
 

 آموزشگاه زبان ایران کمبریج

 
 

 آموزش مکالمه انگلیسی سریع

سریع میباشد. این دوره ها با تاکیید بر مهارت  آموزش مکالمه زبان انگلیسی ایران کمبریج برگزار کننده دوره های

مدرسه زبان  باالترین بازدهی را دارند. این مرکز آموزشی با برگزاری دوره ها به شکل مکالمه در کوتاهترین زمان

 .دارای بهترین طراحی آموزشی میباشد

 برای آموزش زبان انگلیسی ایران کمبریج چه میکند ؟

 قرار دادن زبان آموز در محیطی انگلیسی زبان به شکل هرروز هفته 

 آموزش در سطوح مختلف بر اساس سطح زبان آموز 

 بکارگیری از اساتید با تجربه و دارای لهجه های فوق العاده 

 بکارگیری از مواد آموزشی و کمک آموزشی کارامد 

آموزش در کوتاهترین زمان ممکن باعث ایجاد  .ان برای یادگیری بهتر نیاز به انگیزه زبانی دارندبسیاری از زبان آموز

 .میشود انگیزه ی بسیار خوبی در انها

 ویژگی های دوره های آموزش مکالمه انگلیسی سریع

زبان انگلیسی میتوانید به موارد زیر توجه نمایید. برخی از ویژگی های دوره  آموزش مکالمه برای آشنایی با دوره های

 :های آموزش مکالمه سریع زبان شامل موارد زیر میباشد

 اری دوره در سطوح مختلفبرگز 

 آموزش بر اساس کتب American English File 

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

  ساعت کالس در هر روز 3برگزاری 

 آموزش زبان با تاکیید بر مهارت مکالمه 

  هفته 3طول هر ترم آموزشی 

  هفته 3آموزش یک جلد کامل کتاب در طی 

  تومان 300000ترم آموزشی شهریه هر 

شرکت نمایید. این دوره ها دارای زمان  شما عزیزان با دارای بودن هر سطحی در زبان انگلیسی میتوانید در این دوره

 :فردی طراحی شده اند بندی های متنوعی مناسب با برنامه هر

  12الی  9ساعت 

  15الی  12ساعت 

  18الی  15ساعت 

  20:30الی  17:30ساعت 

مراجعه  زمانبندی کالس ها طالع از روز و ساعت دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی میتوانید به بخشبرای ا

 .تماس حاصل نمایید 88854048نمایید. همچنین برای هماهنگی جهت آزمون تعیین سطح میتوانید با 
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