باکادر مدرسان حرفهای دانشآموختگان دانشگاههای تهران
دورههای کالسهای زبان خارجی و کامپیوتر آنالین

ما به شما «پردیس فناوری کیش» را معرفی میکنیم
آیا روشهای مختلف آموزش زبان و کامپیوتر را امتحان نموده و به نتیجه نرسیده اید؟

آیا میخواهید در کمترین زمان از مجالت ،کتابها و فیلمهای زبان اصلی استفاده کنید؟

آیا فرصت شرکت در کالسهای ترمیک و طوالنی مدت آموزشگاه ها را ندارید؟

آیا به دنبال اخذ مدرک معتبر در کمترین زمان هستید؟
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یادگیری زبان خارجی و کامپیوتر در هر زمان و در هرکجا که بخواهید
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آموزش ویژه ناتوانان جسمی:
بــا اینکه نحوه زندگی افراد در جامعه رو به بهبودی
و پیشرفت اســت اما همچنان مشکالت عدیده ای
بــرای افــراد دارای نقص عضــو و معلولین وجود
دارد .آموزش مجــازی آنالین این امکان را به این

آموزش آنالین ویژه فرزندان والدین شاغل افــراد داده که به راحتی ،بــدون حضور فیزیکی در
امروزه یادگیــری زبان و کامپیوتــر از نیازهای روز کالس ها به آموزش بپردازند.
بخصوص برای نســل های آینده بشــمار می رود و
به دلیل اینکه بیشتر پدر و مادرها شاغل هستند ،برای
این کار با مشکالت فراوانی روبه رو می شوند.
از این رو پیشــنهاد آموزش آنالیــن زبان خارجی
و کامپیوتــر بعنــوان تنها راه حل این مشــکالت
می باشــد ،که ما به شــما پردیس فناوری کیش را
توصیه می کنیم.
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همزمان(متقارن) انجام می شود و میتوان گفت که
معرفی پردیس:
پردیس فناوری کیش با ایدهمحوری کسب و کار دانش برترین نوع آموزش مجازی محسوب می شود.
محور و برپایه بهرهگیری از فناوری نوین اطالعات و
ارتباطات در زمینــه آموزشهای کاربردی ،تحقیقات نحوه آموزش این سیستم چگونه است؟
و مطالعات پژوهشی ،شناسایی سیستمهای یادگیری به این صورت میباشد که شما در منزل یا سرکارخود
مبتنی بر فناوری  ،ITبا همفکری و همافزایی چندتن با کامپیوتر خانگی ،لپ تاپ ،تبلت یا موبایل و از طریق
از اســاتید مجرب دانشــگاهی در حوزههای فناوری اینترنت با مدرس خــود ارتباط آنالین برقرار کرده و
تصویر مدرس را میبینیــد و خود از طریق صوتی و
اطالعات و زبانهای خارجی شکل گرفته است.
میکروفن با مدرس صحبت کرده و آموزشهای الزم
را دیده و حتی میتوانید گاهی اوقات ســوال خود را
آموزش آنالین چیست؟
امروزه اســتفاده از دنیای اینترنــت و تکنولوژی به تایپ نمایید .شایان ذکر است کلیه کتابهای آموزشی
ســرعت در حال پیشرفت و گسترش است ،از این رو اسکن شده و توسط استاد نمایش داده میشود.
سیستمهای آموزشی نیز در این راستا گام برداشتهاند.
آمــوزش الکترونیکــی (مجــازی آنالیــن) یکی از امکانات مورد نیاز:
حداقــل امکانات (یک کامپیوتــر یا لپتاپ ،تبلت
روشهــای آموزش مجــازی بوده کــه به صورت

و موبایل ،میکروفن و بلندگو) برای شــرکت در این
کالسها الزامی میباشد.
دسترسی به اینترنت با سرعت kb/sec512
معرفی دورهها:
آموزش در این مرکز از سطح اولیه تا سطح پیشرفته
زبانهای خارجی و کامپیوتر میباشــد .طول هر ترم
 12جلســة  2ساعته است که بعد از گذراندن هر ترم
گواهی پایان دوره اعطا میگردد.
دورههای آموزشی زبانهای خارجی:
زبان انگلیســی ،زبان آلمانی ،زبان فرانســه ،زبان
اسپانیایی ،زبان ایتالیایی ،زبان ترکی استانبولی ،زبان
کره ای ،زبان روسی ،زبان چینی ،زبان عربی و دیگر
زبان ها می باشد.

