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“The limits of my language 
mean the limits of my world.”

Ludwig Wittgenstein
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ر   بـا   ر ه        ما د 
I R A N - A U S T R A L I A



سـپاس و ثنـای بی حـد بـر آسـتان صفـات بی همتـای احدیـت کـه در کمـال رافـت و در 
نهایـت عطوفـت، فرصـت خدمت رسـانی به هموطنـان گرانقـدر را به ما در خانـواده بزرگ 

ایران-اسـترالیا عطـا فرمود.

سالم و درود بیکران من بر شما صاحبان واقعی این مرکز آموزش عالی

امـروز بـا گذشـت دو دهـه از فعالیـت آموزشـی در حـوزه زبان هـای خارجـی و اتـکا بـه 
اعتمـاد و حمایـت شـما زبان آمـوزان گرانقـدر، بر خود می بالیم و با شـعف اعـالم می داریم 
فعالیت های علمی، آموزشـی و پژوهشـی خود را به پشـتوانه نیروهای متخصص خانواده 
ایران-اسـترالیا توسـعه داده و بـا همـت و همدلـی آمیختـه بـا تخصـص و تعقـل، شـرایط 
سـبقت گرفتـن از نیازهـای شـما را به وجـود آورده ایـم و امکانـی درخور و شایسـته شـما 
فرزنـدان ایـران زمیـن فراهـم نموده ایـم، شـما ولی نعمتان که الیـق بهترین ها هسـتید.
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خطمشی

   تکریم ارباب رجوع

  درستی و صداقت مسئوالنه در ارائه خدمات آموزشی

  کسب حداکثر رضایت فراگیران با ارائه خدمات کیفی  

  سرعت عمل در پاسخگویي به نیازهاي فراگیران 

  تعامل موثر و همکاری با  محافل علمی-آموزشی داخلی و بین المللی

چشمانداز

  تبدیل شدن به یک استاندارد آموزشی 

  خالقیت، نوآوری، کارآفرینی و ارایه محصوالت و خدمات متمایز 

  تامین کننده سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مراکز آموزشی 

  ارتقا و بهبود توانمندی ها و مهارت های فردی و حرفه ای نیروی انسانی 

  دست یابی به رشد ثابت و بلند مدت 

  گسترش همکاری های داخلی و بین المللی 

  توسعه شعب آموزشی در سراسر کشور 

ز ندا ا و   چشم  مشی   خط 
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تاریخچه
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مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران- اسـترالیا فعالیـت خـود را از اواخر دهـه 70  با حداقـل امکانات 
و تـالش بی وقفـه بنیان گذارانـش آغـاز نمـود و از آن زمـان بـا وجـود تمامـی مشـکالت و کاسـتی های 
اقتصـادی و فرهنگـی موفـق شـد خـود را به عنـوان یک مرکـز دانش بنیـان  و پرچمـدار در جهـت ارائه 
بهتریـن خدمـات آموزشـی در بخـش زبان هـای خارجـی به جامعـه معرفـی نماید، پـس هیچـگاه از هیچ 
خطـر و آزمونـی نهراسـید و هـر روز بـه امیـد روز بهتر قـدم در راه آمـوزش که پـر تالطم تریـن آوردگاه 

فعالیـت در هـر گوشـه ای از جهـان محسـوب می گردد، گذاشـت.

از ابتـدا، آغـاز نمـود همت خود را با تاسـیس موسسـه ای در حوزه آموزش زبان انگلیسـی. هـر چند کوچک 
امـا بـه لطـف خداوند مـورد قبـول و وثوق مـردم واقع شـد و همین لطف، جسـارت را بـرای آزمـودن در ما 
قـوت بخشـید و خونـی سرشـار از طـراوت و شـادابی در رگ هـای خدمت گـذاری مـا تزریق نمـود. به خود 
بالیدیـم و در سـایه اعتمـاد و اعتبـاری که مـردم به ما هدیـه داده بودند قدمی فراتـر نهاده و بـا کوله باری از 
تجربـه آن سـال ها بـا رویکـردی جدید اقدام به شـروع تحولـی از جنس اعتماد بـه نفس نمودیـم و با طنین 
خوش آوای تغییر در رویکرد آموزشـی، دهه هشـتاد را آغازگر شـدیم. سـاختیم و آزمودیم و تازیانه خوردیم 
از آنچـه می دانسـتیم و هـر آنچـه که بایـد می    آموختیم. سـرخ شـدیم و دم نزدیم تا بلـد این راه پـر پیچ و 

خم شـویم، به امیـد آینده ای که می خواسـتیم بـرای جوانان سـرزمین هخامنش بسـازیم.

در اواخـر دهـه هشـتاد، این همـه به بار نشسـت و نایل بـه جلب اعتمـاد عالی تریـن نهاد آموزش کشـور 
شـدیم. چـرا کـه این همـه تجربه حاصلـش رویکردی نویـن، آزمـوده و پخته شـده به تجـارب گران بهایی 
بـود کـه دیگـر فقط آمـوزش نمـی داد بلکـه تالیـف می کـرد و تولید علم داشـت و واحـد انتشـاراتش که 

متخصصانـش برتریـن بودند در حـوزه فعالیـت خود. پس 

موسسـه آموزش عالـی آزاد رفیــع

تحت برنـد ایـران– استرالیـا

زاده شد برای خطا نکـردن و ایستادن برای آینده ساختـن.

آینـده ای کـه مـورد اقبـال جوانان قـرار گرفت و بـا درخواسـت های مکـرر ایـن ولی نعمتـان پاک اندیش، 
اولیـن موسسـه آمـوزش عالی آزاد تخصصی زبان انگلیسـی در ایران شـدیم که توانسـت بـر بدنه آموزش 
عالـی ایـن کشـور رشـته ای کار آمد و مـورد توجه جهـان بین الملـل بیا فزاید کـه از نقطه تالیف تـا اجرای 

آن بر اندیشـه درخشـان متخصصانش اسـتوار بود.

اکنون بیش از هر زمان دیگری خرسند و شاکریم از خدمت گذاری به شما مردمان نو  اندیش ایران زمین.

آینده از آن کسانیست که تغییر را می پذیرند و ایران- استرالیا جایی است که تغیر را رقم می زند.
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  اولین برند آموزشی ثبت شده بین المللی در کشور

  برخـورداری از سـاختمان ها، تجهیـزات و سیسـتم های نرم افـزاری و سـخت افزاری مدرن

  تالیف و تدوین ده ها عنوان کتاب آموزشی و کمک آموزشی در حوزه زبان انگلیسی 

  بکارگیری شیوه های آموزشی منحصر به فرد و پیگیری های مستمر روند پیشرفت زبان آموزان

  اعطای گواهینامه های پایان دوره قابل ترجمه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  اعطای گواهینامه های ضمن خدمت ویژه کارکنان دولت، ممهور به مهر سازمان مدیریت

  اولین و تنها موسسه خصوصی صادر کننده مدرک کاردانی مترجمی
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دپارتمـان ها
I R A N - A U S T R A L I A



کشـف و درک نیازهـا، رسـیدن بـه ایده هـای جدیـد و تبدیـل آنهـا بـه خدمـات کمـی و 
کیفـی ایـده آل، مسـئولیت بزرگـی اسـت که بر شـانه های متخصصـان دپارتمـان تحقیق و 
نـوآوری مرکـز آموزش زبان های خارجی ایران-اسـترالیا گذارده شـده اسـت. دپارتمانی 
کـه مرزهـای نـوآوری و ایده پـردازی را در  نوردیـده و بـا آمیختـن متدهـای روز و تجـارب 
گرانبهـا بـا دانـش آکادمیـک، بسـتر ارائـه خدمـات خالقانـه را به وجـود آورده اسـت. این 
دپارتمـان از تمامـی افـرادی کـه امکان پرورش یا اجرای ایده هـای ارزنده خود را ندارند 

دعـوت به عمـل مـی آورد تـا بـا ارائـه ایـن ایده هـا از منافع مـادی آنهـا بهره منـد گردند.
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مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا تکیـه بـر تجـارب ارزنـده به دسـت 
آمـده طـی دو دهـه در حـوزه سیاسـت گذاری های اسـتراتژیک خـود بـه این باور رسـیده 
اسـت کـه تمـام موفقیت هایـی کـه تـا بـه امـروز در ایـن مرکـز به دسـت آمـده مرهـون 
اتخـاذ سیاسـت های کالن و راهبـردی اسـت کـه در دپارتمـان برنامه ریـزی اسـتراتژیک 
پایه گـذاری شـده اسـت. از مسـئولیت های ایـن دپارتمـان ترسـیم چشـم اندازها، بیـان 
مأموریت هـا و تبییـن اهـداف آموزشـی و سـازمانی بـر اسـاس اطالعات دریافتـی از دیگر 

می باشـد. دپارتمان هـا 
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دپارتمـان پژوهـش مرکـز آموزش زبان های خارجی ایران-اسـترالیا بـه عنوان مرکز ثقل 
تولیـد محتـوای آموزشـی بـا رویکـردی علمـی و نگاهـی خالقانـه، بـا بهره گیـری از اطالعات 
ارائـه شـده در خصـوص نیـاز زبان آمـوزان از سـوی دپارتمـان آمـوزش و همچنیـن از 
طریـق تحقیـق و پژوهـش مسـتمر بـه شـناخت مشـکالت و چالش هـای نظام آموزشـِی این 
مرکـز می پـردازد کـه نتیجـه آن دسـتاوردهای نویـن آموزشـی می باشـد. از موفقیت های 
ایـن دپارتمـان می  تـوان بـه تالیـف ده هـا عنـوان کتـاب آموزشـی و کمک آموزشـی اشـاره 
کـرد کـه جایـگاه کم نظیـری در حـوزه آمـوزش زبان های خارجی بـرای این برنـد بین المللی 

به وجـود آورده اسـت.
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رسـالت دپارتمـان آمـوزش به عنـوان مرکـز ثقـل سیاسـت گذاری و اجـرای 
مولفه هـای آموزشـی در مرکز ایران-اسـترالیا، جـذب و نظارت بر عملکرد 
مدرسـین و ارتقـاء سـطح ایشـان و همچنیـن ارائـه خدمـات آموزشـی بـه 
زبان آموزان بر اسـاس ضوابط و اسـتانداردهای موسسـه می باشـد. این 
دپارتمـان در تعامـل بـا دیگـر بخش هـای مرکز مسـئولیت ارائـه خدمات 
آموزشـی بـه زبان آمـوزان را از لحظـه ورود تـا فراغـت از تحصیـل بـر 
عهـده دارد. خدماتـی کـه بـر اسـاس نیـاز سـنجی برنامه ریزی شـده و به 

ارائـه روش هـای نویـن و معرفـی محصـوالت آموزشـی و کمک آموزشـی و 
خدمـات خالقانـه منتـج می گـردد. از خدمـات بـارز ایـن دپارتمـان می تـوان 

بـه بازدید هـای مسـتمر از کالس هـا و ارائـه بازخـورد به زبان آمـوزان و رها 
نکـردن ایشـان در دوران تحصیـل اشـاره کرد.
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دپارتمـان امـور دانشـجویی بـه عنـوان یکـی از فعال تریـن دپارتمان هـای مرکـز آمـوزش 
زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا، مسـئولیت اجـرای خـط مشـی و سیاسـت ها و نظـارت 
بـر ارائـه خدمـات اداری-آموزشـی را بـر عهـده دارد. از جملـه وظایـف ایـن دپارتمـان 
ارائـه خدمـات مشـاوره از لحظـه تعییـن سـطح تا پاسـخگویی بـه مطالبات و رفع مشـکالت 
زبان آمـوزان در حیـن تحصیـل می باشـد. ایـن دپارتمـان در تعامـل تنگاتنـگ بـا سـایر 
دپارتمان هـا به ویـژه اداره کل آمـوزش نهایـت تـالش خـود را در ایجـاد فضایـی کامـال 
حرفه ایـی بـا حصـول اطمینان از برخـورداری زبان آمـوزان از تجهیزات آموزشـی-رفاهی 

مـورد نیـاز، بـه کار می گیـرد.
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دپارتمـان آزمون هـای مـاک و اصلـی مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا با 
بیـش از دو دهـه تجربـه در برگزاری آزمون های آزمایشـی در سـطوح کـودکان، نوجوانان 
و بزرگسـاالن و بـا دسترسـی بـه منابـع معتبر ایـن آزمون ها شـرایطی را بـرای متقاضیان 
زبـان  مهارت هـای  حرفـه ای  کامـال  و  شـده  شبیه سـازی  محیطـی  در  تـا  می نمایـد  ایجـاد 
انگلیسـی خـود را محـک زده تـا عـالوه بـر آگاهـی از میـزان دانـش خـود، شـرایط محیطـی 
و جـو حاکـم بـر ایـن فضـا را نیـز تجربـه کننـد. ایـن دپارتمـان در ارتباطـی تنگاتنـگ بـا 
دپارتمـان فارغ التحصیـالن و صـدور گواهـی، گواهینامه هایـی معتبـر و قابـل ترجمـه در 

سـطح ملـی و بین المللـی ارائـه می نمایـد.

