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شغلی زبان انگلیسی    پرستاري -تخصصی پزشکی- آموزش 
 بخصوص در عرصه بین الملل بر هیچکس پوشیده امروزه اهمیت و کاربرد زبان خارجی در امور شغلی و تحصیلی

در حقیقت، یادگیري زبان انگلیسی به صورت عمومی و تخصصی ضرورتی است که می بایست مورد توجه قرار . نیست
در سالهاي گذشته نیز این امر از چشم مسئولین آموزش دور نمانده و همواره در زمینه آموزش زبان انگلیسی . گیرد

 .با این وجود، پراکندگی و عدم تداوم آن به نتیجه کار لطمه وارد کرده است. رفته استتالشهایی صورت گ
این نرم افزار آموزشی شامل هر چهار سطح کتب اینترچنج، سه سطح در پزشکی و دو سطح در پرستاري می باشد و 

  :داراي امکانات زیر است
  امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینها

  رس هاطبقه بندي موضوعی د
  محیطی کامال چند رسانه اي و با کاربري آسان

  امکان برگزاري آزمون بعد از پایان هر درس
  نمایش گزارش و نحوه پیشرفت زبان آموز

  توسط پشتیبان آموزشی  writingامکان تصحیح تمرین هاي 
  امکان دسترسی به فرهنگ واژگان

  دسترسی سریع به کلیه تمرینات، فیلم ها و صداها
  )audio scripts(تن قسمت هاي شنیدارينمایش م

  امکان مشاهده فیلم هاي آموزشی مرتبط با موضوع گرامري درس و در بعضی مواقع موضوع تخصصی درس
  برگزاري کالس هاي رفع اشکال بصورت یک جلسه در هفته
  امکان ثبت نکات و یادداشت برداري جهت یادآوري مطالب

  امکان ضبط و پخش صداي زبان آموز
   .در این نرم افزار از ابزاري استفاده شده که مکالمه ها را شبیه سازي می کند(هاي هر درس لمه ن شبیه سازي مکاامکا

کاربر می تواند شخصیت مورد نظر را انتخاب نماید و به . زبان آموزان مکالمه ها را با رایانه تمرین می کنند و و از نحوه تلفظ صحیح لغات و جمالت مطلع می شوند
گوش دهد و همچنین نمودار آوایی و درصد نرم افزار صداي کاربر را را ضبط می کند و او می تواند به صداي خود . جاي آن شخصیت در مکالمه با رایانه صحبت کند

  .شباهت لهجه خود با شخصیت اصلی مکالمه را مشاهده نماید
  

هاي پزشکی نظیر اي شامل بر جدیدترین منابع مربوط به انگلیسی تخصصی مورد استفاده در محیطدوره Medicine ESPدوره انگلیسی تخصصی پزشکی 
هاي هاي آموزش انگلیسی تخصصی به ناممنابع این دوره، دو کتاب. هاي علوم پزشکی استرهاي پزشکی و پژوهشکدهها، سمینامراکز علوم پزشکی، بیمارستان

Medicine 1 و  Medicine 2 2010 و 2009هاي ها پژوهش بخش زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد است، محصول سالاین دوره که نتیجه سال. می شود 
  .است

شود تا نسل جوان پزشکان، در بدو ورود به دنیاي  براي دانشجویان پزشکی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا اجرا می2009 این دوره از سال ،CEFRبر طبق استاندارد 
  .نداي بتوانند با تسلط به ادبیات تخصصی پزشکی، از موانع زبانی گذشته و بتوانند به راحتی با همکاران خود از کشورهاي دیگر ارتباط داشته باشحرفه

  Medicine ESPي اهداف دوره
این دوره . دهدها و مراکز تخصصی درمانی را هدف قرار میترین منابع انگلیسی پزشکی است، زبان تخصصی مورد استفاده در بیمارستانروزاین دوره که مبتنی بر به

ها پزشکی کشورهاي انگلیسی زبان و مراکز پزشکی و استفاده در محیطاي و دانشجویان پزشکی طراحی شده است، ادبیات مورد که براي پزشکان، پرستاران حرفه
  .آموزدکنندگان میالمللی را به طرز موثري به شرکتپژوهشی بین

  
 ادبیات به عالوه،. هاي پزشکی استفاده کنندکنندگان را قادر می سازدتا در مراکز پزشکی کشورهاي دیگر، به راحتی از انگلیسی تخصصی رشتهاین دوره شرکت

