دوره های آموزش مکالمه در ایران کمبریج
آموزشگاه زبان ایران کمبریج از میان تمامی زبان های جهان  ،آموزش مکالمه زبان انگلیسی که عمومی ترین آن ها بوده
و سایر زبان ها مانند:









آموزش مکالمه زبان چینی
آموزش مکالمه زبان آلمانی
آموزش مکالمه زبان عربی
آموزش مکالمه زبان ترکی
آموزش مکالمه زبان روسی
آموزش مکالمه کره ای
آموزش مکالمه اسپانیایی
و…

را در بین سایر دوره های آموزشی خود در اولویت قرار داده است .داشتن مکالمه خوب می تواند در برقراری ارتباط
بهتر و کسب نتیجه مورد نظر از مکالمه با فرد مقابل  ،کمک شایانی داشته باشد.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج یکی از بهترین آموزشگاه های زبان تهران می باشد که در راستای افزایش توان مکالمه و
مهارت های گفتاری افراد اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزش مکالمه زبان انگلیسی و سایر زبان های زنده دنیا
نموده است .دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی با توجه به تقاضای باالی مخاطبان به صورت مستمر و در سطوح مختلف
برگزار می شود .آموزش مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان ایران کمبریج بر اساس جدیدترین کتب آموزشی چاپ
شده ارائه می شود که در ادامه توضیحی مختصر بر این دوره ها و کتب و هزینه ها و نفرات حاضر در این دوره های
آموزش مکالمه خواهیم داد.

کتابهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی
کالس های آموزش زبان انگلیسی بر اساس کتب (American English File (Second Editionمیباشد که به تازگی
به چاپ دوم و جدید تری رسیده که پوشش کاملی از دانش زبانی را از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای زبان آموزان تحت
پوشش قرار میدهد .این کتب بر اساس تکیه بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی زبان آموزان و تقوقیت تمامی مهارتهای
زبان آموزان پیش میرود.
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کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی
بهره گیری از این کتب به زبان آموز این امکان را میدهد که در زمانی کوتاه باالترین بازده را از دوره های گذرانده
بدست آورند.
همچنین آموزشگاه ایران کمبریج از سری کتب  Vocabulary in Useدانشگاه کمبریج برای ارتقای سطح واژگان و
آشنایی با کاربرد درست واژگان برای زبان آموزان بهره گیری کرده است .این کتب متعلق به دانشگاه کمبریج میباشد و
از جمله پر طرفدارترین و پر بازده ترین کتب آموزش واژگان انگلیسی محسوب میشوند .این کتب نقش کمکی در طی
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی را به عهده دارند و دایره واژگان زبان آموز را در سمتی جهت دار ارتقا میبخشند.
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کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان ایران کمبریج همچنین در دوره های آموزش مکالمه زبان از سری کتب کمکی Grammar in Use
نیز کمک می گیرد و کناسب با سطح زبان آموزان کتاب مورد نظر را به شما عزیزان معرفی می کنند.

کتاب  Grammar in Useبرای آموزش مکالمه زبان انگلیسی
سری کتب چاپ جدید  American English File – Second Editionدارای یک جلد Starterو  5جلد اصلی تا
سطوح پیشرفته میباشد  .زبان آموزان با اهداف مکالمه و یا ترجمه میتوانند در این دوره ها شرکت کنند و در نهایت به
سطح مورد نظر خود در آموزشگاه زبان ایران کمبریج دست یابند.

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی
برگزاری دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی توسط اساتید ( Nativeانگلیسی زبان ) و یا اساتید با تجربه دانشگاهی
انجام میگیردد که خود باعث فراهم آوری محیطی انگلیسی محور برای تمامی زبان آموزان در تمامی سطوح میباشد.
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دوره های آموزش زبان انگلیسی در ایران کمبریج به  3شکل کلی می باشند:




آموزش مکالمه زبان فوق فشرده  5روز در هفته
آموزش مکالمه زبان نیمه فشرده  2الی  3روز در هفته
آموزش مکالمه زبان فشرده  1روز آخر هفته

شرایط تعداد جلسات هر ترم و دوره های آموزش مکالمه زبان به همراه هزینه های آن در جدول زیر به شکل خالصه
نوشته شده است.

دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی فوق فشرده
آموزش فوق فشرده زبان انگلیسی دارای ویژگی های فوق می باشد:








کل دوره شامل  4ترم اصلی در صورت لزوم  1ترمStarter
هر ترم شامل  30جلسه  90دقیقه ای
طول هر ترم  3هفته
برگزاری دوره به شکل  5روز در هفته
برگزاری  180دقیقه آموزش در روز
آموزش از طریق کتبAmerican English File
شهریه  300000تومان

آموزش زبان انگلیسی نیمه فشرده
آموزش نیمه فشرده داخل هفته کالس های زبان انگلیسی دارای ویژگی های فوق می باشد:







کل ترم شامل  8ترم اصلی و یک ترم  Starterدر صورت لزوم
هر ترم شامل  15جلسه  90دقیقه ای
طول هر ترم  5هفته
برگزاری جلسات به شکل  2الی  3روز در هفته
برگزاری  90دقیقه آموزش در هر جلسه
آموزش از طریق کتبAmerican English File
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شهریه  150000تومان

آموزش فشرده آخر هفته زبان انگلیسی
برای راحتی کارمندان و شاغلین دوره های آخر هفته را نیز طراحی کرده ایم .شما عزیزان می توانید اطالعات فوق را
در این رابطه بدست آورید:








کل ترم شامل  8ترم اصلی و یک ترم  Starterدر صورت لزوم
هر ترم شامل  15جلسه  90دقیقه ای
طول هر ترم  5هفته
برگزاری جلسات به شکل تکروز 5شنبه و یا جمعه
برگزاری  270دقیقه آموزش در روز
آموزش از طریق کتبAmerican English File
شهریه  200000تومان

تعیین سطح برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی
برای اطالع از سطح کنونی زبان خود می توانید به بخش تعیین سطح مکالمه که به شکل رایگان در وب سایت آموزشگاه
موجود می باشد مراجعه نمایید و برای تعیین سطح شفاهی نیز میتوانید به آدرس آموزشگاه مراجعه نمایید.
دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی همچنین میتوانند به صورت پیشنیاز برای عالقه مندان به شرکت در دوره های
آموزش آیلتس و یا دوره های آموزش تافل آموزشگاه زبان ایران کمبریج نیز مورد استفاده و بهره گیری شما عزیزان
قرار گیرد.
چارت ترم بندی دوره های آموزش زبان انگلیسی در ایران کمبریج

ترم های آموزشگاه زبان ایران کمبریج از مبتدی تا پیشرفته طبق چارت زیر برگزار میشوند:
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ترم بندی آموزش مکالمه زبان انگلیسی ایران کمبریج
شما عزیزان میتوانید برای اطالع از روزها و ساعات دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی با اموزشگاه تماس حاصل
فرمایید و یا از طریق بخش تماس با مای سایت با مشاورین ما در ارتباط بوده و سواالت خود را مطرح سازید .همچنین
برای مشاهده برخی از ترم ها نیز می توانید به بخش زمانبندی کالس ها موجود در وب سایت مراجعه نمایید.
با متدهای حرفه ای و به روز آموزشگاه زبان ایران کمبریج زبان انگلیسی را در محیطی کامال انگلیسی بیاموزید.
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