و 

ن دوره ها کامال به سلیقه شما می باشید. ای شما عزیزان می توانید این دوره ها را به شکل کامال خصوصی برای خود داشته

آمادگی آزمون  را با آنها هماهنگ سازید. این دوره ها می تواند بر اساس مهارت مکالمه و یا باشند و میتوانید براحتی خودتان

 .خود را در ابتدای دوره مشخص نمایید زبان انگلیسی برنامه ریزی شوند. شما عزیزان می توانید هدف
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 یع کالس آموزش آنالین مکالمه انگلیسروش ثبت نام و شرو

موسسه مراجعه نمایید. در غیر این صورت  شما عزیزان در صورت امکان می توانید به شکل حضوری برای هماهنگی الزم به

 .وسیله تماس تلفنی با موسسه انجام دهید می توانید تمامی هماهنگی ها را به

 .ساعت جلسه اول خود را برگزار نمایید 48بعد ثبت نام شما می توانید پس از 

تماس  88854207و  88854048انگلیسی با شماره های  شما عزیزان برای اطالعات بیشتر در ارتباط با آموزش آنالین مکالمه

 .همه روزه پاسخگوی سواالت شما عزیزان می باشند حاصل نمایید. مشاورین ما

 


