
 

 آموزشگاه زبان ایران کمبریج

 
 

 یمه انگلیسآموزش فشرده مکال

ماه می  3الی  2برگزار کننده دوره ها و کالس آموزش فشرده مکالمه انگلیسی در طی بازه زمانی  آموزشگاه زبان ایران کمبریج

محدودیت زمانی برای کشور های خارجی را دارند و یا  باشد. این دوره ها بسیار مناسب عزیزانی است که قصد مهاجرت به

شکل ویژه ای به  دارند بسیار مناسب می باشد. این دوره ها با آموزش مکالمه زبان انگلیسی به یادگیری زبان انگلیسی را

با بازده بسیار باال در این مجموعه آموزشی در حال برگزاری  پیشرفت مکالمه شما عزیزان کمک می کند. این دوره ها همواره

 .می باشد

 یو ساعات برگزاری دوره های آموزش فشرده مکالمه انگلیس روز ها

مختلف صبح ، ظهر و عصر و غروب در حال  روز در هفته در زمان های 5دوره های آموزش فشرده مکالمه انگلیسی به شکل 

تمامی ترم ها  و توانید در یکی از زمان های مناسب در این بازه های زمانی ثبت نام کنید برگزاری می باشند. شما عزیزان می

روز به طول  15جلسه ای می باشند و هر ترم به مدت  30 ترم 4در تمامی ساعات روز موجود می باشند. این دوره ها به شکل 

باشند بنابراین  از روز شنبه تا چهارشنبه تشکیل می شوند و روز های پنج شنبه و جمعه تعطیل می می انجامد . کالس ها

ای برای زبان آموزان برگزار می شود و هزینه هر ترم  دقیقه 90جلسه  2اشد. در طی هر روز هفته می ب 3طول هر ترم 

 .باشد تومان می 200000آموزشی 

روز در هفته و با دوره های  3الی  2دوره های  البته اگر شما عزیزان محدودیت زمانی نداشته باشید دوره های دیگری همچون

 .رای شما عزیزان وجود داردنیز ب تکروز در هفته ) آخر هفته (

 یاساتید دوره های آموزش فشرده مکالمه انگلیس

برترین اساتید در زمینه آموزش زبان انگلیسی  اساتید دوره های آموزش فشرده مکالمه انگلیسی به جرات می توان گفت که از

سال سابقه  8خداقل  این اساتید دارای پیشرفته آموزش و یادگیری شما عزیزان را بر عهده دارند. می باشند که از مبتدی تا

زبان انگلیسی می باشند و بسیاری از این عزیزان دارای  تدریس می باشند و حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش

 .انگلیسی میباشند مدرک دکتری آموزش زبان

و  88854048توانید با شماره های  دوره ها می برای استفاده از دوره های آموزش فشرده مکالمه انگلیسی و شرکت در این

 .تاریخ شروع هر دوره و آشنایی با روند ثبت نام مطلع شوید تماس حاصل نمایید و از 88854207
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