
 

 آموزشگاه زبان ایران کمبریج

 
 

 لمکالمه زبان انگلیسی در منزآموزش 

شرایط شرکت  برگزار کننده دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل مناسب افرادی که آموزشگاه زبان ایران کمبریج

ن تمامی شرایط الزم برای افراد متفاوت هدف فراهم کرد در کالس های مکالمه زبان را ندارند می باشد. این مرکز آموزشی به

دیرباز برگزاری دوره  زبان های خارجی می باشد بنابراین یکی از مهم ترین اهداف این مرکز آموزشی از در راستای یادگیری

دوره این نیاز می باشد. شما عزیزان می توانید به دو شکل در این  های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل ویژه افراد با

 .دست یابید شرکت نمایید و سطح زبان خود را ارتقا داده و به اهداف خود در این زمینه های آموزشی

 یآموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل به شکل آنالین / مجاز

می باشد.  دوره های مجازی آموزش مکالمه زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج یکی از با قدمت ترین مراکز برگزاری

شرکت کرده و تمامی آموزش وی به شکل غیر حضوری و  در این دوره ها زبان آموز با توجه به سطح خود ، در دوره مناسب

زندگی می کنند و یا امکان  زبان آموزان در این نوع دوره ها عزیزانی می باشند که در خارج از ایران آنالین می باشد. لذا بیشتر

هزینه و انرژی برای رفت و آمد به کالس زبان بسیار منطقی و مناسب  حضور در کالس را ندارند. این دوره ها از لحاظ صرف

 .بسیار باالست خصوصی برای زبان آموز می باشداز طرفی بازدهی دوره با توجه به اینکه به شکل  می شود و

 یآموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل به شکل خصوص

زبان انگلیسی برای تمامی سطوح و اهداف  آموزشگاه زبان ایران کمبریج همچنین برگزار کننده دوره های آموزشی خصوصی

می  به منزل ، محل کار و یا محل مورد نظر زبان آموزکامل شهری امکان ارسال مدرس  می باشد. این مرکز آموزشی با پوشش

اهداف از جمله شرکت در آزمون های زبان انگلیسی  باشد. این دوره ها می توانند با اهداف مکالمه زبان انگلیسی و یا دیگر

 .به سطح و هدف زبان آموز برنامه ریزی و طراحی می شوند باشد. این دوره ها با توجه
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