Page 17

IRAN-AUSTRALIA
LANGUAGE CENTER



در سیسـتم هـای آموزشـی، افـراد زیـادی مشـغول بـه کارنـد کـه فعالیـت های آنهـا بطور 
مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم در موفقیـت فراگیـران مؤثـر اسـت. در ایـن میـان، نقـش 
مدرسـین از دیگـر افـراد برجسـته تـر اسـت. نقشـی کـه اگـر درسـت بـه آن پرداختـه 
شـود نقطـه آغـاز تحوالت آموزشـی چشـمگیری خواهـد بود. متاسـفانه این منابع انسـانی 
ارزشـمند بواسـطه فعالیـت مراکـز غیر تخصصـی از خدمات اسـتاندارد و قابـل قبول در 
سـطح بیـن الملـل محـروم مانـده انـد. ایران-اسـترالیا بـا درک اهمیـت ایـن جایـگاه و بـا 
آگاهـی از نیـاز هـای علمـی ایـن قشـر تاثیر گـذار و با تکیه بـر دو دهه فعالیت آموزشـی، 
دپارتمانـی تخصصـی بـا عنـوان دپارتمـان تربیـت مـدرس ایجـاد نموده اسـت کـه از اهم 

مسـوولیت هـای آن مـی تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد.

1.  آمـوزش کلیـه عالقمنـدان بـه تدریـس زبان انگلیسـی و فـارغ التحصیالن این رشـته 
مطابـق بـا اصـول و اسـتاندارد هـای بین المللـی و آماده نمودن ایشـان برای بـازار کار

2.  بـروز رسـانی و کمـک بـه ارتقـا جایگاه علمی مدرسـین فعـال در عرصه آمـوزش با دو 
هـدف افزایـش دانـش عمومـی زبان انگلیسـی و انتقـال آخرین متد های آموزشـی

3.  ارائـه خدمـات تخصصـی بـه آندسـته از مدرسـینی کـه دوره هـای حرفـه ای و بیـن 
المللـی را مطالبـه مـی کننـد. 

برای حرفه ای شدن و حرفه ای ماندن به ما بپیوندید.
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مرکـز آمـوزش زبـان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا آگاهـی از اهمیـت آزمـون آیلتـس 
در مجامـع بیـن المللـی بـر آن شـد تـا به جـای برگـزاری دوره هـای آمادگی ایـن آزمون به 
شـکلی سـنتی، دپارتمانـی سـازمان یافتـه بـه ایـن امـر اختصاص دهـد. دپارتمانـی حرفه 
ای و تخصصـی کـه بـا گـرد هـم آوردن متخصصـان مجـرب، تالیـف کتـب منحصـر بفـرد 
و بکارگیـری امکانـات نـرم افـزاری و سـخت افـزاری بـه روز، متقاضیـان را در کسـب 
نمـره ایـده آل در ایـن آزمـون مهـم یـاری مـی نمایـد. دپارتمانـی کـه توانسـته بـا تکیـه 
بـر اسـتاندارد هـای آموزشـی و مدیریتـی در برگـزاری دوره هـای آیلتـس و آزمـون های 
مربوطـه خـط بطالنـی بـر روش هـای سـنتی و پـر تبلیغـات مراکـز غیـر تخصصـی در حـوزه 

آمـوزش زبـان انگلیسـی بکشـد.
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مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایـران- اسـترالیا در راسـتای تکریم زبان آمـوزان خود 
اقـدام بـه تشـکیل دپارتمـان فارغ التحصیـالن و صـدور گواهـی نموده که وظیفـه معرفی 
و ارائـه خدمـات آموزشـی از قبیـل صـدور گواهینامه هـای داخلـی و بین المللـی در پایان 
کلیـه دوره هـای برگـزار شـده در ایـن مرکـز را بـر عهـده دارد. از دیگـر وظایـف مهم این 
دپارتمـان فراهـم نمـودن امکانات رفاهی بـرای زبان آموزان و معرفی فرصت های شـغلی 

بـه فارغ التحصیـالن واجدالشـرایط در ایـن مجموعه می باشـد.
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از نگاه تمام سـازمان های بزرگ و معتبر، نیروی کار متعهد و متخصص مهم ترین سـرمایه 
و دارایـی هـر مرکـز و نهادی محسـوب می گردد. این نگاه باوری قلبـی برای مرکز آموزش 
زبان های خارجی ایران-اسـترالیا می باشـد چرا که با سـرمایه های ارزشـمند انسانی خود 
تخصصـی به دسـت آورده کـه دسـتیابی بـه اهـداف بـزرگ را برایـش امکان پذیـر نمـوده 
اسـت. بدیـن روی، در ایـن مرکـز مدیریـت منابـع انسـانی از مهم تریـن و حسـاس ترین 
واحدهـای سـازمانی به حسـاب می آیـد کـه مسـئولیت خطیـر جـذب و پاسداشـت از ایـن 
دارایی هـای ارزشـمند را برعهـده دارد. ایـن دپارتمـان بـا تبیین ضوابط و مقـررات مورد 
نیـاز، بهترین هـا را از میـان متخصصیـن برگزیـده و افـرادی در خور نام ایران-اسـترالیا 

را جهـت ارائـه هرچـه بهتـر خدمات ایـن برنـد بین المللی جـذب می نماید.
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دپارتمـان امـور نهادهـای خصوصـی و دولتـی مسـئولیت اداره کلیـه امـور مربـوط به تهیه 
و تنظیـم قراردادهـای همـکاری در حـوزه آمـوزش، دسـتورالعمل های اجرایـی و پیگیـری 
مطالبـات و مکاتبـات مربـوط بـه ایـن نهاد هـا را بر عهـده دارد. ایـن دپارتمان با شناسـایی 
نیاز هـای عمومـی و تخصصـی ایـن نهاد هـا، مناسـب ترین خدمـات آموزشـی را بـه ایشـان 
پیشـنهاد می کنـد. ایران-اسـترالیا بـه عنـوان تخصصی تریـن مرکـز آموزش عالی کشـور 
در حـوزه آمـوزش زبان هـای خارجـی بـا بیـش از دو دهـه تجربـه، آمادگـی خـود را بـرای 

ارائـه بهتریـن خدمـات آموزشـی بـه نهادهـای خصوصـی و دولتی اعالم مـی دارد. 

برخی از سازمان های طرف قرارداد: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 سازمان برنامه و بودجه

 سازمان سنجش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 و تهران مرکز

 بانک مرکزی

 شرکت ملی گاز ایران

 شرکت توسعه بازرگانی

 شرکت مهستان

 سازمان جهانی تحقیقات زبان انگلیسی
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توسـعه همـواره یکـی از سیاسـت های مـورد توجـه تمامـی موسسـات معتبـر زبان هـای 
خارجـی بـوده اسـت. مرکز زبان هـای خارجی ایران-اسـترالیا نیـز از این قاعده مسـتثنی 
نمی باشـد، امـا نـه مطلقـا بـا سیاسـت کسـب درآمـد بیشـتر از طریـق فـروش برنـد در 
سراسـر کشـور. متاسـفانه بـه تجربـه ثابـت گشـته اسـت در بسـیاری از موسسـاتی کـه 
توسـعه عرضـی بـا نـگاه صرفـا اقتصـادی را در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد، کیفیـت 

ارائـه خدمـات قربانـی این کمیت وسوسـه انگیز شـده اسـت. امـا آنچه 
در دپارتمـان امـور نمایندگی هـای ایران-اسـترالیا می گـذرد، 

عـالوه بـر اعطای یـک برنـد بین المللـی، تامین کتب آموزشـی 
و کمک آموزشـی منحصـر بفـردی اسـت کـه در انحصـار ایـن 
برنـد می باشـد. از دیگـر خدمـات ایـن دپارتمـان کـه نقـش 
بسـزایی در ایجـاد یـک مزیـت رقابتـی بـرای نمایندگی هـای 
اتوماسـیون  جامـع  سـامانه  ارائـه  می کنـد  ایفـا  برنـد  ایـن 
اداری و دانشـجویی اسـت کـه مـورد تاییـد مجامـع حرفـه ای 
در صنعـت IT می باشـد. ایـن مـوارد تنهـا بخشـی از خدمات 

بـا  اسـت.  دپارتمـان  ایـن  در  شـده  ارائـه 
پیوسـتن بـه خانـواده بـزرگ ایران-

اسـترالیا همـکاری بـا یـک مجموعه 
حرفـه ای و یـک برنـد بین المللـی 

را تجربـه کنیـد.
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 دوره های  عمومی 
     )Pre-IELTS(مکالمه
پیشرفتـه و    

I R A N - A U S T R A L I A



مهـم نیست چقدر زمـان داریـد،

مهـم آن اسـت کـه از زمانـی کـه در اختیـار داریـد 
کنیـد. اسـتفاده  درسـت 

دوره تـک روز در هفته  پنجشـنبه یا جمعه پاسـخگوی 
مشـغله های  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  متقاضیانـی  نیـاز 
در  بـه شـرکت  قـادر  هیـچ شـرایطی  تحـت  روزمـره 
سـایر دوره هایـی که در طـول هفته برگـزار می گردد، 
آمـوزش  مرکـز  توسـط  دوره  ایـن  نمی باشـند. 
زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـرای فراگیرانـی 
برنامه ریـزی شـده اسـت کـه اهدافـی چـون کسـب 
دانـش زبـان انگلیسـی و یـا اخـذ مـدرک IELTS بـه 
منظـور مهاجـرت، اشـتغال، تحصیـل و یـا اخـذ مـدرک 
دکتـری را دنبـال می کننـد. از ویژگی هـای ایـن دوره 
طـول  در  کافـی  زمـان  از  زبان آمـوزان  برخـورداری 
هفتـه بـه منظـور مطالعـه و انجـام تکالیـف می باشـد.

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها یا جمعه ها
ساعات برگزاری:    پنجشنبه ها 14:00 الی 19:00 
جمعه ها     9:00   الی 14:00 

تعداد جلسات: 18
طول هر ترم: 1/5 ماه

طول دوره از سطح پایه تا آیلتس:30 ماه )20 ترم(
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در ایران-اسـترالیا، دیگـر مشـغله زیـاد مانعـی برای 
یادگیـری زبان انگلیسـی نیسـت.

اسـت  متقاضیانـی  ایـده آل  هفتـه  در  روز  دو  دوره 
کـه عـالوه بـر اشـتیاق بـه یادگیـری زبـان انگلیسـی، 
مهاجـرت،  آیلتـس،  مـدرک  اخـذ  جملـه  از  اهدافـی 
اشـتغال، تحصیـل و یـا اخـذ مـدرک دکتـری را دنبال 
می کننـد امـا بـه دلیـل مشـغله های شـغلی و تحصیلی 
جلسـه  دو  از  بیـش  را  در کالس هـا  امـکان شـرکت 
در هفتـه ندارنـد. از مزایـای ایـن دوره برخـورداری 
زبان آمـوزان از زمـان مطالعـه کافی در طـول هفته به 

منظـور تمریـن و ارتقـاء دانـش زبانـی می باشـد.  

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعات برگزاری: 15:00 الی 17:45 
                      18:00 الی 20:45 

تعداد جلسات: 11
طول هر ترم: 1/5 ماه

طول دوره از سطح پایه تا آیلتس: 30 ماه )20 ترم(

Page 26

IRAN-AUSTRALIA
LANGUAGE CENTER



بـا اسـتمرار در یادگیـری، دانش زبان انگلیسـی را در 
خـود نهادینه کنید.

دوره ترمیـک سـه روز در هفتـه انتخـاب آن دسـته از 
زبان آموزانـی اسـت کـه ترجیـح می دهنـد با فـراغ بال 
بیشـتر بـه یادگیـری ایـن زبان مهـم در مرکـز آموزش 

خارجی زبان هـای 

ایران- اسـترالیا بپردازنـد. از ویژگی هـای ایـن دوره 
قـرار گرفتـن مسـتمر زبان آمـوزان در محیـط یادگیری 
اسـت که امکان تسـلط بـر داده های زبانـی را افزایش 
می دهـد. کسـب آمادگی هـای الزم بـه منظـور شـرکت 
از   IELTS آزمـون  به ویـژه  بین المللـی  آزمون هـای  در 
نتایـج شـرکت در این دوره می باشـد کـه متقاضیان را 
در نیـل بـه اهـداف خـود از جملـه مهاجـرت، اشـتغال، 

تحصیـل و یـا اخـذ مـدرک دکتـری یـاری می نماید.

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

روزهای برگزاری: سه روز در هفته )زوج یا فرد(
 ساعات برگزاری: 15:00 الی 16:45 
  17:00 الی 18:45 
  19:00 الی 20:45 

 تعداد جلسات: 16
 طول هر ترم: 1/5 ماه

 طول دوره از سطح پایه تا آیلتس: 30 ماه )20 ترم(
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به دسـت آوردن اطالعـات کافـی در مدت زمان مناسـب 
راز موفقیت هـای بزرگ اسـت. 

رازی که ایران-استـرالیا برای شما آشکار می سازد.

