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 لیسی مکالمهآموزش زبان انگ

دسته  3به  دوره های مکالمه زبان انگلیسی .آموزش زبان انگلیسی مکالمه با تنوع فوق العاده در ایران کمبریج برگزار میشود

 :کلی در ایران کمبریج تقسیم میشوند

 بان انگلیسیدوره های گروهی آموزش ز 

 دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی 

 دوره های آنالین آموزش انگلیسی 

 :در این بخش معرفی انواع دوره های گروهی در ایران کمبریج میپردازیم. این دوره ها از تنوع خوبی برخوردارند

 دوره های آموزش مکالمه فوق فشرده 

 دوره های مکالمه زبان انگلیسی فشرده 

 وزش انگلیسی نیمه فشردهدوره های آم 

 .در این بخش به ارایه توضیحات بیشتر در ارتباط با هر یک از این دوره ها میپردازیم

 ویژگی های دوره های آموزش مکالمه فوق فشرده

هفته میباشند. این دوره فشرده ترین دوره گروهی ایران کمبریج  روز در 5زبان انگلیسی به طور کلی  فوق فشرده دوره های

 :ویژگی های این دوره شامل موارد زیر میباشد .محسوب میشود

  شنبه ( 4روز در هفته ) از شنبه تا  5برگزاری دوره به شکل 

  هفته میباشد 3مدت زمان هر ترم 

 آموزش بر اساس کتب  American English File 

 دقیقه ای میباشد 180جلسه  15م تعداد جلسه هر تر 

  ماه به طول می انجامد 3کل دوره از مبتدی تا پیشرفته 

  تومان میباشد 250000شهریه هر ترم 

 ویژگی های دوره های نیمه فشرده و فشرده زبان انگلیسی

سیار مناسب است. این برگزار میشود. این دوره ها برای کارمندان ب کمبریج ایران  تکروز در هفته نیز در فشرده دوره های

 :دارای ویژگی های زیر میباشند دوره ها

 ) برگزاری دوره به شکل تکروز آخر هفته ) پنجشنبه / جمعه 
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  هفته میباشد 5طول هر ترم آموزشی 

 آموزش بر اساس کتب American English File 

  دقیقه ای میباشد 90جلسه  15تعداد جلسات هر ترم 

 سال میباشد 1 کل دوره از مبتدی تا پیشرفته 

  تومان میباشد 175000شهریه هر ترم آموزشی 

میباشند. این دوره ها طبق روال استاندار کالس زبان به شکل یک روز  روز در هفته 3الی  2به شکل  نیمه فشرده دوره های

 :میباشند. ویژگی های این دوره های شامل موارد زیر میباشد در میان

  ز در هفته ) زوج یا فرد (رو 3یا  2برگزاری دوره به شکل 

  هفته میباشد 5طول هر ترم آموزشی 

 آموزش بر اساس کتب American English File 

  دقیقه ای میباشد 90جلسه  15تعداد جلسات هر ترم آموزشی 

  سال میباشد 1کل دوره از مبتدی تا پیشرفته 

  تومان میباشد 125000شهریه هر ترم آموزشی 

 .نمایید حاصل تماس 88854048 با میتوانید مکالمه انگلیسی زبان آموزش شروع ترم هایشما عزیزان برای اطالع از 

 