ویژگی دوره های پردیس فناوری کیش:
در ایــن مرکز دوره های آموزشــی زبان هــای خارجی و
کامپیوتر با تعداد حداقل  4نفر برگزار می شــود( .تعداد کم در
یک کالس سبب تمرکز بیشتر استاد و زبان آموزان می گردد)
کلیه کالسهای برگزار شده ،مجدداً قابل بازبینی میباشد.
برگزاری دورههای تخصصی کامپیوتر و فناوری اطالعات
همکاری با برترین استادان و دانش آموختگان دانشگاههای تهران
در این سیستم تعیین ساعت و روز تشکیل کالس با خود زبان
آموز است که این یک فاکتور مهم در این نوع سیستم آموزشی به
حساب میآید.

تعیین ســطح در کالسهای آنالین زبان
خارجی به چه شکل است؟
اگر شــما جزو افرادی هســتید کــه تاکنون در هیچ
آموزشگاه زبانی شرکت نکردهاید باید آموزش خود را
از ســطح اول شروع کرده که در طی دوره مقدماتی
زبــان آموزان با مفاهیم اولیه دســتوری ،نگارشــی،
گفتاری و شنیداری آشنا میشوند.
ولی اگر شــما جزو آن دسته از افراد هستید که قبال
در آموزشگاه دیگری شرکت کردهاید تعیین سطح به
گونهای است که برای شما سواالتی (به همان زبان
موردنظر) ارســال می شود که با پاسخ دادن به آنها
و صحبت با مدرس ،تعیین سطح شما انجام میشود.
مخاطبین ما:
چه کسانی میتوانند در این دورهها شرکت کنند؟

-2دانشجویان

-1فرزندان والدین شاغل
-3افراد شاغل و کارمند
-4معلولین و ناتوانان جسمی و جانبازان و عالقمندان
یادگیری زبانهای خارجی و کامپیوتر
دورههای آموزش برای سازمانها و افراد شاغل
زمان عنصــر مهمی در زندگی بشــر امروزی به
شــمار می رود و در دنیای امروز هر لحظه از وقت ما
ارزشــمند و جبران ناپذیر است .عوامل مختلف مانند
انواع گرفتاریهای روزمره و مشــکالت پیرامون ما
مانند ترافیک ،مســافتهای زیاد و هزینههای باالی
زندگی بســیاری از افراد جامعه به ویژه شاغلین را از
یادگیری مهارتهای جدید باز داشته است.
همین موضوع انگیزهای برای ما به وجود آورد تا با
جایگزین کردن روشهای مجازی و غیر حضوری به

جای روشهای قدیمی فرصت مناســبی را در اختیار
افراد شاغل ،کارمندان محترم در مراکز مختلف دولتی
و خصوصی ،شرکتها ،بانکها ،دانشگاهها ،هتلها،
آژانسها و ...قرار دهیم.
دورههای غیر حضوری ویژه ی مشــاغل مختلف
با بهره گیری از منابع بــه روز و بدون نیاز به حضور
در جلســه و از طریق تماس آنالین مدرسین مجرب
با زبان آموز میسر می شود و این امکان را به افرادی
با شــرایط گوناگون در دورترین نقاط کشور میدهد
تا همزمان با انجام ماموریتهای کاری به فراگیری
زبان و کامپیوتر (از طریق اینترنت) بپردازند.