دوره نیمـه فشـرده بـه منظـور کسـب دانـش زبانـی 
مـورد نیـاز جهـت شـرکت در آزمون هـای بین المللـی 
به ویـژه IELTS، بـرای متقاضیانـی برنامه ریـزی شـده 
اسـت کـه اهدافـی چـون مهاجـرت، اشـتغال، تحصیل 
و یـا اخـذ مـدرک دکتری را دنبال می کننـد. از آنجایی 
کـه زبان آمـوزان ایـن دوره زمـان قابـل مالحظـه ای را 
در معـرض تبـادل اطالعـات زبانـی بـا دیگـر فراگیران 
سـپری می کننـد، شـرایط مناسـبی را بـرای یادگیـری 
ذکـر  شـایان  البتـه  کـرد.  خواهنـد  تجربـه  مانـدگار 
اسـت کـه کسـب نتیجـه ایـده آل در ایـن دوره منـوط 
از  خـارج  مطالعـه  بـرای  کافـی  زمـان  اختصـاص  بـه 
فضای موسسـه می باشـد. شـرکت کنندگان این دوره 
در مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا 
حداکثـر در بـازه زمانـی 12 ماهـه بـه اهـداف خـود 

نایـل خواهنـد شـد.

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

روزهای برگزاری: سه روز در هفته )زوج یا فرد(
 ساعات برگزاری: 9:30   الی 13:15  
                       17:00 الی 20:45

 تعداد جلسات: 32
 طول هر ترم: 1/5 ماه

 طول دوره از سطح پایه تا آیلتس: 12 ماه )8 ترم(
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هدف گذاری ایران-اسـترالیا در دوره فشرده مهندسی 
زمـان شماسـت. زمانـی کـه اگـر درسـت برنامه ریـزی 
شـود، نهایت سـرعت یادگیری را به منظور ایجاد آمادگی 
 IELTS بـرای شـرکت در آزمون هـای بین المللـی به ویـژه

فراهم خواهـد کرد.

این دوره مختص زبان آموزانیسـت که عالوه بر اشـتیاق 
بـه یادگیـری زبان انگلیسـی قصـد دارند در بـازه زمانی 
حداکثـر شـش ماهـه با بیشـترین بازدهی بـا هر هدفی 
اشـتغال،  مهاجـرت،  بین المللـی،  مـدارک  اخـذ  از  اعـم 
تحصیـل و یـا اخـذ مـدرک دکتـری بـه یادگیـری زبـان 

بپردازند. انگلیسـی 

این دوره تعاملی اسـت هـر روزه که در فضایی حرفه ای 
امـکان تمریـن و تکرار بیشـتر را برای یادگیـری ماندگار 
فراهم می آورد. البته بدیهی اسـت که موفقیت در این 
دوره بـه تـالش زبان آمـوزان در محیـط بیـرون از فضـای 

موسسـه نیز بستگی دارد.

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

روزهای برگزاری: پنج روز در هفته )شنبه تا چهارشنبه(
 ساعات برگزاری: 9:30 الی 13:15 

 تعداد جلسات: 32
 طول هر ترم: 3 هفته

 طول دوره از سطح پایه تا آیلتس: 6 ماه )8 ترم(
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هـر زبان آمـوزی یادگیری را از سـطح پایه آغاز می کند، 
امـا همـه زبان آمـوزان شـانس ادامـه دادن آن را تـا 

تسـلط کامـل بر زبـان انگلیسـی پیـدا نمی کنند.

ایران-اسـترالیا ایـن شـانس را در اختیـار شـما قرار 
می دهـد.

در راسـتای ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای کسـب دانش 
زبـان انگلیسـی تا سـطوح پیشـرفته دو فاکتـور اصلی 
وجـود دارد. یکـی مدرسـین با دانـش و توانایـی باال و 
دیگری متقاضیان کافی برای تشـکیل دوره. متاسفانه 
خالـی بودن دسـت بسـیاری از مراکز آموزشـی موجود 
رسـیدن  شـانس  مهـم  اصـل  دو  ایـن  از  کشـور  در 
زبان آمـوزان را بـه سـطوح پیشـرفته از ایشـان سـلب 

نموده اسـت.

ایران-اسـترالیا  خارجـی  زبان هـای  آمـوزش  مرکـز 
و  سـال  طـول  در  زبان آمـوز  هـزاران  داشـتن  بـا 
برخورداری از مدرسـین برجسته و بین المللی شانس 
تحصیل زبان آموزان را در سـطوح پیشـرفته افزایش 
داده اسـت کـه ایـن خـود بـرگ زرینـی در کلکسـیون 

افتخـارات آموزشـی ایـن مرکـز می باشـد.

)Pre-IELTS( لمه     دوره های   عمومی   مکا

ایـن دوره به اشـکال مختلـف به صـورت یک روز 
در هفتـه،  دو روز در هفتـه یـا سـه روز در هفتـه 
C.P.E و C.A.E ،F.C.E ،Pre-F.C.E در چهار سـطح

می گردد. برگـزار 
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   IELTS
لیا ا سترا  ا ن-  یر  ا  در     

I R A N - A U S T R A L I A



IELTS شـناخته شـده ترین و معتبرتریـن آزمـون بین المللی زبان انگلیسـی در سراسـر 
جهـان می باشـد کـه دریافـت گواهینامـه آن دروازه هـای ورود بـه موفقیت را می گشـاید. 
ایـن آزمـون مختص اسـاتید و دانشـجویانی اسـت کـه توقـف را نمی پسـندند. آنهایی که 
مهاجـرت بخشـی از راه رسـیدن بـه هدفشـان می باشـد. کسـانی کـه بـرای اسـتعدادهای 
درخشـان خـود شـرایط بهتـری را می جوینـد. جویندگان مشـاغل حرفه ای و کارشناسـان و 

مدیران ارشـد. 

آنچـه امـروز در ایران-اسـترالیا بـه دور از هر شـائبه تبلیغاتی، همتراز بـا دانش روز در 
سـطح بین الملـل پیـش می رود، برگـزاری دوره آمادگی آزمون IELTS برای تمام کسـانی 

اسـت که IELTS سـد بزرگ رسـیدن به خواسته هایشـان می باشـد.

 lntermediate بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه برخـورداری از دانـش عمومـی در سـطح
از الزامـات کسـب نمـره بـاال در ایـن آزمـون بین المللـی اسـت. اکیـدا توصیـه می کنیـم 
کـه در دام سـودجویانی کـه بـه منظـور کسـب درآمـد با قـدرت تبلیغـات و بـدون در نظر 
گرفتن سـطح دانش واقعی شـما، شـرکت در دوره آیلتس را پیشـنهاد می کنند نیافتید. 
فرامـوش نکنیـد کـه افزایش دانـش عمومـی در دوره های Pre-IELTS محقق می شـود 

نـه آیلتس.  

IELTS
Iran-Australia Exams Department
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آیلتـس ایـن پر مخاطب ترین و معتبر ترین معیار سـنجش دانش زبان انگلیسـی در سـطح 
بین الملـل شـاه کلیـد دروازه هـای موفقیـت هـزاران متقاضـی جویـای کار و یـا عالقه منـد 
بـه تحصیـل و زندگـی در خـارج از کشـور اسـت. آزمونـی کـه موفقیـت در آن نیـاز بـه 
برنامه ریـزی، مطالعـه و آشـنایی کامـل بـا فرمـت و شـرایط برگـزاری آن دارد. ایـران-

اسـترالیا بـا تکیـه بـر سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون های آزمایشـی و برخـورداری از 
کتـب منحصـر بـه فـرد خود و همچنیـن با ارائـه کارنامه تحلیلـی، کلید طالیـی موفقیت در 

آزمـون اصلـی را در اختیـار شـما قـرار می دهـد.

 Academic آزمـون آیلتـس در 2 فرمـت آکادمیـک و جنـرال برگـزار می شـود. آیلتـس
پاسـخگوی نیـاز داوطلبانـی اسـت که قصـد ادامه تحصیل در دانشـگاه های خارج از کشـور 
را دارنـد. داوطلبـان مهاجـرت و جویندگان کار نیز با داشـتن مدرک آیلتس جنرال شـانس 
ورود خـود را بـه کشـور های مـورد نظرشـان افزایـش می دهنـد. بـا شـرکت در آزمـون 
آزمایشـی آیلتـس، برگزار شـده توسـط مرکـز آمـوزش زبان های خارجـی ایران-اسـترالیا، 

شـانس موفقیـت خـود را در آزمـون اصلـی افزایـش دهید.
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همـواره یکـی از دغدغـه های شـرکت کننـدگان در آزمون هـای اصلی و آزمایشـی اطالع از 
نقـاط قـوت و ضعـف خـود بوده اسـت. نقاطـی که آگاهـی از آنها مـی تواند به کسـب نمرات 
ایـده آل منتـج گـردد. ایران-اسـترالیا بـا شـناخت دقیق این نیـاز به کلیـه متقاضیانی که 
آزمـون آزمایشـی آیلتـس را در این مرکز مـی گذرانند کارنامه تحلیلـی ارائه می کند. این 
کارنامـه بـا تشـریح وضعیت فعلی شـرکت کننـدگان به ارائـه نکات کلیدی و دسـتورالعمل 

های رسـیدن بـه نمره دلخواه ایشـان مـی پردازد. 

بـا شـرکت در آزمـون هـای آزمایشـی مرکـز ایران-اسـترالیا نقـاط ضعـف خـود را بـه قوت 
تبدیـل کنید.
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آیـا بـه دنبـال کلیـد درهـای بسـته حسـاس ترین و پـر مخاطب تریـن آزمـون بین المللـی یـا 
همـان IELTS هسـتید؟

آیـا موفقیـت شـغلی و تحصیلـی شـما هـم مانند هـزاران متقاضـی آیلتس در گروی کسـب 
نمـره بـاال در ایـن آزمون می باشـد؟ 

آیـا بـه دنبـال منبعـی منسـجم و مقرون به صرفـه از میـان انبـوه کتـب آیلتـس موجـود در 
هسـتید؟  بازار 

مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا تألیـف و تدویـن گنجینـه گران بهـای 
Master Key تمـام صفـوف انتظـار را درهـم شکسـته و با افتخار زایدالوصفـی این غرور 
ملـی میهنـی را بـرای تک تک  مردم ایران به ارمغان آورده اسـت. کتابـی بی نظیر و ارزنده 
بـر پایـه تحلیل هـای تخصصـی کـه راه خـود را از میـان صد هـا منبـع و آزمـون اسـتاندارد 
 IELTS بین المللـی بـاز کـرده و در قـواره کتابـی پنـج جلـدی بـر آسـمان آمادگـی آزمـون
خودنمایـی می کنـد. درخششـی باشـکوه از متخصصـان ایران-اسـترالیا که نیاز شـما را از 
خریـد ده هـا عنـوان کتاب برطرف کرده و بـا صرفه جویی قابل توجهی در زمـان و هزینه ها، 

شـما را بـرای کسـب نمراتی ایـده ال آماده می سـازد.

Master Key ایـن شـاه کلیـد درهـای بسـته معجـزه ای 
سـت که نگرانی بسـیاری از متقاضیان شـرکت در آزمون 
و  موفقیـت  نوید بخـش  و  سـاخته  برطـرف  را   IELTS

زمانـی  بـازه  کوتاه تریـن  در  درخشـان  نتایـج  حصـول 
گردیـده اسـت.

به منظور کسب اطالع از کتب آیلتس تألیف شده توسط مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا به صفحه 92 مراجعه کنید.
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 دوره های  
یتی تقو  و      مهارتی   

I R A N - A U S T R A L I A



تمرکز بر گرامر از روش های معمول آموزش زبان انگلیسـی در سیسـتم های سـنتی بوده 
اسـت. روشـی کـه دیگـر اقبـال عمومی نداشـته و جـای خـود را بـه روش های نوینـی داده 
اسـت کـه بـر مهارت گفتاری تمرکز دارد. روشـی کـه در آن زبان آموزان قـادر به برقراری 
مکالمـات روزمـره بـدون نیـاز بـه تمرکـز صـرف روی اصـول گرامـری می باشـند. هرچنـد 
یادگیـری یـک زبـان خارجـی بـدون تمرکـز صـرف روی سـاختار گرامـری از دسـتاورد های 
سیسـتم های نویـن آموزشـی بـوده اسـت، امـا مشـکالت ناشـی از عـدم تسـلط بـر نـکات 
گرامـری زمانـی بـروز می کنـد کـه زبان آمـوزان متقاضی شـرکت در یـک آزمـون بین المللی 
و یـا ادامـه تحصیـل در مقاطـع آکادمیـک باشـند. مرکز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-

اسـترالیا بـا آگاهی از اهمیت یادگیری دسـتور زبـان، اقدام به برگـزاری دوره های تقویت 
گرامـر بـا دو هـدف آماده نمـودن زبان آمـوزان به منظور شـرکت در آزمون هـای بین المللی 

به ویـژه آیلتـس و تقویـت مهـارت گفتـاری و نوشـتاری نموده اسـت.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

 Intermediate ،Pre-intermediate ،Elementary این دوره در چهار سـطح
و Uper-intermediate تشـکیل می گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه انتخاب 

هر یـک از دوره ها مسـتلزم شـرکت در آزمون تعیین سـطح می باشـد. 

