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 یآموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیس

انگلیسی پیشتاز  باز در زمینه آموزش تضمینی مکالمه زبان در طی بازه زمانی سابقه خود از دیر آموزشگاه زبان ایران کمبریج

انگلیسی برای آخرین بار می توانید آموزش و یادگیری زبان  بوده است. با شرکت در دوره های آموزش تضمینی مکالمه زبان

 .نیممی ک کنید. در ادامه به اونواع دوره های آموزش مکالمه و خصوصیات دوره ها اشاره انگلیسی را امتحان

 

 آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

 یانواع دوره های آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیس

خود را به صورت خصوصی ، نیمه خصوصی و  آموزشگاه زبان ایران کمبریج دوره های آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

 .نیمه فشرده برگزار می کند چنین به شکل فوق فشرده ، فشرده وهم

ایران کمبریج با استفاده از اساتید خبره و با  زبان آموزشگاه ، انگلیسی زبان مکالمه تضمینی های دوره در –دوره خصوصی 

بازه زمانی خود  د و بر اساسزبان آموزان خود فراهم می کند که طبق روز و ساعت مورد نظر خو تجربه خود این امکان را برای

زبان آموزان قرار داده تا در صورت عدم نتیجه گیری وجه  در دوره ها شرکت کرده و همچنین ضمانت نامه کتبی در اختیار

 .ها بازگردد دوره مورد نظر به آن

های آموزش مکالمه  فشرده می باشد. دوره نیمه و فشرده فوق شکل به کمبریج ایران در ها دوره این –دوره نیمه خصوصی 

ماه می  2روان  شنبه تا چهارشنبه ( و کل بازه زمانی این دوره ها برای مکالمه ای صحیح و فوق فشرده هرروز برگزار شده ) از

ماهه برای  6روز در کالس ها حضور می یابند و بازه زمانی  3 الی 2باشد. در دوره های نیمه فشرده نیز زبان آموزان هفته ای 

 .ابتدا در نظر گرفته شده است ن ها ازمکالمه آ

 یاساتید دوره های آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیس

http://www.ircambridge.com/
http://www.ircambridge.com/wp-content/uploads/2016/03/آموزش-تضمینی-مکالمه-زبان-انگلیسی.jpg


 

 آموزشگاه زبان ایران کمبریج

 
 

دکتری رشته زبان انگلیسی که دارای حداقل  آموزشگاه زبان ایران کمبریج هموراه با بکار گیری اساتید کارشناسی ارشد و

الزم به ذکر  .خود در دوره های مختلف فراهم می سازد باالترین بازده را برای زبان آموزان سال می باشند ، 8سابقه کاری 

 .شرایطی یکسان برخوردارند است اساتید دوره های خصوصی و نیمه خصوصی مشترک می باشند و از

آموزان خود در زمینه آموزش های تضمینی از  آموزشگاه زبان ایران کمبریج هموراه پیشرو در ارایه بهترین خدمات به زبان

 .انگلیسی و دیگر زبان های خارجی می باشد جمله آموزش تضمینی مکالمه زبان

 


