
کدام دوره آموزش 
زبان انگلیسی برای 
من بهتر است؟

SOHEILAMANI.COM

SOHEILAMANI.COM



کدام دوره آموزش 
زبان انگلیسی برای 

من بهتر است؟

SOHEILAMANI.COM

           کدام دوره آموزش زبان انگلیسی برای من بهتر است؟

ایــن روزهــا بــرای موفقیــت شــغلی و تحصیلــی افراد، آمــوزش زبــان 
ــان  ــه تقریبا زب ــی ک ــت. از آنجای ــده اس ــر ش ــم واجب ت ــب ه ــان ش ــی از ن انگلیس
دوم بیشــتر از ۷۰۰ میلیــون نفــر در دنیــا زبــان انگلیســی اســت، ایــن زبــان متناســب 
ــوزش  ــادی دوره آم ــداد زی ــا تع ــود. مث ــوزش داده می ش ــف  آم ــداف مختل ــا اه ب
ــان  ــی، زب ــان عموم ــد زب ــف مانن ــن مختل ــا عناوی ــی ب ــان انگلیس زب
انگلیســی تجــاری، یــا آمــوزش زبــان بــا اهــداف ویــژه وجــود دارنــد.
ــوز  ــهر، هن ــر ش ــگاه در ســطح ه ــه آموزش ــن هم ــود ای ــا وج ــا ب ام
ــوزش  ــن دوره آم ــه بهتری ــند: چگون ــه می پرس ــتند ک ــرادی هس اف
ــان  ــوزش زب ــدام دوره آم ــم؟ در ک ــخیص دهی ــی را تش ــان انگلیس زب

ــم؟ ــرکت کنی ــی ش انگلیس
ــی  ــی را معرف ــان انگلیس ــوزش زب ــد دوره آم ــه چن ــن مقال در ای
ــان  ــوزش زب ــک دوره آم ــای ی ــن ویژگی ه ــه مهمتری ــم و ب می کنی

انگلیســی اشــاره می کنیــم. 

           دوره زبان عمومی

ــان انگلیســی  ــوزش زب ــن دوره  آم ــای بهتری ــه بررســی ویژگی ه ــه ب ــل از اینک قب
ــا  ــاد بگیریــد. ایــن دو عبــارت “تســلط” ی ــی ی ــه خوب بپردازیــم، دو عبــارت را بایــد ب

ــا Fluency  هســتند.  Proficiency و “فصاحــت” ی
ــش  ــامل دو بخ ــا English Language Proficiency ش ــان ی ــلط زب تس

: می شــود
دامنه لغات، گرامر، تلفظ  •

چهـار مهـارت زبـان انگلیسـی) شـنیدن، خوانـدن، نوشـتن، صحبـت   •
) ن د کـر

ــرای اینکــه ارتبــاط درســت برقــرار کنیــد بایــد از کلمــات و قواعــد دســتوری  ب
ــد. زمانی کــه از چهــار  ــح تلفــظ کنی ــد و کلمــات را صحی ــان درســت اســتفاده کنی زب
مهــارت  اصلــی زبــان انگلیســی بــه درســتی اســتفاده کنیــد شــما Fluent هســتید. 
ــرای اهــداف مختلــف و مکالمــات  ــان عمومــی، شــما را ب معمــوال در کاس هــای زب
ــوزش  ــتوری را آم ــد دس ــات و قواع ــما کلم ــه ش ــا ب ــد. مث ــاده می کنن ــره آم روزم
ــن  ــه ای ــد. البت ــاد بگیری ــی را ی ــان انگلیس ــظ زب ــه تلف ــد چگون ــد و می گوین می دهن
ــا  ــد ت ــم می کنن ــز فراه ــی نی ــای متنوع ــما فرصت ه ــرای ش ــی ب ــای آموزش دوره ه

ــد. ــن کنی ــی را تمری ــان انگلیس ــارت زب ــار مه چه
حداقــل یــک ســاعت از روز خــود را به مطالعــه مفیــد و تمریــن گروهــی 

مطالــب انگلیســی اختصــاص دهیــد.