تعداد جلسات: 30

طول دوره: 10 هفته  

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   
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همـواره یکـی از بزرگتریـن مشـکالت موسسـات زبان انگلیسـی و زبان آموزان عـدم وجود 
کالس هـای بحـث آزاد بـا منابـع معتبـر و هدفمنـد بوده اسـت. این کالس ها سـال ها اسـت 
کـه بـه شـکلی سـنتی در موسسـات زبـان در حـال برگـزاری اسـت. مـا در مجموعـه بـزرگ 
ایران-اسـترالیا بـا دو دهـه تجربـه و شـناخت دقیـق از نیاز هـای زبان آمـوزان دوره ای را 
از سـطح پایـه تـا پیشـرفته برنامه ریـزی کرده ایم کـه با بهره گیـری از کتبی منحصـر به فرد 
مهارت هـای کالمـی و اجتماعـی را در زبان آمـوزان افزایـش داده و تفکـر انتقـادی را در 
ایشـان ایجـاد می نمایـد. دوره ای کـه زبان آمـوزان بـا گذرانـدن آن اعتمـاد بـه نفـس الزم 
بـه منظـور برقـراری مکالمـات روزمـره را کسـب خواهنـد کـرد. از دیگـر ویژگی هـای بـارز 
ایـن دوره آمـاده نمـودن متقاضیـان شـرکت در آزمون هـای بین المللی ماننـد آیلتس جهت 

کسـب نمـره ایـده آل به ویـژه در مهـارت Speaking می باشـد.

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   

ایـن دوره در5 سـطح از پایـه تـا 
پیشـرفته به صورت یـک روز در 
هفتـه، دو روز در هفته و سـه روز 

در هفتـه برگـزار می گردد.
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بـا گسـتردگی دامنـه واژگان و قـدرت کلمـات بـر دیگـران تاثیـر مثبت گذاشـته و بر دل 
و جـان مخاطـب نفـوذ کنیم. 

دیگر نگران نباشید.

مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا توجـه بـه اهمیـت یادگیـری واژگان 
اقـدام بـه برگـزاری دوره هـای آمـوزش لغـت از سـطح پایـه تـا پیشـرفته نمـوده اسـت. 
دوره ای کـه در واقـع ایـده آل تمـام کسـانی اسـت کـه در جسـتجوی بسـتری مناسـب بـه 
منظور گسـترش دامنه واژگان خود و کسـب آمادگی الزم به منظور شـرکت در آزمون های 

بین المللـی بـه ویـژه آزمـون آیلتـس می باشـند.

آیـا عـدم برخـورداری از دامنـه واژگان وسـیع  ■
شـما را در برقـراری مکالمـات روزمره و تجاری 

دچار مشـکل کرده اسـت؟
آیا دامنه محدود واژگانتان شما را در نگارش  ■

متون انگلیسی به ویژه در آزمون های بین المللی 
مانند آیلتس به چالش کشیده است؟

آیـا از ندانسـتن واژگان کافـی در درک متـون  ■
آکادمیـک رنـج می بردیـد؟                                                                     

و آیـا بـه دلیـل نداشـتن دامنـه واژگان کافی از  ■
لـذت تماشـای فیلم های انگلیسـی زبـان محروم 

هستید؟ 

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

 ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

 تعداد جلسات: 30

 طول دوره: 10 هفته
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یکی از مشـکالتی که اغلب زبان آموزان با آن دسـت به گریبان هسـتند عدم تسـلط کافی 
بـر مهـارت شـنیداری یـا همـان Listening می باشـد، مهارتـی کـه تسـلط بـر آن شـرط الزم 
برقـراری ارتبـاط موثـر اسـت. از راهکارهـای تسـلط بـر ایـن مهـارت انجـام هـر چه بیشـتر 
تمرین هـای شـنیداری هدفمنـد بـا لهجه هـای مختلـف می باشـد. مرکـز آمـوزش زبان هـای 
خارجـی ایران-اسـترالیا بـا آگاهـی از ایـن نیـاز، اقـدام بـه برنامه ریـزی دوره هـای تقویت 
مهـارت شـنیداری نمـوده اسـت. دوره هایـی کـه زبان آمـوزان بـا گذرانـدن آنهـا نـه تنهـا 
فرصـت تسـلط بـر ایـن مهـارت کلیـدی را پیـدا می کننـد، بلکه از اعتمـاد به نفـس کافی به 

منظـور شـرکت در آزمون هـای بین المللـی به ویـژه آیلتـس نیـز برخـوردار می شـوند.

تعداد جلسات: 15 روزهای برگزاری: پنجشنبه ها   

طول دوره: 5 هفته ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00  

 Pre-intermediate ،Elementary سـطح  چهـار  در  دوره  ایـن 

intermediate، و Uper-intermediate تشـکیل می گردد. انتخاب 

هریک از دوره ها مسـتلزم شـرکت در آزمون تعیین سـطح می باشـد. 

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   
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برقـراری ارتبـاط موثـر در دنیـای کسـب و کار، بـه ویژه در حـوزه بازرگانـی بین المللی، از 
مهمتریـن فاکتورهـای موفقیـت در مشـاغل مختلـف و کسـب درآمـد محسـوب می شـود. 
امـروزه، بسـیاری از مدیـران و بازرگانـان فعـال در حـوزه تجـارت خارجـی قادر به کسـب 
نتایـج مطلـوب در کسـب و کار خـود نیسـتند چـرا کـه انجـام مکاتبـات روزمـره تجـاری بـه 
عنـوان مهمتریـن ابـزار برقـراری ارتبـاط  در عرصـه بین الملـل مسـتلزم برخـورداری از 
دانـش و تسـلط بـر مهـارت برقـراری ارتبـاط اسـتاندارد و مؤثـر می باشـد. مرکـز آموزش 
نیـاز مدیـران، کارشناسـان و  بـا شـناخت دقیـق از  زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا 
بازرگانـان اقـدام بـه برگـزاری دوره نامه نـگاری بازرگانی به زبان انگلیسـی نموده اسـت 
کـه شـرکت کنندگان در آن بـا نحـوه نـگارش نامه هـای تجـاری بـه طـور حرفـه ای آشـنا 
می شـوند، دوره ای کـه الزمه شـرکت در آن برخـورداری از دانش عمومی زبان انگلیسـی 

در سـطح Intermediate می باشـد.

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

 ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

 تعداد جلسات: 24

 طول دوره: 8 هفته
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همـواره یکـی از دغدغه های اصلـی مهاجرین، متقاضیان  ادامه تحصیـل، جویندگان کار در 
خارج از کشـور و تمام فراگیران زبان انگلیسـی نگارش نامه های عمومی به زبان انگلیسـی 
حول موضوعات مختلف بوده اسـت، مکاتباتی که موضوعاتی از قبیل شـکایت، عذرخواهی، 
درخواسـت ارتقـاء شـغلی و سـایر مـوارد مرتبط با مسـایل روزمـره را در بر می گیـرد. مرکز 
آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا درک اهمیـت مهـارت نامه نـگاری عمومـی و 
شـناخت دقیـق از نیـاز زبان آمـوزان اقـدام بـه برگـزاری دوره نامه نـگاری عمومـی نمـوده 
اسـت، دوره ای کـه نـه تنهـا متضمن موفقیـت زبان آمـوزان در روابـط اجتماعی و کاریشـان 
می باشـد، بلکـه ایشـان را در بخـش نوشـتاری آزمون هـای بین المللـی به ویـژه آیلتـس نیز 
یاری می نماید. شـایان ذکر اسـت الزمه شـرکت در این دوره برخورداری از دانش عمومی 

زبان انگلیسـی در سـطح Pre-intermediate می باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

 ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

 تعداد جلسات: 24

 طول دوره: 8 هفته

تقو یتی و      دوره های   مهارتی   
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انگلیسی   ی   ه ها  ر و د
اهداف   خاص ی    برا

I R A N - A U S T R A L I A



دوره زبـان تخصصـی خدمـه پـرواز، برنامه ریـزی شـده توسـط مرکـز آمـوزش زبان هـای 
خارجـی ایران-اسـترالیا، ایـده آل متقاضیانـی اسـت کـه یـا قصـد ورود بـه ایـن حرفه را 
دارنـد و یـا بـه عنـوان خدمه پرواز در شـرکت های هواپیمایی مشـغول به کار می باشـند. 
پـرواز، بخش هـای مختلـف فـرودگاه،  بـا مشـاغل خدمـه  دوره ای کـه در آن فراگیـران 
اقدامـات پیـش از پـرواز، رونـد سـوار شـدن مسـافران، نحـوه برقـراری ارتبـاط صحیـح 
بـا مسـافران، اقدامـات رفاهـی و امـدادی در طـول پـرواز و  سـایر مـوارد مرتبـط آشـنا 
می شـوند. شـایان ذکـر اسـت کـه الزمـه شـرکت در ایـن دوره برخـورداری از دانـش 

عمومـی زبـان انگلیسـی در سـطح Pre-intermediate می باشـد. 

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 25

طول دوره: 8 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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دوره زبـان تخصصـی بانکـداری، برنامه ریزی شـده توسـط مرکز آمـوزش زبان های خارجی 
ایران-اسـترالیا، ایـده آل تمـام کارکنـان سیسـتم بانکـی اسـت کـه تمایـل دارنـد حرفـه 
بانکـداری را در کشـوری دیگـر ادامـه دهند. از دیگر متقاضیان ایـن دوره اعضای هیئت 
مدیـره و مدیـران ارشـد بانک هـا، مدیـران و کارکنـان روابـط بین الملـل، مدیـران شـعب 
و تمامـی پرسـنلی می باشـند کـه بـه نحـوی در مـراودات خارجـی بانک هـا نقـش دارنـد. 
دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش عمومی زبان انگلیسـی در سـطح 
Intermediate می باشـد. در ایـن دوره، واژگان و اصطالحـات مرتبـط بـا انـواع معامـالت، 
نقـل و انتقـاالت بانکـی، بانکـداری خـرد، بانکـداری اسـالمی، شـرکت های سـرمایه گذاری 

بانک هـا و سـایر مـوارد مرتبـط آمـوزش داده می شـود.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 45

طول دوره: 15 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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امـروزه از ضروریـات موفقیـت داخلـی و بین المللـی در هـر حرفـه ای، آشـنایی بـا زبـان 
انگلیسـی تخصصـی آن حرفـه می باشـد. ایـن امـر بـرای رشـته های پزشـکی و پرسـتاری از 
اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت. دوره زبان تخصصی پرسـتاری مختص پرسـتارانی اسـت 
کـه یـا قصـد دارند از صنعت گردشـگری سـالمت به عنـوان یک صنعت درآمـدزا بهره کافی 
جوینـد و یـا موفقیـت شـغلی خـود را در گـرو مهاجـرت بـه سـایر کشـور ها می داننـد. در این 
دوره کـه توسـط مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجی ایران-اسـترالیا برنامه ریزی شـده اسـت، 
پرسـتاران و کادر درمانـی زبـان انگلیسـی تخصصـی مـورد نیاز به منظـور برقـراری ارتباط با 
بیمـاران و همـکاران، پذیـرش بیمـار، گرفتـن شـرح حـال، توصیـف عالئـم بیمـاری، برخـورد 
بـا مسـایل اورژانـس و همچنیـن واژگان مرتبـط بـا بخش هـای مختلـف بیمارسـتان را فـرا 
می گیرنـد. دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخورداری از دانش عمومی زبان انگلیسـی در 

سـطح Intermediate می باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 75

طول دوره: 25 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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دوره زبـان تخصصـی گردشـگری دوره ای اسـت حرفـه ای بـرای صنعتی درآمـدزا که خود 
را بـرای توسـعه ظرفیت هـا و ارتقـاء قابلیت هـای موجود در زمینه گردشـگری کشـور مان 
آمـاده می سـازد. دوره ای کـه بـرای بودن و ماندن در دایره رقابـت این صنعت بین المللی 
بـه کلیـه مدیران، کارشناسـان صنعت گردشـگری، تورلیدرهـا، فعـاالن و عالقه مندان به 
فعالیـت در ایـن عرصـه توصیـه می گـردد. در این دوره، فراگیـران با انواع گردشـگران، 
اقامتگاه هـا، نحـوه مواجهـه بـا تفاوت هـای فرهنگـی، نحـوه معرفـی جذابیت هـای محلـی و 
شـیوه راهنمایی گردشـگران در حین برگزاری تور و سـایر موارد مرتبط آشـنا می شـوند. 
دوره ای نظام منـد کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش زبان عمومی انگلیسـی 

در سـطح Pre-intermediate می باشد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 45

طول دوره: 15 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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گردشـگری،  صنعـت  انکار ناپذیـر  همـزاد  ایـن  کیترینـگ،  و  هتلـداری  بـزرگ  صنعـت 
بـه  واسـطه وسـعت و گسـتردگی اش از درآمدزا تریـن و اشـتغالزا   ترین صنایـع دنیـا بـه 
شـمار مـی رود. صنعتـی بین المللـی که الزمـه ورود و موفقیت در آن تسـلط به مهارت های 
زبـان تخصصـی هتلـداری و کیترینـگ می باشـد. در ایـن دوره کـه توسـط مرکـز آمـوزش 
زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـرای عالقه منـدان ورود بـه ایـن صنعـت و فعـاالن 
در ایـن عرصـه برنامه ریـزی شـده اسـت، به شـرکت کنندگان زبـان تخصصـی موضوعاتی 
بـا تجهیـزات هتـل،  بـا مسـافران، آشـنایی  از قبیـل میزبانـی مراسـمات، نحـوه تعامـل 
رزرواسـیون، خدمـات غذایـی و آشـامیدنی، مهارت هـای مدیریتـی و سـایر مـوارد مرتبـط 
آمـوزش داده می شـود. دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش عمومـی 

زبـان انگلیسـی در سـطح Pre-intermediate می باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 45

طول دوره: 15 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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در دنیـای امـروز، تسـلط بـه مهارت های ارتباطی همسـو با تجارت جهانـی از پیش نیازهای 
ورود بـه موقعیت های شـغلی مناسـب بـرای کارکنان عرصـه بازرگانـی و تضمین موفقیت 
بـرای فعـاالن اقتصـادی در اقصـی نقـاط جهـان به شـمار می آیـد. در دوره زبـان تخصصی 
بازرگانـی، برنامه ریـزی شـده توسـط مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا، 
کارمنـدان و بازرگانـان بـا مهارت هایی از قبیل آداب معاشـرت، مهارت ارائه در جلسـات، 
معرفـی و فـروش کاال، اصول و مبانی برگزاری جلسـات، اصول و فنـون مذاکره، مکاتبات 
و مـراودات تجـاری، اسـتراتژی و رقابت در تجارت و سـایر موارد مرتبط آشـنا می شـوند. 

دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانش عمومی زبان انگلیسـی در سـطح
 Pre-intermediate می باشد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 60

طول دوره: 20 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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مطمئن تریـن  و  کم هزینه تریـن  آسـانترین،  از  امـروز  دنیـای  در  الکترونیـک  مکاتبـات 
شـیوه های برقـراری ارتبـاط و انتقـال اطالعـات بـه شـمار مـي رود. شـیوه ای کـه شـکل 
تخصصـی بـه خـود گرفتـه و تسـلط بر اصـول و فنون آن متضمـن موفقیت در بسـیاری از 

کسـب و کار هـا و حوزه هـای علمـی اسـت. دوره زبـان تخصصی اصول و فنـون نگارش 
نامه هـای الکترونیـک کـه توسـط مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایـران-

اسـترالیا برنامه ریـزی شـده اسـت مختـص کلیـه اشـخاصی اسـت کـه 
قصـد دارنـد اسـتفاده صحیح از واژگان، نحوه پاسـخ به اسـتعالمات، 
تبـادل اطالعـات، نحـوه تنظیـم گزارشـات سـازمانی و  سـایر مـوارد 
الزمـه  کـه  دوره ای  بیاموزنـد.  بین المللـی  مکاتبـات  در  را  مرتبـط 
شـرکت در آن برخـورداری از دانـش عمومـی زبـان انگلیسـی در 

می باشـد.  Pre-intermediate سـطح 

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 18

طول دوره: 6 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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در جهـان تجـارت سراسـر رقابـت امـروز، اصـول و فنـون بازاریابـی و تبلیغـات را چـه حرفـه 
قلمـداد کنیـم و چـه هنـر، طبیعتـا ماننـد سـایر تخصص هـا نیـاز بـه آمـوزش صحیـح در آن 
احسـاس می گـردد. اصـول و فنونـی کـه مدیـران فـروش شـرکت ها، ویزیتورهـا، پرسـنل 
فـروش برندهایـی کـه متقاضیـان خارجی دارند و مدیـران و کارمندان شـرکت های تبلیغاتی 
بـا تسـلط بـر آنهـا موفقیت شـغلی خـود را تضمیـن می کنند. ایـن دوره توسـط مرکـز آموزش 
زبان های خارجی ایران-اسـترالیا برنامه ریزی شـده اسـت تا بکارگیری موثر زبان انگلیسـی 
در حیطـه کسـب و کار اعـم از نحـوه یافتن و برقراری ارتباط با مشـتری، اسـتفاده از متدهای 
تبلیغاتـی، معرفی محصوالت، سیاسـت های بازاریابی  و سـایر موارد مرتبـط  را آموزش دهد. 
دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش عمومـی زبـان انگلیسـی در سـطح 

می باشـد.  Intermediate

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 22

طول دوره: 7 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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دنیایـی کـه در آن زندگـی می کنیـم شـاهد تحـوالت سـریع و شـگرفی اسـت کـه الزمـه 
همراهـی و همگامـی بـا ایـن تحـوالت برخـورداری از دانـش، ابزارهـا و توانمندی هـای 
مختلـف می باشـد. یکـی از ایـن توانمندی هـا تسـلط بـر اصـول و فنـون مذاکـره اسـت. 
عقـد  مسـئول  پرسـنل  شـرکت ها،  مدیـران  مختـص  مذاکـرات  بـرای  انگلیسـی  دوره 
قـرارداد و نماینـدگان شـرکت های بین المللـی اسـت کـه توسـط مرکـز آمـوزش زبان های 
ایـن دوره  بـه شـرکت کنندگان در  برنامه ریـزی شـده اسـت.  ایران-اسـترالیا  خارجـی 
بکارگیـری موثـر زبـان انگلیسـی در حوزه هایـی از قبیـل آماده سـازی مقدمـات مذاکـره، 
نحـوه طراحـی دسـتور جلسـه، چگونگـی حـل و فصـل مسـایل مـورد مناقشـه و در نهایـت 
جمع بنـدی و بررسـی رونـد پیشـرفت آن و سـایر مـوارد مرتبـط آمـوزش داده می شـود. 
دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش زبان انگلیسـی عمومی در سـطح

می باشـد.  Intermediate

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 28

طول دوره: 9 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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مهـارت ارائـه یـا پرزنتیشـن یکـی از مهارت های ضـروری مورد نیـاز عصر حاضر به شـمار 
مـی رود کـه تسـلط بـر آن از عوامل کلیدی موفقیت و پیشـرفت در دنیای سراسـر رقابت 
امـروز می باشـد. فرقـی نمی کنـد مهنـدس باشـید یـا مختـرع، مدیـر اجرائـی یـک شـرکت 
چنـد ملیتـی یـا رئیـس یـک کسـب و کار نوپا، صـرف نظر از هر حرفه یا شـغلی کـه دارید، 
بایـد قـادر باشـید محصـول، ایـده و یـا توانمندی هـای خـود را بـه دیگـران معرفـی کنید. 
آشـنایی بـا اصـول یک پرزنتیشـن حرفه ای به شـما این امـکان را می دهد تـا پیام خود را 
موثرتـر بـه مخاطبـان انتقـال دهیـد. این دوره که توسـط مرکـز آموزش زبان هـای خارجی 
ایران-اسـترالیا برنامه ریـزی شـده اسـت فنـون معرفی و ارائـه کاال و خدمات، اسـتفاده 
از عبـارات مناسـب جهـت دسـته بندی مطالـب، ارائـه مطالـب علمـی و جمع بنـدی مطالب و 
سـایر مـوارد مرتبـط را بـا بکارگیـری موثـر زبـان انگلیسـی بـه شـرکت کنندگان آمـوزش 
می دهـد. الزمـه شـرکت در ایـن دوره برخـورداری از دانـش عمومـی زبـان انگلیسـی در 

سـطح Intermediate می باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 25

طول دوره: 8 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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مشـاغلی در سـطح جهـان وجـود دارد کـه در عیـن نابـاوری جـزء امتیاز آورتریـن حرفه هـا 
بـرای مهاجـران بـه حسـاب می آیـد. از جملـه ایـن مشـاغل می تـوان بـه حرفه آرایشـگری 
بانـوان و آقایان اشـاره نمود. زبان انگلیسـی مختص آرایشـگران یکـی از پرمخاطب ترین 
دوره هـای برگـزار شـده در مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا به شـمار 
می آید که فرصتی اسـت اسـتثنایی برای عالقمندان این حرفه که اهدافی چون توسـعه 
کسـب و کار و یـا مهاجـرت را دنبـال می کننـد. در ایـن دوره، متقاضیـان بـا نحـوه ارتباط با 
مشـتری، وسـایل و تجهیـزات، انـواع مـدل و رنگ مـو، مانیکـور و پدیکور، آرایـش چهره، 
مراقبت هـای پوسـت و مـو و سـایر خدمـات سـالن های زیبایـی بـه زبـان انگلیسـی آشـنا 
می شـوند. دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخورداری از دانش عمومی زبان انگلیسـی 

در سـطح Pre-intermediate می باشـد.

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 45

طول دوره: 15 هفته
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دوره مهارت هـای برقـراری مکالمـات تلفنـی بـه زبـان انگلیسـی توسـط مرکـز آمـوزش 
زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـرای تمامـی اشـخاصی برنامه ریـزی شـده اسـت کـه 
برقـراری مکالمـات تلفنـی بین المللی بخشـی از نیاز های روزمره آنها به شـمار می رود. در 
ایـن دوره، مدیـران و پرسـنل دپارتمان روابط بین الملـل تمامی مراکز دولتی و خصوصی، 
آژانس هـای مسـافرتی، شـرکت های بازرگانـی، هتل هـا و فراگیـران زبـان انگلیسـی بـا 
یادگیـری نکاتـی از قبیـل اصول برقراری مکالمات تلفنی، دریافت سفارشـات، رسـیدگی 
بـه شـکایات و سـایر امـور مرتبـط قـادر خواهنـد بـود نیاز هـای شـغلی و شـخصی خـود را 
مرتفـع سـازند. دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از دانـش عمومـی زبـان 

انگلیسـی در سـطح Pre-intermediate می  باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 18

طول دوره: 6 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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زبان هـای  آمـوزش  مرکـز  توسـط  شـده  برنامه ریـزی  فوتبـال،  تخصصـی  زبـان  دوره 
خارجـی ایران-اسـترالیا، مختـص مربیانـی اسـت کـه قصد حضـور در کالس هـا و میادین 
بین المللـی را دارنـد، بازیکنانـی کـه سـهم خـود را از تیم هـای صاحـب نـام جهـان طلـب 
می کننـد، داورانـی کـه میادیـن بین المللـی آنهـا را فـرا می خوانـد، روئسـای فدراسـیون 
فوتبـال کـه جایـگاه ارزنـده ای را در فیفـا جسـتجو می کننـد، گزارشـگرانی کـه دوسـت 
دارنـد صـدای خـود را در رسـانه های بین المللـی بشـنوند، کارشناسـان، دانشـجویان و 
فارغ التحصیـالن رشـته تربیـت بدنـی یـا عالقه مندانی که بیزینس سرشـار از سـود مالی 
ایـن رشـته ورزشـی را دنبـال می کننـد. دوره ای کـه الزمـه شـرکت در آن برخـورداری از 

دانـش عمومـی زبـان انگلیسـی در سـطح Pre-intermediate می باشـد.

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها 

ساعات برگزاری: 14:00 الی 19:00

تعداد جلسات: 20

طول دوره: 7 هفته

ف    خاص اهدا ی     برا نگلیسی   ا دوره های    
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There is nothing 
impossible to 

someone who tries.
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مدرس تربیت  ه  ر دو
I R A N - A U S T R A L I A



ESSENTIAL
بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه پیشـرفت در دنیـای نویـن حاصـل دانـش آمیختـه بـا مهارت 
اسـت. مهارتی که اگر از مسـیر صحیح کسـب شـود متضمن موفقیت های شغلی چشمگیری 
مـی باشـد. تدریـس زبـان انگلیسـی نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت، به طـوری که صرفا 
برخـورداری از دانـش عمومـی زبـان انگلیسـی و یا حتـی تحصیالت آکادمیـک مرتبط نیز نمی 
توانـد بـدون کسـب مهـارت هـای الزم از طریـق شـرکت در دوره هـای تربیـت مـدرس بـه 
موفقیـت در تدریـس منتـج شـود. مـا در دپارتمان تربیت مدرس ایران-اسـترالیا با سـالها 
تجربـه در حـوزه آمـوزش و بـا آگاهـی از اهمیـت این دوره مدلی منحصر بفرد در سـه سـطح 
Essential،  Professional، Training of trainers and Assessors برگرفته از سـرفصل 
هـای هـای بیـن المللـی طراحـی نمـوده ایـم کـه مسـیر حرفـه ای شـدن را بـرای کلیـه عالقه 
منـدان بـه تدریـس همـوار نمـوده اسـت. دوره Essential ایـده آل متقاضیانی اسـت که یا 
تصمیـم بـه ورود بـه حـوزه تدریـس را دارنـد و یـا تجربـه موفقـی از شـرکت در دوره هـای 
تربیـت مـدرس سـایر مراکـز ندارند. از ویژگـی های بارز ایـن دوره ماجوالر بودن آن اسـت 
کـه ایـن امـکان را بـه آندسـته از افـرادی کـه دوره هـای تربیـت مـدرس را در سـایر مراکز 
گذرانـده انـد مـی دهـد تـا مهارت هـای مورد نیـاز را بـدون اینکه مجبـور به شـرکت در کل 

