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 آموزش مکالمه انگلیسی رایگان

 .رایگان برگزار میکند مکالمه انگلیسی آموزش موسسه زبان ایران کمبریج دوره

نوین را ارایه میکند. آموزش زبان انگلیسی  این مرکز تخصصی آموزش زبان ولیعصر در راستای اهداف آموزشی خود این خدمت

دوره  حال برگزاری میباشد.و با تنوع در ساعات و روزهای مختلف به شرح زیر برگزار در تمامی سطوح حتی از سطح پایه در

 .میگردد آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان ایه

 )دوره های فشرده سه روز در هفته ) روزهای زوج یا فرد 

 ) دوره های ترمیک دو روز در هفته ) اواسط هفته 

 به ها و فقط جمعه ها (دوره های فشرده آخر هفته ) فقط پنج شن 

 ( هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه) ! فوق فشرده دوره های 

بصورت کامال نتیجه بخش با تاکید بر روی مکالمه  این دوره ها اساسا بصورت کالس زبان های گروهی در حال اجرا میباشد.و

روزی سه ساعت شما را  میگردد.دوره فوق فشرده طبق آخرین متد کدرسه زبان های اروپا و امریکا هر روز زبان انگلیسی ارایه

 .بسیار ایده آلی را در ادوار گذشته کسب نموده است در معرض آموزش زبان قرار داده و این فشردگی نتیجه

 

 آموزش مکالمه انگلیسی رایگان
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 چرا آموزش مکالمه انگلیسی رایگان ؟

مرکز تخصصی  ر در حال فعالیت میباشد.بنابراین اغلب متقاضبان ایندر حوالی میدان ولیعص آموزشگاه زبان ایران کمبریج

مناسب و کامال منصفانه برای برگزاری این کالس ها  آموزش زبان را دانشجویان تشکیل میدهند.در نظر گرفتن قیمت های

بهره مندی از بهترین و با  بابشکل تقریبا رایگان به شما عزیزان ارایه میکند.دوره هایی زود بازده و  آموزش زبان انگلیسی را

 .برتر این کالس ها میباشد کیفیت ترین اساتید حال حاضر تهران ار مریت های

 استفاده از مدرسینی با دانش حداقل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 

  ( …همکاری با اساتید برتر دانشگاه های کشور ) دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد تهران شمال و 

 استفاده از اساتید برتر و ممتحنین آزمون آیلتس (Ielts Examiner ) 

  سال تدریس موفق 7بهره مندی از مدرسینی کار آزموده با سابقه تدریس بیش از 

متر مرکزی بسیار آکادمیک را برای آموزش زبان  600این موارد در کنار قرار گرفتن در فضایی با مساحت آموزشی بیش از 

 .فراهم آورده

کمبریج را بکتر گرفته ایم تا بهترین کالس زبان را برای شما  ایران آموزشگاه زبان مامی سخت افزار و امکانات مجهز آموزشیت

طبق آخرین دستاوردهای علمی  ارمغان آوریم.شایان بذکر است موسسه زبان ایران کمبریج بصورت بین المللی و عزیزان به

میباشد.جهت  British council میباشد.و عضو رسمی کانون مدرسین آموزشی دانشگاه کمبریج انگلستان در حال فعالیت

و  88854048باشید. شرکت در این کالس ها با مشاورین آموزش زبان انگلیسی آموزشگاه در ارتباط آشنایی بیشتر و

88854207 

  

 

https://www.ircambridge.com/iran-cambridge-language-schools/
http://ircambridge.com/

