
 

 

 

 1399ویژه نوروز  -برنامه دوره های زبان دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران             

سعی دارد  دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

در کنار شما  99با ارائه برنامه های زبانی ویژه برای نوروز 

عزیزان باشد. در راستای الزام به ماندن در خانه های خود و 

مده برآجلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا، در صدد 

ارائه برنامه های زبانی متنوع در کنار تک تک زبان  ایم تا با

 پلتفرمدر را عزیزان باشیم. این گروه برنامه های آموزشی خود 

ارائه می دهد.  نالین اختصاصی مجتمع فنی تهرانآ

امیدواریم هرچه زودتر و برطرف شدن این بیماری شاهد حضور 

همچنین جهت یاری به زبان آموزان  پررنگ شما عزیزان باشیم.

وره های خود فاصله گرفته اند، برخی دوره های عزیز که با د

رایگان و برروی پلتفرم اسکایپ قابل دسترسی می باشد. جهت 

کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام به وب سایت رسمی مجتمع 

مراجعه و یا با واحد پشتیبانی با شماره  mft.infoفنی تهران 

صل تماس حا 09120826506و در ایام نوروز با شماره  2729

 .فرمایید

  

 

بهترین فرصت برای یادگیری یک مهارت 1399نوروز   
  

 

 در کنار شماییم تا تهدید را تبدیل به فرصت کنیم
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 گروه زبان بزرگساالن 1399 نوروزدوره های 

 شهريه )لاير( تاريخ پايان تاريخ شروع ساعت برگزاری ايام برگزاری استاد مدت درس نام درس رديف

1 Online IELTS Preparation Pack 51 شنبه تا جمعه یزدانی 
11:۰۰-1۴:۰۰ 

 
۰2/۰1/99 18/۰1/99 ۰۰۰/6۰۰/8 

2 Online IELTS Speaking 12 ۰۰۰/۰6۰/2 14/۰1/99 ۰2/۰1/99 17:۰۰-16:۰۰ شنبه تا پنجشنبه ملک زاده 

3 Online IELTS Task 1 Academic Writing 6 ۰۰۰/1۰۰/1 1۴/۰1/99 ۰2/۰1/99 11:۰۰-1۰:۰۰ زوج توتونچی 

4 Online IELTS Task 1 General Writing 6 فرد یزدانی 
 

1۰:۰۰-11:۰۰ 
۰3/۰1/99 1۴/۰1/99 ۰۰۰/1۰۰/1 

5 Online IELTS Task 2  Writing 12 ۰۰۰/۰6۰/2 14/۰1/99 ۰2/۰1/99 18:۰۰-17:۰۰ شنبه تا پنجشنبه یزدانی 

6 A to Z of English Grammar 18 ۰۰۰/5۰۰/1 14/۰1/99 ۰2/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ شنبه تا پنجشنبه ملک زاده 

7 Online PTE  Preparation Course 51 جمعه شنبه تا جواد صالح 
11:۰۰-1۴:۰۰ 

 
۰2/۰1/99 18/۰1/99 ۰۰۰/9۰۰/8 

8 Online English A1 Pack   51 شنبه تا جمعه تینا طلعتی 
11:۰۰-12:3۰ 

 
۰2/۰1/99 ۰4/۰2/99 ۰۰۰/۰۰۰/۴ 

9 Online A – Level  Grammar & Vocabulary 12 ۰۰۰/2۰۰/1 14/۰1/99 ۰2/۰1/99 16:۰۰-15:۰۰ شنبه تا پنجشنبه بهزاد همایونفر 

10 Online Free Conversation 2 21 شنبه تا جمعه ابراهیم دشتی 
1۰:۰۰-11:3۰ 

 
۰2/۰1/99 15/۰1/99 ۰۰۰/5۰۰/1 

11 Online Free Conversation 3 21 
کریم 

 صدرالدینی
 شنبه تا جمعه

11:3۰-13:۰۰ 
 

۰2/۰1/99 15/۰1/99 ۰۰۰/65۰/1 

12 Online TOEFL 51 شنبه تا جمعه جواد صالح 
8:۰۰-11:۰۰ 

 
۰2/۰1/99 18/۰1/99 ۰۰۰/6۰۰/8 
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 گروه کودک و نوجوان انگلیسی 1399نوروز دوره های 

 شهريه )لاير( تاريخ پايان تاريخ شروع ساعت برگزاری ايام برگزاری استاد مدت درس نام درس رديف

1 Online A1 vocabulary for schoolers 18 ۰۰۰/3۰۰/1 27/۰1/99 ۰2/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ زوج شیوا تبریزی 

2 Online B1 vocabulary for schoolers 18 ۰۰۰/3۰۰/1 27/۰1/99 ۰2/۰1/99 18:3۰-17:۰۰ زوج میگل یله 

3 Online C1 vocabulary for schoolers 18 ۰۰۰/۴۰۰/1 28/۰1/99 ۰3/۰1/99 19:3۰-18:۰۰ فرد سمن قریشی 

4 Online A1 grammar for schoolers 18 
ی مریم معین

 فر
 ۰۰۰/3۰۰/1 28/۰1/99 ۰3/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ فرد