دوره باشـند کسـب نمایند.
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PROFFESIONAL
دومیـن مرحلـه از مـدل منحصـر بفـرد دوره تربیـت مدرس مرکـز ایران-اسـترالیا دوره 
Professional نـام دارد کـه مختـص آندسـته از مدرسـین بـا سـابقه ای اسـت کـه توقف 
را نمـی پسـندند و مـی داننـد کـه بـرای مانـدن در دایـره رقابـت نیـاز بـه ارتقـاء سـطح 
مهـارت خـود و همسـویی بـا آخریـن تحـوالت آموزشـی در سـطح بیـن الملل دارنـد. دوره 
ای کـه بـا انتقـال دانـش روز و عمـق دادن بـه مهـارت های مدرسـین آنهـا را در حرفه ای 
شـدن و حرفـه ای مانـدن یاری می نماید. از شـروط شـرکت در ایـن دوره گذراندن دوره 
Essential بـا حداقـل یـک سـال سـابقه تدریـس و یـا احـراز صالحیـت توسـط متخصصان 

دپارتمـان تربیـت مـدرس ایـن مرکز می باشـد. 
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TRAINING OF TRAINERS AND ASSESSORS

سـومین مرحلـه از مـدل منحصـر بفـرد دوره تربـت مـدرس مرکـز ایران-اسـترالیا دوره 
Training of Trainers  و Assessors نـام دارد. از جملـه متقاضیـان ایـن دوره مـی توان از 
مدرسـین حرفـه ای و بـا سـابقه کـه عالقـه منـد بـه ورود به حـوزه تربیت مدرس هسـتند 
یاد کرد. از دیگر شـرکت کنندگان این دوره سـوپروایزرها و مدیران آموزشـی موسسـات 
زبـان هسـتند کـه نیاز به برگزرای دوره های تربیت مدرس و ارزیابی مدرسـین به شـکل 

اسـتاندارد و حرفـه ای را در موسسـات تحـت مدیریـت خود احسـاس می کنند.
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TESOL
TESOL دوره ای جامع و استانداردی بین المللی برای تدریس زبان انگلیسی

مسیری برای حرفه ای شدن و پشت سر گذاشتن دنیای آماتوری تدریس

مجوزی برای شروع تدریس در بسیاری از کشورها 

ایـن همـه مـا را در دپارتمـان تربیـت مـدرس ایران-اسـترالیا بـر آن داشـت تـا اقـدام 
بـه برگـزاری دوره هـای رسـمی TESOL نماییـم. تخصـص مـا در اجرای کیفی دوره توسـط 
Trainer هـای تاییـد شـده بیـن المللـی و روابـط مـا بـا مراکـز معتبـر و رسـمی برگـزاری 
کننـده ایـن دوره در کشـور هـای انگلیسـی زبان امـکان دریافـت گواهینامه های رسـمی 
را بـرای کلیـه هموطنـان عزیزمـان در داخـل کشـور فراهـم آورده اسـت. ایـن برگیسـت 
زریـن از کلکسـیون افتخـارت ایـن مرکـز و شـاید پایانـی بـه صـدور گواهینامه هـای غیر 

معتبـر از سـوی مراکـز غیر رسـمی.
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TKT
آزمون TKT که توسـط دانشـگاه کمبریج در سـه بخش طراحی شـده اسـت میزان دانش 
تخصصـی تدریـس مدرسـین را مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد. آزمونـی کـه موفقیت در 
آن بـه کسـب گواهینامـه های معتبر در سـطح بیـن الملل منتج می گردد. مـا در دپارتمان 
تربیـت مـدرس ایران-اسـترالیا بـا آگاهـی از اهمیـت ایـن آزمـون بین المللـی اقدام به 
برگـزاری دوره تخصصـی آمادگـی ایـن آزمـون نمـوده ایـم کـه شـرکت کننـدگان در ایـن 
دوره را در کسـب نمـرات ایـده آل یـاری مـی نمایـد. از دیگـر ویژگـی هـای بـارز شـرکت 
در ایـن دوره ارتقـاء دانـش تخصصـی تدریـس مدرسـین اسـت کـه بـه بهبـود عملکـرد 

آموزشـی ایشـان منتـج خواهد شـد.
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DELTA
Delta  یکـی از دوره هـای حرفـه ای آمـوزش زبـان انگلیسـی اسـت کـه توسـط دانشـگاه 
کمبریـج طراحـی شـده و تلفیقـی از مباحـث تئوری و عملی اسـت. دوره ای بیـن المللی که 
از سـه مـاژول تشـکیل شـده و مبنـای اخذ مدرک ماژول یـک آن صرفا قبولـی در آزمون 
مربوطـه اسـت. مـا در دپارتمـان تربیـت مـدرس ایران-اسـترالیا بـا نگاهـی تخصصی به 
ایـن حـوزه متقاضیـان اخـذ مـدرک مـاژول 1 را بـا برگـزاری دوره آمادگـی ایـن آزمون به 
منظـور کسـب نمـره ایـده آل یـاری مـی کنیـم. بـا شـرکت در ایـن دوره بـه بینشـی عمیق 
تـر در حـوزه تدریـس زبان انگلیسـی دسـت یافتـه و در مسـیر حرفه ای شـدن فراتر از 

دیگـران گام بردارید.
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WORKSHOP
کارگاه هـای آموزشـی یکـی از راه  هـای ایجاد تخصـص، افزایش دانش شـغلی و باال بردن 
سـطح مهارت شـرکت کنندگان آن اسـت. ما در دپارتمان تربیت مدرس ایران-اسـترالیا 
بـا آگاهـی از اهمیـت و تاثیـر برگـزاری ایـن دوره هـا بـر رشـد و شـکوفایی مدرسـین 
و بهبـود روش هـای انجـام کار در سـطح موسسـات اقـدام بـه برنامـه ریـزی کارگاه هـای 
مختلـف نمـوده ایـم کـه پاسـخ گوی نیاز مدرسـین و مراکز آموزشـی می باشـد. با شـرکت 

در ایـن دوره هـا کیفیـت عملکـرد آموزشـی خـود را ارتقـاء دهید.
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TEACHERS’ GENERAL ENGLISH
بـدون شـک مهمتریـن مولفـه ورود به حـوزه تدریس برخـورداری از دانـش عمومی زبان 
انگلیسـی مطلـوب مـی باشـد. دانشـی کـه حتـی پـس از سـال هـا تدریـس و حرفـه ای 
شـدن نیـاز بـه بازآمـوزی و ارتقاء دارد. مـا در دپارتمـان تربیت مدرس ایران-اسـترالیا 
بـا آگاهـی از ایـن مهـم دوره ای را برنامـه ریـزی نمـوده ایـم کـه عـالوه بـر ارتقـاء دانـش  
عمومـی زبـان انگلیسـی مدرسـین، ایشـان را با مفاهیم زبانـی مورد نیاز یـک مدرس نیز 
آشـنا مـی کنـد. با شـرکت در این دوره بـا اعتماد به نفس بیشـتری به تدریـس پرداخته 

و از ایـن مزیـت رقابتـی بهـره مند شـوید. 

از ویژگی های اساسی یک مدرس زبان حرفه ای می توان 

جنـرال انگلیـش دوره ای بـرای مدرسـین مـی باشـد، دوره ای حرفـه ای که زبـان عمومی 
مـدرس را بـه چالـش مـی کشـد. دوره ای کـه برخـالف تمـام تـالش هـا بـرای افزایـش 
دانـش مهـارت تدریـس ایـن بـار سـراغ تقویـت اصـول پایـه و اسـتاندارد زبـان عمومـی 
رفتـه اسـت. دوره ای کـه ایـران اسـترالیا بـی اغماض و بـدور از هر پرده پوشـی بدنبال 
اجـرای صحیـح و اسـتاندارد آمـوزش اصول پایه هر چهـار مهارت اصلی می باشـد. اینکه 
چگونـه مـی شـود لغـت یا گرامر را آمـوزش داد، اینکـه اصول صحیح و اسـتاندارد گوش 
دادن و شـنیدن چگونـه بایـد آمـوزش داده شـود و چگونـه مـی شـود سـیالبس های بین 
المللـی را بصـورت حرفه ای در هر کالس آموزشـی توسـط مدرس تدریـس گردد. اینبار 

ایـران اسـترالیا قلـب آمـوزش مـدرس را برای تپیدن نشـانه رفته اسـت. 
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ESP, EAP
 بـا افزایـش روز افزون متقاضیان شـرکت در دوره های انگلیسـی بـرای اهداف خاص یا 
همـان دوره هـای ESP و EAP، نیـاز بـه تربیـت مدرسـین حرفـه ای در این حـوزه بیش از 
پیـش احسـاس مـی شـود. دور ه هایـی که شـیوه تدریس آنها بـا آنچه کـه در کالس های 
آمـوزش عمومـی زبـان انگلیسـی مـی گـذرد تفـاوت هایـی دارد. مـا در دپارتمـان تربیـت 
مـدرس ایران-اسـترالیا بـا برگـزاری دوره تربیـت مـدرس  ESP و EAP خدمتـی دیگر از 
جنـس نـو آوری و اسـتاندارد بـه عالقمنـدان و مدرسـین زبـان انگلیسـی عرضـه نمـوده 
ایـم. دوره ای کـه بـا بکارگیـری منابـع بیـن المللـی مسـیر پیشـرفت را بـرای مدرسـین 

کوتـاه و همـوار نموده اسـت.
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FCE, CAE, CPE
 CAE, در سـال هـای اخیـر شـاهد افزایش روز افـزون متقاضیان شـرکت در آزمـون های
FCE و CPE طراحـی شـده توسـط دانشـگاه کمبریـج بـوده ایـم، آزمـون هایـی منطبـق بـر 
اسـتاندارد CEFR کـه پاسـخ گـوی بسـیاری از نیـاز هـای علمـی و شـغلی زبـان آمـوزان 
مـی باشـد. آزمـون هایـی کـه وجـود مدرسـین حرفـه ای در برگـزاری دوره هـای آمادگـی 
آنهـا نقـش بسـزایی در موفقیـت داوطلبـان آزمـون ایفـا می کند. مـا در دپارتمـان تربیت 
مـدرس ایران-اسـترالیا بـا آگاهـی از ایـن مهم اقدام بـه برگـزاری دوره تربیت مدرس 
CAE, FCE  و CPE نمـوده ایـم. دوره ای کـه شـرکت کنندگان در آن با نحوه تدریس دوره 

هـای آمادگـی آزمون آشـنا می شـوند.
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IELTS
دوره تربیـت مـدرس آیلتـس مختـص کلیـه مدرسـین زبـان انگلیسـی و تمامـی عالقـه 
 High intermediate انگلیسـی در سـطح  زبـان  عمومـی  دانـش  از  کـه  اسـت  مندانـی 
برخوردارنـد امـا زیر سـایه سـنگین مدعیـان این بازار آشـفته در حـوزه تدریس آیلتس 
تـا کنـون امـکان بُـروز توانایی هـا و ارائه دانش خود بـه متقاضیان این دوره را نداشـته 
انـد. متقاضیانـی کـه بـا قـدرت نمایـی و انحصـار طلبـی تبلیغاتـی چنـد مرکز و آموزشـگاه 
غیـر تخصصـی بـه حاشـیه رانده شـده و فرصتی بـرای ایفای نقـش خود بعنوان مدرسـی 

توانمنـد در حـوزه تدریـس دوره آمادگـی آزمـون IELTS بدسـت نیـاورده انـد. 

مـدرس  تربیـت  دوره  برگـزاری  بـا  ایران-اسـترالیا  مـدرس  تربیـت  دپارتمـان  در  مـا 
آیلتـس بـه ایـن انحصـار طلبـی خاتمـه داده و زمینـه ورود داوطلبـان واجـد شـرایط بـه 
حـوزه تدریـس آیلتـس را فراهـم نمـوده ایـم. دوره ای کـه مدرسـین بـا شـرکت در آن 
بـا روش هـای تدریـس دوره آمادگـی آزمـون آیلتـس بـه طـور حرفه ای آشـنا می شـوند.  
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CELPIP
معتبـر  آزمونـی  کانـادا،  مهاجـرت  اداره  توسـط  آزمونـی اسـت طراحـی شـده   CELPIP
هماننـد آزمـون هـای بیـن المللـی آیلتـس و تافـل کـه میزان تسـلط بـه زبان انگلیسـی 
را در چهـار مهـارت اصلـی مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد. ایـن آزمـون در دو فرمـت

آزمـون  کنـار  در  کـه  گـردد  مـی  برگـزار   )CELPIP-General LS و    ELPIP-General
آیلتـس انتخـاب دیگـری بـرای متقاضیـان مهاجـرت بـه کشـور کانادا محسـوب مـی گردد. 
تربیـت  را در دپارتمـان  مـا  آزمـون  ایـن  افـزون متقاضیـان شـرکت در  اسـتقبال روز 
مـدرس ایـران اسـترالیا بـر آن داشـت تـا بـا برگـزاری دوره تربیـت مدرس ایـن آزمون 
معتبـر زمینـه ورود و فعالیـت  حرفه ای مدرسـین زبان انگلیسـی را در این حوزه فراهم 