           دوره آموزش زبان انگلیسی تجاری

ــد  ــد، بای ــروع کنی ــاری را ش ــی تج ــان انگلیس ــوزش زب ــد آم ــد داری ــر قص اگ
ــای  ــا روی مهارت ه ــن دوره ه ــد. ای ــرار دهی ــب و کار ق ــط کس ــان را در محی خودت
ــج  ــواالت رای ــگاری و س ــات تخصصــی، نامه ن ــوزش کلم ــال آم ــان مث ــردی زب کارب
ــی در  ــای ارتباط ــه مهارت ه ــت ک ــر آن اس ــد. جالب ت ــز می کنن ــه تمرک مصاحب
ــان عمومــی تعلیــم داده  دوره آمــوزش تخصصــی متفــاوت از دوره هــای آمــوزش زب
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ــرار  ــر ق ــال اگ ــرای مث ــده اند. ب ــی ش ــط طراح ــر محی ــا ه ــب ب ــوند و متناس می ش
اســت در یــک شــرکت بین المللــی پــروژه ای ارائــه دهیــد، نیــاز اســت مهارت هــای 
ارائــه مطلــب را هــم فرابگیریــد. همچنیــن شــما بــه دایــره لغــات کافــی بــرای ایــن 
ــم  ــی را ه ــات انگلیس ــظ لغ ــد روش های حف ــی بای ــن یعن ــد. ای ــم نیازمندی کار ه
ــان انگلیســی را  ــره زب ــن مذاک ــد ف ــد، بای ــره کنی ــرار اســت مذاک ــر ق ــا اگ ــد. ی بدانی
هــم بیاموزیــد. ایــن مهارت هــا تحــت عنــوان دوره آمــوزش زبــان انگلیســی تجــاری 
ــد. ــرکت کنی ــا ش ــن دوره ه ــان در ای ــب هدفت ــد متناس ــوند و می توانی ــه می ش ارائ

مهارت هایــی کــه در دوره هــای تخصصــی آمــوزش داده می شــوند نــکات 
ــد.  ــران می کنن ــی را جب ــان عموم ــای زب ــده در دوره ه ــوزش داده نش آم

           دوره آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه

ــرای مشــاغل  ــا اهــداف ویــژه یا ESP ب ــان انگلیســی ب دوره هــای آمــوزش زب
ــه  ــا در زمین ــن دوره ه ــال، ای ــرای مث ــده اند. ب ــف ش ــخصی تعری ــای مش و حرفه ه
ــده هســتند.  ــا پزشــکی کمک کنن ــی، ی ــط عموم ــت رواب ــی، مدیری ــروش و بازاریاب ف
بنابرایــن، کتاب هــای آموزشــی و محتــوای ایــن نــوع دوره آمــوزش زبــان انگلیســی 
ــن  ــد. همچنی ــنا می کن ــه آش ــات آن زمین ــارات و اصطاح ــات، عب ــا کلم ــما را ب ش
ــن،  ــب را در بطــن حــوزه تخصصــی خــود آمــوزش می بینیــد. عــاوه برای شــما مطال
ــان انگلیســی آمــوزش داده می شــوند  ــی کــه در دوره هــای تخصصــی زب مهارت های

ــد.  ــران می کنن ــی را جب ــان عموم ــای زب ــوزش داده نشــده در دوره ه ــکات آم ن
شــرکت در هــر دوره  آمــوزش زبــان انگلیســی بایــد همــراه بــا تــاش و آشــنایی 

و شــبیه ســازی شــرایط واقعــی باشــد.

           دوره  آموزش زبان انگلیسی آنالین

اگــر در ســطح متوســط زبــان هســتید می توانیــد از دوره هــای آمــوزش 
ــا در  ــن دوره ه ــتفاده از ای ــد. اس ــتفاده کنی ــن اس ــی آنای ــان انگلیس زب
ــم  ــک معل ــد ی ــی می توانی ــد. حت ــی می کن ــه جوی ــه صرف ــت و هزین وق
ــد  ــوب می توان ــم خ ــاب معل ــید. انتخ ــته باش ــن داش ــی آنای خصوص
ــد.  ــته باش ــی داش ــر مثبت ــما تاثی ــری ش ــرعت یادگی ــزه و س در انگی
ــوه  ــان و نح ــورد زم ــد در م ــما می توانی ــه ش ــت ک ــر آن اس ــه دیگ نکت
ــای  ــید و مهارت ه ــگ باش ــود هماهن ــدرس خ ــا م ــبرد کاس ب پیش