5 Online B1 grammar for schoolers 18 ۰۰۰/3۰۰/1 28/۰1/99 ۰3/۰1/99 18:3۰-17:۰۰ فرد شیوا تبریزی 

6 Online C1 grammar for schoolers 18 ۰۰۰/۴۰۰/1 28/۰1/99 ۰3/۰1/99 17:3۰-16:۰۰ فرد میگل یله 

7 Online A2 free conversation for schoolers 18 
مریم معینی 

 فر
 ۰۰۰/3۰۰/1 27/۰1/99 ۰2/۰1/99 17:3۰-16:۰۰ زوج

8 Online B1 free conversation for schoolers 18 ۰۰۰/3۰۰/1 28/۰1/99 ۰3/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ فرد سمن قریشی 

 گروه فرانسه 1399نوروز دوره های 

 پنجشنبهنبه الی ش خانم فرهمندی 5۰ آنالین A1فرانسه  1
11:۰۰-13:۰۰ 

 
۰2/۰1/99 3۰/۰1/99 ۴.5۰۰.۰۰۰ 

 گروه ایتالیایی 1399نوروز دوره های 

 پنجشنبهشنبه الی  خانم کسمایی ۴۰ آنالین  A1ایتالیایی  2
11:۰۰-13:۰۰ 

 
۰2/۰1/99 24/۰1/99 ۴.۰۰۰.۰۰۰ 
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 گروه ترکی استانبولی 1399نوروز دوره های 

 شهريه )لاير( تاريخ پايان تاريخ شروع ساعت برگزاری ايام برگزاری استاد مدت درس نام درس رديف

 ۰۰۰/96۰/3 31/۰1/99 ۰2/۰1/99 18:۰۰-16:۰۰ شنبه تا سه شنبه آیسان طالبی 36 آنالین A1ترکی استانبولی سطح  1

 ۰۰۰/2۰۰/1 18/۰1/99 ۰2/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ زوج آیسان طالبی 12 ترکی استانبولی آنالین A1گرامر و لغت سطح  2

گلسا  12 مکالمه سطح یک ترکی استانبولی آنالین 3

 تارویردیزاده

 ۰۰۰/2۰۰/1 18/۰1/99 ۰2/۰1/99 17:3۰-16:۰۰ زوج

گلسا  12 ترکی استانبولی آنالین A2گرامر و لغت سطح  4

 تارویردیزاده

 ۰۰۰/2۰۰/1 18/۰1/99 ۰2/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ زوج

 گروه آلمانی 1399دوره های نوروزی 

 شهريه )لاير( تاريخ پايان تاريخ شروع ساعت برگزاری ايام برگزاری استاد مدت درس نام درس رديف

 2.3۰۰.۰۰۰ 23/۰1/99 ۰2/۰1/99 17:3۰-16:۰۰ زوج دیبا براتی A1  15گرامر زبان آلمانی آنالین سطح  1

 2.3۰۰.۰۰۰ 23/۰1/99 ۰2/۰1/99 1۴:۰۰-12:3۰ زوج عرفاتی A2  15گرامر زبان آلمانی آنالین سطح  2

3 Online German A1.1 21 ۰۰۰/۰۰۰/2 2۰/۰1/99 ۰2/۰1/99 12:3۰-11:۰۰ شنبه الی جمعه عرفاتی 

 1.8۰۰.۰۰۰ 24/۰1/98 ۰3/۰1/99 1۴:۰۰-12:3۰ فرد عرفاتی A2 15سطح  –مکالمه زبان آلمانی آنالین  4
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به وب سایت  اق های مربوطهترود به اوهای رایگان بهره برده و به پیشرفت زبانی خود در این ایام کمک کنند. جهت  متقاضیان محترم می توانند در کنار کالس های آنالین اصلی نیز از کالس

اعالم تا لینک  09120826506ماره شو برروی لینک گروه مربوطه کلیک نمایید و یا در شبکه واتساپ درخواست خود جهت ورود به گروه را به مراجعه، فایل دستورالعمل پی دی اف را دانلود 

 ورود را دریافت نمایید.

 SKYPEوروزی برروی پلتفرم دوره های رایگان ن

 شهريه )لاير( تاريخ پايان تاريخ شروع ساعت برگزاری ايام برگزاری استاد مدت درس نام درس رديف

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 19:۰۰-17:3۰ سه شنبه –یکشنبه  تینا طلعتی 1۰ انگلیسی بزرگساالن A1سطح  1

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 2۰:3۰-19:۰۰ سه شنبه –نبه یکش تینا طلعتی 1۰ انگلیسی بزرگساالن A2سطح  2

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 19:۰۰-17:3۰ سه شنبه –یکشنبه  رهام ملک زاده 1۰ انگلیسی بزرگساالن B1سطح  3

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 2۰:3۰-19:۰۰ سه شنبه –یکشنبه  رهام ملک زاده 1۰ انگلیسی بزرگساالن A1سطح  4

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 19:۰۰-17:3۰ سه شنبه –یکشنبه  امین یزدانی 1۰ انگلیسی بزرگساالن A1سطح  5

 رایگان 12/۰1/99 2۰/12/98 2۰:3۰-19:۰۰ سه شنبه –یکشنبه  امین یزدانی 1۰ انگلیسی بزرگساالن A1سطح  6


