
 

 

 4از  1صفحِ 

  ENGLISH LAGUAGE COURSESّای آهَزش زباى اًگلیسی                  دٍرُ 



 

 

 

23شوارُ ًبش بلَار بهزاد، آدرس ساختواى هرکزی : سعادت آباد، رٍبرٍی بيوارستاى هدرس، باغستاى يکن،   

33151112ٍ  3735 ٍ 15132714000 تلفي :   

@mftlanguagedepartment :آدرس ايٌستاگرام 

mft.info    آدرس  وبسایت:
  سایت مراجعه فرمائید.وببرروی  دپارتمان زباوهای خارجیبرای ثبت وام آوالیه و کسب اطالعات بیشتر می تىاوید به صفحه 

 

 4از  2صفحِ 

 ّای آهَزش زباى اًگلیسیّفتگی کالسبرًاهِ 

 آًالیيحضَری ٍ ّای ترهیک دٍرُ

            

1 2227۲9 English B2.1 شٌبِ سِ ٍ یکشٌبِ سعادت آباد 36 هْسا لیوا 17:۲۲-19:۲۲ حضوری   12/۲2/۲۲  15/۲4/۲۲  5۹99۲۹۲۲۲ 

 225732 English A1.4  36 19:۲۲-21:۲۲ آنالین زٍج سعادت آباد  ۲8/۲3/۲۲  19/۲4/۲۲  5۹39۲۹۲۲۲ 

2 223547 English A1.4 17:3۲-19:3۲ آنالین زٍج سعادت آباد 36 هْرداد ًقذی  25/۲1/۲۲  ۲3/۲3/۲۲  5۹39۲۹۲۲۲ 

3 222923 English A2.1 ۲8/۲2/۲۲  2۲:15 -22:15 آًالیي زٍج سعادت آباد 36 سارا خَاًساریاى  19/۲3/۲۲  5۹59۲۹۲۲۲ 

4 223125 English A2.1 19/۲3/۲۲  19:۲۲ - 21:۲۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 تیٌا طلعتی  28/۲4/۲۲  5۹59۲۹۲۲۲ 

5 225175 English A2.3 15/۲2/۲۲  18:۲۲ -2۲:۲۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 سارا خَاًساریاى  26/۲3/۲۲ 5۹59۲۹۲۲۲ 

6 225174 English A2.3 5۹59۲۹۲۲۲ 17/۲5/۲۲ 16/۲3/۲۲  18:۲۲ -2۲:۲۲ آًالیي یکشٌبِ ٍ سِ شٌبِ سعادت آباد 36 هیٌا بیاتی 

7 222713 English B1.1 23/۲1/۲۲  19:۲۲ -21:۲۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 هْسا لیوا  ۲1/۲3/۲۲  5۹79۲۹۲۲۲ 

8 225797 English B1.2 ۲8/۲3/۲۲  19:۲۲ -21:۲۲ آًالیي زٍج آبادسعادت  36 هْسا لیوا  19/۲4/۲۲  5۹79۲۹۲۲۲ 

9 224842 English B1.2 2۲:۲۲-21:3۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 هْرداد ًقذی  25/۲1/۲۲  19/۲3/۲۲  5۹79۲۹۲۲۲ 

1۲ 22292۲ English B1.2 وایهْسا ل 19:۲۲-2۲:3۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36   17/۲3/۲۲  11/۲5/۲۲  5۹79۲۹۲۲۲ 

11 222922 English B1.3 19:3۲-21:3۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 طیبِ حسیٌی  11/۲2/۲۲  22/۲3/۲۲  5۹79۲۹۲۲۲ 

 )ریال( شْریِ پایاى آغاز ساعت رٍش ایام برگساری هحل هذت درس استاد ًام درس کذ درس ردیف

https://mft.info/student/info?id=60333e16e0ccbc0c20ae4802
https://mft.info/student/info?id=603e39dbe0ccbc233ffc62d6


 

 

 

23شوارُ ًبش بلَار بهزاد، آدرس ساختواى هرکزی : سعادت آباد، رٍبرٍی بيوارستاى هدرس، باغستاى يکن،   

33151112ٍ  3735 ٍ 15132714000 تلفي :   

@mftlanguagedepartment :آدرس ايٌستاگرام 

mft.info    آدرس  وبسایت:
  سایت مراجعه فرمائید.وببرروی  دپارتمان زباوهای خارجیبرای ثبت وام آوالیه و کسب اطالعات بیشتر می تىاوید به صفحه 

 

 4از  3صفحِ 

12 225523 English B2.3 21:۲۲-23:۲۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 36 بْساد ّوایًَفر  ۲8/۲3/۲۲  19/۲4/۲۲  4۹45۲۹۲۲۲ 

13 224839 English C1.3 یسداًی يیاه 18:3۲-2۲:3۲ آًالیي یکشٌبِ ٍ سِ شٌبِ سعادت آباد 36   ۲5/۲2/۲۲  ۲6/۲4/۲۲  6۹19۲۹۲۲۲ 