الزم را یــاد بگیریــد.  
ــه،  ــت هزین ــدون پرداخ ــه ب ــود دارد ک ــم وج ــری ه روش دیگ
ــان  ــری زب ــد در یادگی ــه می توانی ــن روزان ــتکار و تمری ــا پش ــا ب ام
ــوزش  ــه دوره آم ــن چ ــید ای ــاید می پرس ــوید. ش ــق ش ــی موف انگلیس
زبــان انگلیســی اســت و کجــا بایــد ثبت نــام کنیــم؟ خــوب، هــر چنــد 
ــان در  ــوزش زب ــن آم ــن اپلیکیش ــم که بهتری ــار میبینی ــت یکب وق

ــن  ــد ضم ــما می توانی ــود و ش ــی می ش ــمند معرف ــن هوش ــتورهای تلف ــی اپ اس تمام
ــی  ــران بین الملل ــر فراگی ــا دیگ ــراه ب ــن هم ــای تلف ــن برنامه ه ــق ای ــری از طری یادگی

ــد. ــت کنی رقاب

           ویژگی های بهترین دوره زبان انگلیسی چیست؟  
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ــر اســت آن  ــد. بهت ــه کنی ــی توج ــه نکات ــان ب ــوزش زب ــگام انتخاب دوره آم هن
دوره آموزشــی:

زبان رسمی و غیر رسمی را آموزش دهد  •
یکــی از نــکات مهــم هنــگام یادگیــری زبــان انگلیســی شــناختن زبــان رســمی از 
غیــر رســمی اســت. مثــا شــخص بایــد بدانــد از کــدام ســاختار دســتوری یــا کلمــه 
ــرای  ــات ب ــدام کلم ــد. و ک ــنا اســتفاده کن ــا دوســت و آش ــردن ب ــت ک ــگام صحب هن
ــا اســتاد یــا مدیــر بایــد بــه کار رونــد. بنابرایــن،  رایتینــگ و مکالمــه ب
ــر  ــما را تغیی ــان ش ــتن و بی ــن نوش ــد لح ــز می توان ــکات ری ــتن ن دانس

ــه ای.  ــا حرف ــود ی ــی ش ــد احساس ــد: می توان ده

متناسب سطح و سن شما باشد  •
ــران و  ــن فراگی ــا س ــب ب ــان متناس ــگاه های زب ــوال آموزش معم
ســپس ســطح زبــان آن هــا را در کاس هــای مختلــف قــرار می دهنــد. 
ــادی  ــاوت زی ــران تف ــن فراگی ــنی بی ــه س ــک کاس فاصل ــر در ی اگ
ــد،  ــر نباش ــن فراگی ــا س ــب ب ــی متناس ــاب درس ــا کت ــد ی ــته باش داش
ــا مشــکل  ــکات زبان آمــوز ب مســلما هنــگام صحبــت کــردن و درک ن
مواجــه خواهــد شــد. بــه همیــن صــورت، اگــر تناســب رعایــت شــود، 

ــد.  ــذاب باش ــد ج کاس می توان

با اهداف تحصیلی شما در یک راستا باشد  •
ــان  ــری زب ــد اول هــدف خــود از یادگی ــم، بای ــاال اشــاره کردی همانطــور کــه در ب
ــک جلســه رســمی کاری  ــن، اگــر الزم باشــد در ی ــد. بنابرای انگلیســی مشــخص کنی
شــرکت کنیــد، شــاید شــرکت کــردن در دوره عمومــی زبــان مناســب شــما نباشــد. 