  .شودسازي شده تمرین میدر این دوره معرفی و در محیط شبیه–اعم از ادبیات گفتاري و نوشتاري   –تخصصی سمینارهاي پزشکی 
  

  Medicine ESPامتیازات دوره 
-  به طور موثري با همکاران و طرفدهد که با سهولت وکنندگان این امکان را میمعرفی لغات و اصطالحات تخصصی انگلیسی پزشکی در طی این دوره، به شرکت

  .هاي خارجی خود ارتباط برقرار کنند
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در این دوره، عالوه بر انگلیسی تخصصی مورد استفاده پزشکان در تعامل با یکدیگر، تاکید موثري نیز بر ادبیات مورد استفاده بین پزشک و بیمار نهاده شده است تا 
  .برند، بتوانند به راحتی به درمان بیماران بپردازندرمانی کشورهاي دیگر به سر میپزشکانی که به طور دائم یا موقت در مراکز د

توانند در آن شرکت کنندگان، بدون در نظر گرفتن اینکه قبال انگلیسی مطالعه کرده باشند یا خیر، میاي طراحی شده که شرکتاین دوره و نحوه تدریس آن به گونه
  .کنند

  
عالوه بر کار بر روي گرامر و قدرت شنیداري زبان آموز، به صورت تخصصی در زمینه پزشکی .  درس می شود15، که هر کتاب شامل  کتاب است2این دوره شامل 

  :دروس این دوره شامل موارد زیر می شوند. نیز بر روي لغات و موضوعات نیز کار می کند
 و برخوردها، شیوه زندگی، روانپزشکی، بیماریها، کار تیمی، تنوع شغلی، تصادفات ورزشی، کار به عنوان پزشک عمومی، طرز برخوردار با شکایات، دستورالعمل ها

  ....جراحی، قلب، بیماریهاي استوایی، درماتولوژي، پزشکی اورژانس و 
  

و منابع این دوره شامل دو کتاب این دوره نیز همانند دوره انگلیسی تخصصی پزشکی، با هدف رفع نیازهاي ارتباطی زبان انگلیسی پرستاران طراحی شده است 
Nursing 1 و Nursing 2می شود .  

  
  Nursing ESPاهداف دوره 

اهداف کلی این دوره به طور . کنندگان به ادبیات مربوط به رشته پرستاري است تسلط شرکتNursing ESPهمانند دوره انگلیسی تخصصی پزشکی، هدف اصلی 
  :خالصه به شرح زیر است

  المللیهاي پزشکی بینان به ادبیات مورد استفاده در محیطکنندگتسلط شرکت
  اندرکاران علم پزشکی از کشورهاي خارجیایجاد امکان تعامل با پزشکان و دست 

 و سایر CCUهاي اورژانس،توانبخشی، براي مثال، ادبیات مورد استفاده در بخش(هاي کار پزشکی در کشورهاي دیگر تسلط به انگلیسی مورد استفاده در محیط 
  )المللیهاي پزشکی بینهاي کشورهاي انگلیسی زبان و یا کانونهاي بیمارستانقسمت

  )ها و غیرهمقاالت، ژورنال(شوند ایجاد امکان مطالعه و استفاده از منابع علمی مربوط به پرستاري که به زبان انگلیسی نوشته می
  Nursing ESPامتیازات دوره 

 از نقاط –اند  که با نظر پرستاران باسابقه انتخاب و تدوین شده–اي پرستاران  کار حرفههاي زبانی مورد استفاده در محیط واژگان و مهارتاستفاده از دستور زبان،
ن انگلیسی آموخته شده در گیرد، امکان تمرین زباهاي دوره انجام میاي که در کارگروهسازي بسیاري از شرایط واقعی حرفهبه عالوه، شبیه. قوت مهم این دوره است

  .کندمحیطی بسیار شبیه محیط کار را فراهم می
موسوم هستند، تجربیات ” It’s my job“ها که به این بخش. هاي مختلف منابع دوره استگیري از نظرات پرستاران واقعی در بخشامتیاز دیگر این دوره، بهره

اي از نحوه استفاده از این کنندگان شرح داده و به این ترتیب، تصویر زندهتخصصی رشته پرستاري را براي شرکتپرستاران دیگر کشورها در استفاده از زبان انگلیسی 
  .دهدادبیات خاص را به دست می

 در زمینه که عالوه بر کار بر روي گرامر و قدرت شنیداري زبان آموز، به صورت تخصصی.  درس می شود15 کتاب است، که هر کتاب شامل 2این دوره شامل 
  :در دوره تخصصی پرستاري، دروس زیر تدریس می شوند. پرستاري نیز بر روي لغات و موضوعات نیز کار می کند

