


پیش نیازحداقل نفراتشهریه(تومان)تعداد ساعت هرترمتعدادجلسات هرترمتعدادترمنام دورهردیف

تعیین سطح1520401300008مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگساالن1
تعیین سطح818321100008مکالمه ترمیک زبان نوجوانان2
تعیین سطح1120301100008مکالمه ترمیک زبان کودکان3
تعیین سطح1220401400008مکالمه ترمیک زبان فرانسه4
تعیین سطح1220401400008مکالمه ترمیک زبان عربی5
تعیین سطح1020401500008مکالمه ترمیک زبان ایتالیایی6

تعیین سطح1220401600008مکالمه ترمیک زبان آلمانی7

تعیین سطح824481500008مکالمه فشرده متوسطه زبان انگلیسی  8
تعیین سطح424481500008مکالمه فشرده پیشرفته زبان انگلیسی9

ندارد130603700008فنون کاربردي ترجمه متوسطه 10

 سطح متوسطھ130603700008فنون کاربردي ترجمه پیشرفته 11

12MSRT ندارد140805700009آمادگی آزمون تافل دکتري
13IELTS سطح متوسطھ  1601206700009آمادگی آزمون
14IBT سطح متوسطھ  1601206700009آمادگی آزمون تافل
ندارد140805700009آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد15
ندارد140805700009آمادگی آزمون MHLE وزارت بهداشت16
17(TTC)سطح پیشرفتھ120403500009تربیت مربی زبان انگلیسی

متوسط بھ باال320603000009دوره آمادگی آزمون تی سی اف(TCF) زبان فرانسه18

ندارد130604500009دوره آمادگی آزمون ارشد و دکتري19
20Lecturing سطح متوسطھ  120403000009دوره
ندارد120402000009گرامر زبان انگلیسی مقدماتی تا متوسطه21
سطح متوسطھ  120402000009گرامر زبان انگلیسی پیشرفته22
ندارد110201200009آموزش خط التین23
 متوسطھ بھ باال 210201200009کمپ درون شهري24
 سطح مقدماتی620401800009 زبان انگلیسی براي توریسم25
سطح متوسطھ  1481200009آیین نگارش مقاالت آي اس آي26
سطح متوسطھ  120403000009دوره نگارش پیشرفته زبان انگلیسی27
 متوسط بھ باال120402500009دوره فناوري اطالعات به زبان انگلیسی28
سطح مبتدی515301800009مکالمات بازرگانی به زبان انگلیسی29
 سطح مقدماتی115302000009دوره یادگیري تلفظ صحیح زبان انگلیسی30
سطح متوسطھ  120403000009مقاله نویسی31
سطح متوسطھ  315601800009دوره مکالمات و مکاتبات بیمارستانی32
33Native متوسطھ بھ باال115301800009بحث آزاد با حضور
پایان دوره ترمیک3204014000010بحث آزاد ویژه فارالتحصیالن مرکز زبان34
ترم 12 به باال120401800009بحث آزاد پیشرفته35

ترم 6 به باال120401500009بحث آزاد متوسطه36

37(MOCK)آزمون تعیین سطح1246000010آزمون آزمایشی آیلتس

سطح متوسطھ  ندارد3010000دقیقه11آزمون تعیین سطح38

سطح مقدماتی141212000010کارگاه فن ترجمه39
40EPT سطح مقدماتی12810000010کارگاه دوره آزمون
41MSRT سطح مقدماتی12810000010کارگاه دوره آزمون

معاونت آموزشی

دوره هاي مرکز آموزش هاي تخصصی زبانهاي خارجی

آزمونهاي آزمایشی

دوره  آموزشی فشرده

دوره هاي تخصصی

دوره هاي ترمیک مکالمه

کارگاههاي آموزشی



مدرسین زبان141215000010کارگاه مهارت هاي تدریس زبان انگلیسی به کودکان42
سطح مقدماتی11810000010کارگاه تکنیک هاي درك مطلب43
سطح مقدماتی1144000010کارگاه به کارگیري  فرهنگ لغت(ویژه نوجوانان)44
متوسط بھ باال151512000010کارگاه آموزشی زبان انگلیسی از طریق فیلم و اخبار45
 متوسطھ بھ باال1148000010کارگاه آموزشی فناوري اطالعات در آموزش زبان46
سطح مقدماتی1146000010کارگاه مهارت هاي یادگیري زبان انگلیسی47
متوسط بھ باال12812000010کارگاه نگارش مقاالت آي اس آي48
فوق متوسط بھ باال13912000010کارگاه تند خوانی ویژه دواطلبین49

سطح مقدماتی1168000010کارگاه تلفظ زبان انگلیسی50

www.31654.ir    
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