ــد.  ــد می کن ــما را هدفمن ــری ش ــب آن یادگی ــناختن دوره و مطال ش
مکالمــات  کــردن  تمریــن  و  کــردن  برقــرار  ارتبــاط  امــکان   •

کنــد فراهــم  را  شبیه سازی شــده 
روش یادگیــری تعاملــی در تقویــت ۴ مهــارت  اصلــی زبــان و افزایــش اعتمــاد بــه 
نفــس فراگیــران بســیار تاثیرگــذار اســت. اگــر در کاس در مــورد مســائل مختلــف 
ــد.  ــف را بپذیری ــد نظــرات مختل ــاد می گیری فرصــت اظهــار نظــر داشــته باشــید، ی
ــود  ــه خ ــورد عاق ــوع م ــورد موض ــی در کاس درم ــر از گاه ــد ه ــر بتوانی ــا اگ ی
ــد.  ــد ش ــنا خواهی ــم آش ــب ه ــه مطل ــای ارائ ــا مهارت ه ــم ب ــد، کم ک ــت کنی صحب

مدرس با تجربه داشته باشد  •
ــا  ــاز دارد، ام ــما نی ــردی ش ــاش ف ــه ت ــی ب ــری خیل ــه یادگی ــت ک ــت اس درس
ــم خصوصــی  ــک معل ــم ی ــد در حک ــه می توان ــا تجرب ــوب و ب ــم خ ــک معل ــتن ی داش
ــارت  ــود در مه ــف خ ــه ضع ــان متوج ــر خودت ــا اگ ــد. مث ــما باش ــرای ش ــم ب ه
Writing نباشــید، معلــم بــه شــما روش هــا و منابــع مناســب شــما معرفــی خواهــد 
کــرد. بــه ایــن صــورت، هــم در کاس هــای گروهــی بــا دوســتانتان تعامــل برقــرار 

ــود. ــد نم ــت خواهی ــردی دریاف ــای ف ــم راهنمایی ه ــد، ه می کنی
ــا  ــما را احی ــی ش ــش قبل ــم، دان ــاره کردی ــه آن اش ــاال ب ــه در ب ــی ک ویژگی های
ــک  ــما کم ــه ش ــی ب ــرد. حت ــد ک ــه خواهی ــر را تجرب ــری موث ــد و فراگی می کن
می کنــد زبــان محــاوره و آکادمیــک را از هــم تشــخیص داده و متناســب آن 
ــان  ــن دوره آمــوزش زب ــام در بهتری ــرار کنیــد. هرچنــد ثبت ن ــاط برق موقعیــت ارتب
انگلیســی هــم بــه پشــتکار و نظــم در یادگیــری نیــاز دارد، داشــتن معلــم بــا تجربــه در 
ــر مثبــت خواهــد داشــت. پیشــنهاد می کنیــم مقاله ویژگــی هــای  ــزه شــما تاثی انگی

ــید. ــته باش ــری داش ــاب بهت ــا انتخ ــد ت ــوب را بخوانی ــان خ ــم زب ــک معل ی
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ــرمایه  ــی س ــه آموزش ــک برنام ــود را روی ی ــه خ ــت و هزین ــم وق ــر بخواهی اگ
ــا  ــب ب ــه، متناس ــن مقال ــم. در ای ــخص کنی ــان را مش ــد اهدافم ــم، بای ــذاری کنی گ
ــان انگلیســی کــه هــر روز تبلیــغ آن  ــواع دوره هــای آمــوزش زب اهــداف مختلــف ان
ــر دوره داده  ــی ه ــه ط ــی ک ــر مطالب ــم. و مختص ــه کردی ــد ارائ ــاهده می کنی را مش
ــگام  ــد هن ــر بای ــر فراگی ــه ه ــم ک ــی اشــاره کردی ــه نکات ــم. در آخــر ب می شــود گفتی

ــد. ــت کن ــه آن دق ــی ب ــای آموزش ــام دوره ه ثبت ن
پــس از اینکــه فراگیــر اهــداف و مــدت زمــان یادگیــری خــود را مشــخص کنــد، 
ــان انگلیســی را  ــوزش زب ــن دوره آم ــی بهتری ــناخت کاف ــا ش ــه ب ــت آن اســت ک وق

ــد. ــری را شــروع کن ــال راحــت یادگی ــا خی ــد و ب انتخــاب کن
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