تیم بیمارستانی، مسایل و مشکالت مربوط به بیمارستان، پذیرش بیمار، تصادفات و اورژانس، درد، نشانه ها، مراقبت از بزرگساالن، تغذیه، خون، مرگ و احتضار، 
شت، پرستاري از افراد با مشکالت ذهنی، کنترل و نگهداري از بیماران، درمان، مراقبت هاي جایگزین، دارو درمانی، درمانهاي پوستی، جراحی ها، روانپزشکی، بهدا

  ...بیماریهاي واگیردار و ترخیص و 
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شغلی زبان انگلیسی  گاز- آموزش  و  نفت   DVDنسخه -تخصصی 
کس  الملل بر هیچ رجی در امور شغلی و تحصیلی بخصوص در عرصه بینامروزه اهمیت و کاربرد زبان خا

هاي گذشته نیز این امر از چشم مسئولین آموزش دور نمانده و همواره در زمینه  در سال. پوشیده نیست
با این وجود، پراکندگی و عدم تداوم آن به نتیجه . هایی صورت گرفته است آموزش زبان انگلیسی تالش

 . کرده استکار لطمه وارد
متخصصین حوزه نفت و گاز  لذا به نظر میرسد با توجه به اهمیت امر آموزش و با توجه به نیازهاي 

بایست در جهت هدف اصلی که همانا ارتقاء کیفی دانش عمومی و  کشور به ابزار زبان انگلیسی، می
از این رو شرکت آریانا داده اندیشه سعی دارد تا با . ریزي شود نامهتخصصی زبان انگلیسی کادر مهندسی کشور است با دیدگاه اجرایی و بلندمدت بر

گامی اساسی و بنیادي ) Intermediate ،Elementary(در دو سطح   طراحی و ساخت نرم افزار آموزش زبان انگلیسی نیمه حضوري نفت و گاز 
  .در زمینه آموزش زبان انگلیسی به مهندسین نفت و گاز بردارد

  
   افزارویژگی هاي نرم

  امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرین ها •
  طبقه بندي موضوعی بر اساس حوزه هاي صنعت نفت •
  محیطی کامال چند رسانه اي و با کاربري آسان •
  ارائه دهنده نکته هاي زبان انگلیسی در حوزه صنعت نفت •
  امکان برگزاري آزمون بعد از پایان هر درس •
  نمایش گزارش و نحوه پیشرفت زبان آموز •
   توسط پشتیبان آموزشیWriting, Projectامکان تصحیح تمرین هاي  •
  امکان دسترسی به فرهنگ واژگان •
  دسترسی سریع به کلیه تمرینات، فیلم ها و صداها •
  )Audio Scripts(نمایش متن قسمت هاي شنیداري •
  گرا مري هر درس امکان مشاهده فیلم هاي آموزشی مرتبط با موضوع  •
  ترنتی بمنظور رفع اشکاالت زبان آموزانپشتیبانی تلفنی و این •
  امکان ثبت نکات و یادداشت برداري جهت یادآوري مطالب •
  امکان ضبط و پخش صداي زبان آموز •
  امکان شبیه سازي مکالمه هاي هر درس •

 تمرین می کنند و از نحوه تلفظ صحیح زبان آموزان مکالمه را با رایانه. در این نرم افزار از ابزاري استفاده شده که مکالمه ها را شبیه سازي می کند
  .لغات و جمالت مطلع می شوند

  .کاربر می تواند شخصیت مورد نظر را انتخاب نماید و به جاي آن شخصیت در مکالمه با رایانه صحبت کند
اهت لهجه خود با شخصیت اصلی نرم افزار صداي کاربر را ضبط می کند و او می تواند به صداي خود گوش دهد و همچنین نمودار آوایی و درصد شب

  .مکالمه را مشاهده نماید
  سر فصل ها

  
  

An international industry  Upstream  Downstream  
Oil and gas today  Discovery  Hydrocarbones  

Safty first  Finding oil and gas  Drilling  
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Exploration  Drilling  Environment  
Pipes and pipelines  Working offshore  Natural gas  

Engineering and construction  Production  Transportation  
Oil and the environment  Workshop operation  Repairs and maintenance  

Refinery process  Downstream distribution  Project management  
The refinery  Emergencies  Petrochemicals  

Saftey and risk management  Industry future  Careers in oil gas  
صنعت، در تمام جوانب ریز و درشت زندگی انسان ها به  گستره محصوالت و تولیدات این. امروزه صنعت نفت و گاز، موتور محرك جوامع بشري است