آوریـم. کـه ایـن خـود بـرگ زرینـی اسـت در کلکسـیون افتخـارات ایـن مرکز.
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YLE
امـروزه شـاهد اسـتقبال فزاینـده والدیـن زبـان آمـوزان کـودک و نوجـوان از شـرکت 
کـردن فرزندانشـان در آزمـون بیـن المللـی YLE دانشـگاه کمبریـج هسـتیم. آزمونی که 
میـزان تسـلط زبـان انگلیسـی ایـن گـروه از زبـان آمـوزان را بـر اسـاس اسـتاندار هـای 
بیـن المللـی مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد. آزمونـی کـه برگـزاری دوره هـای آمادگی آن 
مدرسـینی را مـی طلبـد کـه عـالوه بـر تسـلط بـر مهـارت هـای آمـوزش زبـان انگلیسـی بـا 
معیـار هـای ایـن آزمـون و نحـوه صحیـح آموزش متقاضیـان آن نیز آشـنایی کامل داشـته 
باشـند. مـا در دپارتمـان تربیـت مـدرس ایران-اسـترالیا با سـال ها تجربـه در برگزرای 
آزمـون هـای آزمایشـی YLE دوره ایـی را طراحـی نموده ایم که دانـش و مهارت های الزم 
بـه منظـور آمـاده نمـودن زبان آمـوزان را برای شـرکت در این آزمون به مدرسـین حوزه 

کـودک ونوجـوان آمـوزش مـی دهد. 
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لیا ا ــتر س ن-ا ا یر ا
پا و ر ا د  ر ا ند ســتا ا و     

I R A N - A U S T R A L I A



و  لیا   ا ســتر یران-ا ا
پا و ر ا د   ر نـــدا ستا ا
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موسسـه کتب 
I R A N - A U S T R A L I A



Master Key

آیـا بـه دنبـال کلیـد درهـای بسـته حسـاس ترین و پـر مخاطب تریـن آزمـون بین المللـی یـا همـان  ●

هسـتید؟  IELTS

آیـا موفقیـت شـغلی و تحصیلـی شـما هـم ماننـد هـزاران متقاضی آیلتـس در گروی کسـب نمره باال  ●

در ایـن آزمون می باشـد؟ 

آیـا بـه دنبـال منبعـی منسـجم و مقرون به صرفـه از میـان انبـوه کتـب آیلتـس موجـود در بـازار  ●

هسـتید؟ 

 MASTER KEY مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجی ایران-اسـترالیا بـا تألیف و تدوین گنجینـه گران بهـای

تمـام صفـوف انتظـار را درهـم شکسـته و بـا افتخـار زایدالوصفـی ایـن غـرور ملـی میهنـی را بـرای تـک 

تـک  مـردم ایـران بـه ارمغان آورده اسـت. کتابـی بی نظیر و ارزنده بـر پایه تحلیل هـای تخصصی که راه 

خـود را از میـان صد هـا منبـع و آزمـون اسـتاندارد بین المللـی باز کـرده و در قواره کتابی پنـج جلدی بر 

آسـمان آمادگـی آزمـون IELTS خودنمایـی می کند. درخششـی باشـکوه از متخصصان ایران-اسـترالیا 

کـه نیـاز شـما را از خریـد ده هـا عنـوان کتـاب برطـرف کـرده و بـا صرفه جویـی قابـل توجهـی در زمـان و 

هزینه هـا، شـما را بـرای کسـب نمراتـی ایـده ال آماده می سـازد.

MASTER KEY ایـن شـاه کلیـد درهـای بسـته معجـزه ای سـت کـه نگرانـی بسـیاری از متقاضیـان 

IELTS را برطـرف سـاخته و نوید بخـش موفقیـت و حصـول نتایـج درخشـان در  شـرکت در آزمـون 

کوتاه تریـن بـازه زمانـی گردیـده اسـت.
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Peach

همـواره یکـی از بزرگتریـن مشـکالت موسسـات زبان انگلیسـی و فراگیـران عدم وجود منبعـی معتبر و 

هدفمنـد بـرای کالس هـای بحـث آزاد بـوده اسـت. این کالس ها سالهاسـت که به شـکلی سـنتی در حال 

برگـزاری اسـت. مـا در مجموعـه بـزرگ ایران-اسـترالیا بـا دو دهـه تجربه و شـناخت دقیـق از نیاز های 

زبان آمـوزان کتبـی را تألیـف کرده ایـم کـه نـه تنهـا جـای خالـی ایـن منبـع را پـر کـرده، بلکـه بـا تکیـه بر 

اصـول روانشـناختی و آموزشـی توانسـته هـوش کالمـی و اجتماعـی را در زبان آموزان افزایـش داده و 

تفکـر انتقـادی را در ایشـان ایجـاد نمایـد. کتبی که زبان آموزان بـا خواندن آن احسـاس خودکارآمدی و 

اعتمـاد بـه نفـس خواهنـد کرد. مجموعه نفیـس Peach یا همان هلـو در 5 جلد برای طیف گسـترده ای 

از زبان آمـوزان از سـطح پایـه تـا پیشـرفته طراحی شـده اسـت. آمار های رسـمی نشـان دهنده موفقیت 

شـرکت کنندگان در آزمـون آیلتـس و کسـب نمـره ایـده آل پـس از خوانـدن این کتب می باشـد. 
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Roadmap

سـری کتـب کمـک آموزشـی Roadmap تدویـن و گـردآوری شـده توسـط متخصصـان مرکـز آمـوزش 

زبـان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا از بخـش هـای مختلفـی اعـم از فیلـم، بحـث و گفتگـو، تمریـن هـای 

شـنیداری، گرامر و لغت تشـکیل شـده اسـت. این مجموعه مکمل ایده آلی اسـت برای کتب آموزشـی 

موجـود در بـازار ماننـد Four Corners. ایـن سـری کتـب که از سـطح پایه تا پیشـرفته طراحی شـده 

اسـت، عـالوه بـر افزایـش دانش عمومی زبان انگلیسـی، فراگیـران را به منظور شـرکت در آزمون های 

بیـن المللـی بویـژه آیلتـس آمـاده می سـازد. آمار های رسـمی نشـان دهنـده موفقیت شـرکت کنندگان 

در آزمـون آیلتـس و کسـب نمـره ایـده آل پـس از خوانـدن ایـن کتب می باشـد. 
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Four Corners

مجموعـه کتـب Four Corners از جملـه منابـع معتبـر آمـوزش زبـان انگلیسـی در سـطح بین الملـل 

می باشـد کـه در چهـار جلـد از سـطح پایـه تـا تکمیلـی ارائـه شـده اسـت. در کشـور عزیزمـان ایـران، 

بسـیاری از موسسـات زبـان از ایـن مجموعه کتب به عنـوان منبع اصلی آموزش خود اسـتفاده می کنند. 

ایـن کتـاب هـر چهـار مهـارت اصلـی را پوشـش داده و زبان آمـوزان بـا خواندن هـر چهار جلد این سـری 

کتـب دانـش عمومـی مـورد نیـاز بـه منظور شـرکت در آزمون هـای بین المللـی به ویژه آزمـون  آیلتس را 

کسـب می کننـد. البتـه شـایان ذکر اسـت که ایـن منابع معموال پاسـخگوی تمـام نیاز های خوانندگانشـان 

نیسـتند. از ایـن رو، متخصصـان مـا در مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـا تدویـن و 

گـرد آوری کتـب کمـک آموزشـی Sharpener ،Roadmap و مجموعه کتب واژگان توانسـته اند پکیج 

جامعـی را بـرای فراگیـران زبـان انگلیسـی و کلیـه متقاضیـان آزمون هـای بین المللـی به ویـژه آیلتـس 

فراهم سـازند.
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مـون ها ز آ
I R A N - A U S T R A L I A



راه رسیدن به موفقیت را برای خود شبیه سازی کنید.

بررسـی الگوی هـای موفقیـت در آزمون هـای آزمایشـی نشـان می دهد که شـرکت در این 
آزمون هـا بـا هدف گذاری هـای پیش بینـی شـده منتـج بـه آشـنایی داوطلبـان بـا فرمـت 
آزمون هـای اصلـی، ارزیابـی میـزان دانـش زبـان انگلیسـی، افزایـش اعتمـاد بـه نفـس، 
کاهـش اسـترس، صرفه جویـی در هزینه و زمان و در نتیجه کسـب مهارت  های مورد نیاز 
جهـت شـرکت در آزمون هـای اصلـی می شـود. مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایـران-

اسـترالیا بـا تکیـه بـر سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون های آزمایشـی، با ارائـه کارنامه 
تحلیلـی، زبان آمـوزان را از نقـاط قـوت و ضعـف خـود مطلع سـاخته و با ارائه مشـاوره های 
آموزشـی ایشـان را بـه منظـور شـرکت در آزمون هـای اصلـی آمـاده می کنـد. آمار هـای 
اسـتخراج شـده حاکـی از آن اسـت کـه درصـد باالیـی از داوطلبانـی که تجربه شـرکت در 
آزمون هـای آزمایشـی مرکـز ایران-اسـترالیا را داشـته اند بـه موفقیـت چشـمگیری در 

آزمون هـای اصلـی دسـت یافته انـد.

Page 80

IRAN-AUSTRALIA
LANGUAGE CENTER



آیلتس این پر مخاطب ترین و معتبر ترین معیار سـنجش دانش زبان انگلیسـی در سـطح 
بین الملـل شـاه کلیـد دروازه هـای موفقیـت هـزاران متقاضـی جویـای کار و یـا عالقه منـد 
بـه تحصیـل و زندگـی در خـارج از کشـور اسـت. آزمونـی کـه موفقیـت در آن نیـاز بـه 
برنامه ریـزی، مطالعـه و آشـنایی کامـل بـا فرمـت و شـرایط برگـزاری آن دارد. ایـران-

اسـترالیا بـا تکیـه بـر سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون های آزمایشـی و برخـورداری از 
کتـب منحصـر بـه فـرد خـود و همچنین با ارائـه کارنامه تحلیلـی، کلید طالیـی موفقیت در 

آزمـون اصلـی را در اختیـار شـما قـرار می دهـد.

 Academic آزمـون آیلتـس در 2 فرمـت آکادمیـک و جنـرال برگـزار می شـود. آیلتـس
پاسـخگوی نیـاز داوطلبانـی اسـت که قصـد ادامه تحصیـل در دانشـگاه های خارج از کشـور 
را دارنـد. داوطلبـان مهاجـرت و جوینـدگان کار نیز با داشـتن مدرک آیلتس جنرال شـانس 
بـا شـرکت در آزمـون  بـه کشـور های مـورد نظرشـان افزایـش می دهنـد.  ورود خـود را 
آزمایشـی آیلتـس، برگـزار شـده توسـط مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا، 

شـانس موفقیـت خـود را در آزمـون اصلـی افزایـش دهیـد.

آزمون

 IELTS
زمایشی آ آزمون  
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آزمـون PTE هماننـد IELTS و TOEFL یکـی از آزمون هـای معتبـر سـنجش دانـش زبـان 
انگلیسـی فراگیرانـی اسـت کـه  قصـد مهاجـرت یـا ادامـه تحصیـل در خـارج از کشـور 
به ویـژه اسـترالیا را دارنـد. موفقیـت در ایـن آزمـون مانند سـایر آزمون هـای بین المللی 
نیـاز بـه برنامه ریـزی، مطالعـه و آشـنایی کامـل بـا فرمـت و شـرایط برگـزاری آن دارد. 
ایران-اسـترالیا بـا تکیـه بر سـال ها تجربـه در برگزاری آزمون های آزمایشـی شـما را به 

منظـور شـرکت در آزمـون اصلـی آمـاده می کنـد.

زمون آ

PTE
زمایشی آ آزمون  
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آزمـون GRE مختـص آن دسـته از متقاضیانـی اسـت که قصد اخذ پذیـرش در دوره های 
تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه های خـارج از کشـور را دارنـد. در ایـن آزمـون کـه بـه دو 
شـکل GRE General و GRE Subject برگـزار می شـود، مهارت هـای اسـتدالل لغـوی، 
اسـتدالل ریاضـی، نـگارش تحلیلی و تفکـر انتقادی مـورد ارزیابی قرار می گیـرد. آزمون 
GRE General آزمونـی اسـت عمومـی کـه بـه رشـته خاصـی ارتبـاط نـدارد، در حالیکـه 
آزمـون GRE Subject عـالوه بـر سـنجش مهارت هـای عمومی به سـنجش دانش تخصصی 
فیزیـک،  ریاضیـات،  بیوشـیمی،  شـیمی،  زیست شناسـی،  رشـته های  در  متقاضیـان 
در  تجربـه  سـال ها  بـا  ایران-اسـترالیا  می پـردازد.  انگلیسـی  ادبیـات  و  روانشناسـی 
برگـزاری آزمون هـای آزمایشـی مفتخـر اسـت عـالوه بـر برگزاری آزمایشـی ایـن آزمون و 

اعطـای گواهینامـه معتبـر، دوره  آمادگـی مربوطـه را نیـز برگـزار نمایـد.

