
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت دوره نام دوره ردیف

شهریه 

 دوره

 )ریال(

 دروس تدریس شده در هر ترم

1 Starter1 02 جلسه  222/082/8  American English file starter  unit 1-4 

2 Starter2 02 جلسه  222/082/8  American English file starter  unit 5-7 

3 Starter3 02 جلسه  222/082/8  American English file starter  unit 8-12 

4 Elementary 1 02 جلسه  222/082/8  American English file  Elementary   unit 1-3 

5 Elementary 2 02 جلسه  222/082/8  American English file  Elementary   unit 4-6 

6 Elementary 3 02 جلسه  222/082/8  American English file  Elementary   unit 7-9 

7 Elementary 4 02 جلسه  222/082/8  American English file  Elementary   unit 10-12 

8 Pre-Intermediate1 02 جلسه  222/082/8  American English file   Pre-Intermediate  unit 1-3 

9 Pre-Intermediate2 02 جلسه  222/082/8  American English file   Pre-Intermediate  unit 4-6 

10 Pre-Intermediate3 02 جلسه  222/082/8  American English file   Pre-Intermediate  unit 7-9 

11 Pre-Intermediate4 02 جلسه  222/082/8  American English file   Pre-Intermediate  unit 10-12 

 را کسب کنند. iBT  TOEFL 02ونمره  IELTS 0گذرانند و نمره را با موفقیت ب  Cambridgeدانشگاه  KETزبان آموزان میتوانند آزمون 

12 Intermediate1 02 جلسه  222/992/8  American English file   Intermediate  unit 1-2 

13 Intermediate2 02 جلسه  222/992/8  American English file   Intermediate  unit 3-4 

14 Intermediate3 02 جلسه  222/992/8  American English file   Intermediate  unit 5-6 

15 Intermediate4 02 جلسه  222/992/8  American English file   Intermediate  unit 7-8 

16 Intermediate5 02 جلسه  222/992/8  American English file   Intermediate  unit 9-10 

 

 را کسب کنند iBT  TOEFL 44و IELTS  4.4-4را با موفقیت بگذرانند  و نمره   Cambridge هدانشگا PET  زبان آموزان میتوانند آزمون

17 Upper-Intermediate1 02 جلسه  222/082/9  American English file   Upper Intermediate  unit 1-3 

18 Upper-Intermediate2 02 جلسه  222/082/9  American English file   Upper Intermediate  unit 3-4 

19 Upper-Intermediate3 02 جلسه  222/082/9  American English file   Upper Intermediate  unit 5-6 

20 Upper-Intermediate4 02 جلسه  222/082/9  American English file   Upper Intermediate  unit 7-8 

21 Upper-Intermediate5 02 جلسه  222/082/9  American English file   Upper Intermediate  unit 9-10 

 را کسب کنند. iBT  TOEFL 82و IELTS  0.4-4را با موفقیت بگذرانند و نمره   Cambridge دانشگاه FCE  زبان آموزان میتوانند آزمون 

22 Advanced 1 02 جلسه  222/492/9  American English file   Advanced  unit 1-2 

23 Advanced 2 02 جلسه  222/492/9  American English file    Advanced    unit 3-4 

24 Advanced 3 02 جلسه  222/492/9  American English file    Advanced  unit 5-6 

25 Advanced 4 02 جلسه  222/492/9  American English file    Advanced  unit 7-8 

26 Advanced 5 02 جلسه  222/492/9  American English file    Advanced  unit 9-10 

27 CPE 1 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(1-2) 

28 CPE 2 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(3-4) 

29 CPE 3 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(5-6) 

30 CPE 4 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(7-8) 

31 CPE 5 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(9-10) 

32 CPE 6 02 جلسه  222/022/11  CPE Master class units(11-12) 

 جهت ارتقای مهارتهای چهارگانه Advancedبرگزاری دوره های 

     
 ISO 9001-2008دارنده گواهینامه استاندارد        

 انگلستان URSاز          



 

 رس(نمایندگی تهرانپازبان مجتمع فنی تهران )هوشمند دپارتمان 
 

 به اهداف خود برسند.در مدت زمان معین عالقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی می توانند با گذراندن دوره های زیر 

 خواهد بود. یک ماهدر این مرکز برگزار می شوند. طول هر دوره ترمیک دو  ماه و هر دوره فشرده )عادی یا فشرده( ترمیک این دوره ها به صورت 

 

 تهران چرا مجتمع فنی

 هکیفیت آموزشی موسس

 دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش  

 دارای گواهی نامه بین المللی ISO 9001- 2008 در مديريت کیفیت  

  دارای گواهی نامه بین المللی ISO IWA2 در مديريت کیفیت آموزش  

  دارای گواهی نامه بین المللی ISO 10002 مشتريان در رسیدگی به شکايات 

  ماينده رسمی دانشگاهن Cambridge آموزش مدرسان در برگزاری معتبرترين دوره های (CELTA )  

 کیفیت آموزشی اساتید

 حضور اساتید حرفه ای ، با تجربه و متخصص  

 گزينش و آموزش تخصصی اساتید در دوره های کوتاه ضمن خدمت (TTC)  

  کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول ترم  

   تخصصی اساتید آموزش ديده در سطح بین المللی برای دوره هایبهره گیری از IELTS  

  برگزاری دوره های Teacher & Research توسط اساتید متخصص  

  برگزاری دوره های IELTS Teacher Preparation Course  

  برگزاری دوره های CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) اء سطح تدريسجهت ارتق  

  برگزاری آزمون KELTT (Knowledge of English Language and Teaching Test)  جهت سنجش دانش زبانی اساتید 

 اداری دانشجويان -امکانات آموزشی

 صدور گواهینامه و مدارک فارغ التحصیلی معتبر  

 انگلیسی و فرانسه ی آموزش سريع مکالمه  

  برگزاری کالسهای آمادگی آزمون  IELTSدر واحدهای تخصصی  

 افزار ثبت نام امکان گزارش گیری از وضعیت تحصیلی و سوابق دانشجويان از طريق نرم  

  اعالم نمرات و برگزاری آزمونهای منظم میان ترم ، پايان ترم 

  بررسی و تحلیل محتوايی Video Materials  

  ثبت ، رسیدگی و پاسخگويی به اعتراضات 

 جويانامکانات رفاهی دانش

 امکان تعیین سطح،ثبت نام و پرداخت شهريه Online در کلیه واحدها  

  امکان عضويت دانشجويان در کانون فارغ التحصیالن  

  تعیین سطح مجدد امکان جابجايی دانشجويان بین واحدها و شهرستانها بدون نیاز به آزمون 

  سسهامکان استخدام فارغ التحصیالن مقطع پیشرفته جهت تدريس در مو  

 استفاده از مدرن ترين تجهیزات آموزشی    

   جمعیت در محیطی صمیمی و دانشجو محوربرگزاری کالسهای کم  

 

 )خط ویژه( 33 88 99 23تلفن دپارتمان زبان  :            302پالک-بین چهار راه تیر انداز و رشید-نشانی: بزرگراه رسالت 

www.mfttehranpars.com                              Instagram.com/mfttehranpars 