14 225816 English C1.5 17:3۲-19:3۲ آًالیي یکشٌبِ ٍ سِ شٌبِ سعادت آباد 36 جَاد صالح  13/۲4/۲۲  19/۲5/۲۲  6۹19۲۹۲۲۲ 

15 224382 C1 شٌبِیکشٌبِ ٍ سِ  سعادت آباد 21 ابراّین دشتی  يیهکالوِ ٍ بحث آزاد آًال 21:۲۲-22:3۲ آًالیي   ۲2/۲3/۲۲  2۲/۲4/۲۲  4۹39۲۹۲۲۲ 

16 225796 B1 16:۲۲-17:3۲ آًالیي زٍج سعادت آباد 21 هْسا لیوا  يیهکالوِ ٍ بحث آزاد آًال  29/۲2/۲۲  31/۲3/۲۲  3۹79۲۹۲۲۲ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23شوارُ ًبش بلَار بهزاد، آدرس ساختواى هرکزی : سعادت آباد، رٍبرٍی بيوارستاى هدرس، باغستاى يکن،   

33151112ٍ  3735 ٍ 15132714000 تلفي :   

@mftlanguagedepartment :آدرس ايٌستاگرام 

mft.info    آدرس  وبسایت:
  سایت مراجعه فرمائید.وببرروی  دپارتمان زباوهای خارجیبرای ثبت وام آوالیه و کسب اطالعات بیشتر می تىاوید به صفحه 

 

 4از  4صفحِ 

 ّای آهَزش زباى اًگلیسیبرًاهِ ّفتگی کالس

 ٍ آًالیي حضَری تخصصیّای دٍرُ

            

1 223911 IELTS Preparation 

Course 

 اهیي یسداًی

تَتًَچی علیرضا  
 سعادت آباد 51

شٌبِ ٍ چْارشٌبِ 

دٍشٌبِ  -حضَری  
17:3۲-2۲:3۲ ترکیبی  18/۲2/۲۲  26/۲3/۲۲  2۲۹9۲۲۹۲۲۲ 

2 222598 IELTS  سعادت آباد 2۲ علیرضا صفر  تربیت هذرس آزهَى 
 پٌجشٌبِ

 ترکیبی
19:3۲-14:3۲  

16/۲2/۲۲  31/۲2/۲۲  
12۹9۲۲۹۲۲۲+  

پًَذ 5۲ 11:۲۲-16:۲۲ جوعِ    

3 223851 IELTS  سعادت آباد 2۲ علیرضا صفر  تربیت هذرس آزهَى 
 پٌجشٌبِ

 ترکیبی
19:۲۲-14:۲۲  

1۲/۲4/۲۲  18/۲4/۲۲  
12۹9۲۲۹۲۲۲+  

پًَذ 5۲ 11:۲۲-16:3۲ جوعِ    

4 225793 Diploma in TESOL 
پرٍیس هصلی 

ًاّیذ ًادری-ًژاد  
 سعادت آباد 12۲

 پٌجشٌبِ
 ترکیبی

19:۲۲-14:۲۲  
17/۲4/۲۲  15/۲5/۲۲  

69۹۲۲۲۹۲۲۲ 

+ 

پًَذ 15۲ 11:۲۲-17:3۲ جوعِ   

5 222597 Certificate in TEYLT 
هعصَهی ستارُ  

 ًاّیذ ًادری
 سعادت آباد 5۲

 پٌجشٌبِ
 ترکیبی

19:۲۲-14:۲۲  
16/۲2/۲۲  14/۲3/۲۲  

2799۲۲9۲۲۲ 

+ 

پًَذ 15۲ 11:۲۲-17:3۲ جوعِ   

6 223932 Certificate in TEYLT 
هعصَهی ستارُ  

 ًاّیذ ًادری
 سعادت آباد 5۲

 پٌجشٌبِ
 ترکیبی

19:۲۲-14:۲۲  
1۲/۲4/۲۲  ۲1/۲5/۲۲  

2799۲۲9۲۲۲ 

+ 

پًَذ 15۲ 11:۲۲-17:3۲ جوعِ   

11:۲۲-14:۲۲ حضَری پٌجشٌبِ سعادت آباد 3  آزهَى آزهایشی آیلتس 2226۲1 7  3۲/۲2/۲۲  3۲/۲2/۲۲  2۹85۲۹۲۲۲ 

  

 )ریال( شْریِ پایاى آغاز ساعت رٍش ایام برگساری هحل هذت درس استاد ًام درس کذ درس ردیف

https://mft.info/student/info?id=600fc1ebe0ccbcdd7d8e31c7
https://mft.info/student/info?id=600fc1ebe0ccbcdd7d8e31c7
https://mftplus.ir/student/info?id=603115b8e0ccbcd426c59968
https://mftplus.ir/student/info?id=6045be3be0ccbced2a2128ae
https://mftplus.ir/student/info?id=607e7481e0ccbc64248c08c1
https://mftplus.ir/student/info?id=603114dae0ccbc2627c59928
https://mftplus.ir/student/info?id=604737c0e0ccbcf32a34b04b
https://mft.info/student/info?id=60311ad8e0ccbcd129c59929