زمون آ

GRE
زمایشی آ آزمون  
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آزمـون YLE در 3 سـطح A1 Movers ،Pre A1 Starters و A2 Flyers توسـط دانشـگاه 
کمبریـج طراحـی شـده اسـت و مختـص زبان آمـوزان کـودک و نوجـوان بیـن سـنین 7 تـا 
12 سـال می باشـد کـه اکثـراً یـک آزمـون بین المللـی را بـرای اولین بـار تجربـه می کنند. 
شـرکت در ایـن آزمـون دو مزیـت دارد: اول اینکـه بـه زبان آمـوزان ایـن فرصـت را 
می دهـد تـا دانـش زبانـی خـود را محـک زننـد و دیگر اینکـه والدین از سـطح واقعـی دانش 
زبـان انگلیسـی فرزندانشـان بـر اسـاس معیارهـای یـک دانشـگاه معتبـر مطلـع می شـوند، 
موضوعـی کـه همـواره یکـی از دغدغه های اساسـی والدیـن بوده اسـت. ایران-اسـترالیا با 
سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون های آزمایشـی مفتخر اسـت عـالوه بر برگزاری آزمایشـی 
ایـن آزمـون و اعطـای گواهینامـه معتبـر، دوره هـای آمادگی این آزمـون را نیز برگـزار نماید.

زمون آ

 YLE
زمایشی آ آزمون  
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آزمـون KET )کـی ای تـی( کـه توسـط دانشـگاه کمبریـج طراحـی شـده اسـت مرجعی اسـت 
معتبـر بـرای ارزیابـی دانـش زبان انگلیسـی فراگیران بزرگسـال و نوجوان کـه در ابتدای 
راه آموختـن ایـن زبـان بین المللی هسـتند. آزمونی که بـه زبان آموزان ایـن اطمینان خاطر 
را می دهـد کـه در مسـیر صحیـح یادگیـری زبـان انگلیسـی قـرار دارنـد. زبان آموزانـی که 
ایـن آزمـون را با موفقیت پشـت سـر می گذارند بر اسـاس اسـتاندارد اروپایـی CEFR در 
سـطح مقدماتـی یـا A2 قـرار داشـته و قـادر بـه کسـب نمـره 3 در آزمـون آیلتـس جنـرال 
می  باشـند. مـا در مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـه کلیـه زبان آموزانی 
کـه سـطح مقدماتـی را در هـر موسسـه زبانـی و با هر کتابی پشـت سـر گذاشـته اند اکیدا 
توصیـه می کنیـم بـا شـرکت در ایـن آزمـون اسـتاندارد و بین المللـی دانش زبانـی خود را 
قبـل از اینکـه برای اصالح روش یادگیری دیر شـود بسـنجند. ایران-اسـترالیا با سـال ها 
تجربـه در برگـزاری آزمون هـای آزمایشـی مفتخـر اسـت عـالوه بـر برگـزاری آزمایشـی این 

آزمـون و اعطـای گواهینامـه معتبـر، دوره  آمادگـی ایـن آزمـون را نیز برگـزار نماید.

زمون آ

 KET
زمایشی آ آزمون  
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آزمـون PET )پـی ای تـی( کـه توسـط دانشـگاه کمبریـج طراحـی شـده اسـت مرجعی اسـت 
معتبـر بـرای ارزیابـی دانـش زبـان انگلیسـی فراگیـران بزرگسـال و نوجـوان کـه در میانه 
راه آموختـن ایـن زبـان بین المللـی هسـتند.  آزمونـی کـه میـزان تسـلط فراگیـران را بـر 
آموخته هـای خـود از سـطح پایـه تـا تکمیلی محـک می زنـد. زبان آموزانـی که ایـن آزمون را 
بـا موفقیـت پشـت سـر می گذارنـد بـر اسـاس اسـتاندارد اروپایـی CEFR در سـطح میانی 
یـا B1 قـرار داشـته و قـادر به کسـب نمره 3 تـا 4.5 در آزمـون آیلتس جنرال می باشـند. 
مـا در مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایـران- اسـترالیا بـه کلیـه زبان آموزانی که سـطح 
میانـی یـا همـان Pre-intermediate را در هـر موسسـه زبانـی  و با هر کتابی پشـت سـر 
گذاشـته اند اکیـدا توصیـه می کنیـم با شـرکت در ایـن آزمـون اسـتاندارد و بین المللی از 
تسـلط بـر آموخته هـای خـود اطمینـان حاصل کرده و بـا اعتماد بـه نفس باالتـری در مراحل 
بعـدی یادگیـری گام بردارنـد. ایران-اسـترالیا بـا سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون های 
آزمایشـی مفتخر اسـت عالوه بر برگزاری آزمایشـی این آزمون و اعطای گواهینامه معتبر، 

دوره آمادگـی ایـن آزمـون را نیـز برگـزار نماید.

زمون آ

 PET
زمایشی آ آزمون  
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آزمون FCE که توسـط دانشـگاه کمبریج طراحی شـده، آزمونی اسـت که توانایی افراد در 
نگارش و گفتگو های روزمره به زبان انگلیسـی را در سـطح پیشـرفته می سـنجد و ایده آل 
بـه ادامـه تحصیـل در سـایر کشـور ها می باشـد.  تمامـی جوینـدگان کار و عالقه منـدان 
زبان آموزانـی کـه ایـن آزمـون را بـا موفقیـت پشـت سـر می گذارند بر اسـاس اسـتاندارد 
اروپایـی CEFR در سـطح Upper-intermediate یـا B2 قـرار داشـته و قـادر بـه کسـب 
نمـره 5 تـا 6.5 در آزمـون آیلتـس جنـرال می باشـند. ایران-اسـترالیا بـا سـال ها تجربـه 
در برگـزاری آزمون هـای آزمایشـی مفتخر اسـت عالوه بر برگزاری آزمایشـی ایـن آزمون و 

اعطـای گواهینامـه معتبـر، دوره آمادگـی ایـن آزمـون را نیز برگـزار نماید.

زمون آ

 FCE
زمایشی آ آزمون  
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توانایـی  کـه  اسـت  سـندی  شـده،  طراحـی  کمبریـج  دانشـگاه  توسـط  کـه   CAE آزمـون 
زبان آمـوزان را در بکارگیـری زبـان انگلیسـی در برقـراری ارتبـاط در محیط هـای اجتماعـی، 
کاری و آکادمیـک در سـطح حرفـه ای نشـان می دهـد. زبان آموزانـی کـه ایـن آزمـون را بـا 
 advanced در سطح CEFR موفقیت پشـت سـر می گذارند بر اسـاس اسـتاندارد اروپایی
یا C1 قرار داشـته و قادر به کسـب نمره 6.5 تا 7.5 در آزمون آیلتس جنرال می باشـند. 
ایران-اسـترالیا بـا سـال ها تجربـه در برگـزاری آزمون هـای آزمایشـی مفتخـر اسـت عالوه 
بـر برگـزاری آزمایشـی این آزمـون و اعطای گواهینامـه معتبر، دوره آمادگی ایـن آزمون را 

نیـز برگـزار نماید.

زمون آ

 CAE
زمایشی آ آزمون  
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بی شـک نشـان زرین مدارک صادره از سـوی دانشـگاه کمبریج برای باالترین میزان تسـلط 
بر دانش زبان انگلیسـی به آزمون CPE  تعلق می گیرد. آزمونی که بر اسـاس اسـتاندارد 
اروپایـی CEFR در سـطح عالـی یـا C2 بـوده و زبان آمـوزان بـا موفقیت در آن قـادر خواهند 
بـود نمـره 7.5 تـا 9 در آزمـون آیلتـس جنـرال کسـب نماینـد. ایران-اسـترالیا با سـال ها 
تجربـه در برگـزاری آزمون هـای آزمایشـی مفتخـر اسـت عـالوه بـر برگـزاری آزمایشـی این 

آزمـون و اعطـای گواهینامـه معتبـر، دوره  آمادگی ایـن آزمون را نیز برگـزار نماید.

زمون آ

 CPE
زمایشی آ آزمون  
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“ One language sets you 
in a corridor for life. Two 

languages open every door 
along the way.”

Frank Smith
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مرکـز آمـوزش زبان هـای خارجـی ایران-اسـترالیا بـه عنـوان اولیـن و تنهـا مرکـز تخصصـی 
آمـوزش زبـان انگلیسـی تحـت نظـارت وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری افتخـار دارد به تمامی 
زبان آمـوزان خـود در پایـان دوره هـای عمومـی و تخصصـی گواهینامه های معتبـر و قابل ترجمه، 
ممهـور بـه مهر وزرات خانه های دادگسـتری و امور خارجه، اعطا نمایـد. متقاضیان ادامه تحصیل 
در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری، افـرادی که قصـد مهاجرت دارنـد و همچنین جویندگان 
کار در داخـل و خـارج از کشـور از جملـه افـرادی هسـتند کـه از مزایـای اخـذ ایـن گواهینامه ها 

بهـره مند خواهند شـد.

سازمان ها و ارگان های صادرکننده این گواهینامه ها عبارتند از:  

وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری ■

دانشگاه جامع علمی کاربردی ■

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ■

سازمان مدیریت ■

سازمان فنی و حرفه ای ■
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از درختـان جنـگل  نیمکت هـای چوبـی بیشـتر 
معلـم  تـالش  در  ریشـه  اگـر  می دهنـد ،  میـوه 

باشـند. داشـته 

کار پشت و جدیت یعنی شما، سواد یعنی این
شماویعنیقبولمسئولیتشمادرمسیربهثمر

رساندناینمیوهها

مسئولیتی- چنین پذیرش برای را خود اگر
آمادهمیبینید

را- حرفهای محیط یک در کردن کار اگر
میپسندید

اگردرقبالتالشیکهمیکنیدمزدمناسب-
درخواستدارید

اگربهدنبالارتقاءسطحشغلیوعلمیخود-
هستید

اگرنمیخواهیدازمتدهایتدریسروزدنیا-
عقببمانید

خود- علمی منزلت و شأن دنبال به اگر و
هستید

را ازآموزش نو تاتجربهای باشید ماهمراه با
بدستآورید.

تـالش  دهـه  دو  از  بیـش  بـا  ایران-اسـترالیا 
در حـوزه تدریـس زبـان انگلیسـی بـه دنبـال  
تکریـم جایـگاه واالی مدرسـین خـود می باشـد.

ایـران- مرکـز  در  تدریـس  بـه  عالقه منـدان 
اسـترالیا می تواننـد بـا توجـه بـه سـوابق علمی 
و عملـی خـود، حوزه همـکاری مورد نظرشـان را 

انتخـاب و فراینـد اسـتخدام را طـی نماینـد.
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برایاستخدامشدندرایران-استرالیاهیچرازی
درکارنیست

فقط کافیست 

جـزء  را  نظـم  باشـید ،  باهـوش  قـدری 
خصیصه هـای ذاتی خود داشـته باشـید، قدری 
بـه مراتـب  بـرای رسـیدن  جاه طلـب باشـید و 
باالتـر کارتـان را بـه بهتریـن نحو انجـام دهید ، 
مدیـر باشـید و بـرای انجـام امـور خـود برنامـه 
داشـته باشـید ، صادق و کاری باشـید و به جای 
حـرف زدن عمـل کنید. اعتماد به نفس داشـته 
باشـید و از هیـچ مانعـی نهراسـید. فروتـن و 
مـودب باشـید کـه اصـل خدشـه ناپذیر مرکـز 

می باشـد. ایران-اسـترالیا 

پـس اگـر احسـاس می کنیـد بـا ایـن خصیصه ها 
به دنبال جایی هسـتید که امـکان ترقی، جایگاه ، 
بیمـه  مناسـب،  درآمـد  کسـب  شـغلی،  آینـده 
و خدمـات رفاهـی را بـرای شـما فراهـم کنـد، 
انتخـاب کرده ایـد. را درسـت  ایران-اسـترالیا 
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شـعبه مرکـزی ایران-اسـترالیا بـا 800 متـر زیر بنا در قلـب تهران، میـدان ولیعصر، واقع 
شـده اسـت. سـاختمانی بـا طراحـی زیبـا و منحصـر  به فـرد در 5 طبقه که با داشـتن بیسـت 
و چهـار کالس یکـی از بزرگتریـن مراکـز آموزشـی در سـطح موسسـات زبـان انگلیسـی بـه 

می آید.  حسـاب 
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شـعبه ونـک از سـاختمانی مـدرن بـا 780 متـر زیـر بنـای آموزشـی در 5 طبقـه و امکاناتـی 
پیشـرفته برخـوردار اسـت کـه در معروف تریـن خیابـان تهـران، خیابـان ولیعصر، نرسـیده به 
میـدان ونـک واقـع شـده و امـکان یادگیـری زبـان انگلیسـی را بـرای سـاکنین شـمال و غـرب 

تهـران فراهـم آورده اسـت.

Page 98

IRAN-AUSTRALIA
LANGUAGE CENTER



شـعبه رسـالت بـا800 متـر زیـر بنـا در شـرق تهـران، ضلـع شمال شـرقی میـدان رسـالت، 
محیطـی امـن و پویـا جهـت یادگیـری زبـان انگلیسـی بـرای زبان آمـوزان مناطـق شـرقی تهـران 

فراهـم آورده اسـت.

ازشاخصه های اصلی شعب ایران- استرالیا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکانات به روز در حوزه های سمعی-بصری  ■

امکانات رفاهی از قبیل فروشگاه کتاب و بوفه ■

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و نورپردازی حرفه ای  ■

طبقه اداری مجزا با کامل ترین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ■

دیزاین حرفه ای، طراحی ظریف و چیدمانی نواندیشانه برای آموزش زبان انگلیسی ■

■ BRT دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، مترو و
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