ها و فرهنگ هاي  ناسان بی شماري از کشورهاي مختلف با زبانبه راستی بین المللی بوده و متخصصان و کارش  این صنعت،. وضوح قابل مشاهده است
  .گوناگون در آن مشغول به فعالیت هستند

به همین دلیل، همواره نیاز به . صنعت بین المللی دارد  کشور عزیز ما ایران، به جهت برخورداري از منابع سرشار نفت و گاز، سهم بسزایی در این
هموطنان عزیز، موقعیت  ت که کارشناسان و دست اندرکاران داخلی، عالوه بر تالش در جهت تامین نیازهاياس متخصصین بومی احساس شده و نیاز

  .کنند تا منافع ملی کشور عزیزمان به بهترین وجه تامین گردد  برتر ایران در بازار جهانی این صنعت را نیز تثبیت و پاسداري
 کلیدي، آریانا اقدام به ایجاد خودآموز انگلیسی اختصاصی جامعه دست اندرکاران این صنعتدر همین راستا و به منظور ارتقاي سطح علمی و فنی 

 تکنسین ها، کارشناسان و  دانشگاه آکسفورد نموده است و در پاسخ به نیازهاي ارتباطی زبان انگلیسی متخصصین،  صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 سال پژوهش دوره اي تدوین گردیده است تا شرکت 10میانه و در پی   وشیمی خاوردست اندرکاران بخش هاي مختلف صنعت نفت، گاز و پتر

  .موثري با انگلیسی اختصاصی این صنعت آشنا می کند  کنندگان را به طرز
  
  

  معرفی دوره انگلیسی اختصاصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 درس 15که هر کتاب شامل .مقدماتی و پیشرفته می شود   سطح2ب در  کتا2این دوره شامل مباحث مطرح روز در صنعت نفت و گاز بوده و شامل 

تخصصی را در زمینه  می تواند ضمن تمرین و یادگیري گرامر و تقویت قدرت شنیداري خود لغات جدید و مطالب می شود و در این دوره زبان آموز
  :دروس آموزشی این دوره شامل موارد زیر میشوند. نفت و گازآموزش ببیند

نفتی و گاز، مدیریت پروژه هاي گوناگون و کار در خارج، گاز  ت بین الملل، امنیت، اکتشاف نفت و گاز، استخراج، پاالیش، تولید و توزیع محصوالتصنع
ادث پیش امنیت و مدیریت، مدیریت حو  نگهداري و تعمیر، مواد اورژانسی، نفتو مشتقاتآن، هیدروکربنها،حمل و نقل ذخیره،  طبیعی، نفت و محیط آن،

  ....بینی نشده و مشاغل مربوط به نفت و گاز و
  

  طی دوره مقدماتی
هاي فنی این صنایع  اي، بخش هاي حرفه آنها براي محیط آموزش لغات، اصطالحات و ادبیات اختصاصی صنعت نفت و گاز به زبان آموزان و آماده کردن

استفاده در صنعت نفت و گاز   آموزان با نحوه استفاده از زبان انگلیسی مورد ی زبانسازي محیط کاري جهت آشنای شبیه هاي بین الملل و کار در محیط
  هاي معروف اندرکاران صنعت نفت و گاز به زبان انگلیسی ارائهء آمار، ارقام، گفته دست  استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات افراد واقعی و

موضوعات مورد بحث در این دوره شامل حوزه   اصطالحات اختصاصی این صنعت طی دورهاندرکاران صنعت نفت و گاز و همچنین لغات و  دست
  .و غیره می شوند  ها، ایمنی قبیل حفاري، پاالیش، سکوهاي نفتی، تعمیرات و نگهداري از تجهیزات و دستگاه وسیعی از ادبیات مربوط به این صنایع از

  
  طی دوره پیشرفته

هایی  ها براي استفاده از زبان انگلیسی درانجام فعالیت آماده کردن آن. اختصاصی صنعت نفت و گاز به زبان آموزان آموزش لغات، اصطالحات و ادبیات
پاالیش و همچنین مراحل تجاري و بازرگانی صنعت نفت و گازموضوعات این سطح شامل بحث نظیر مهندسی و ساخت و ساز، تولید  نظیر فرآیندهاي

  .، مدیریت پروژه به زبان انگلیسی و غیره می شوندگاز  و توزیع محصوالت نفت و
  

  امتیازات دوره
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  19: صفحه

شرکت کنندگان پس از . طور کامل تحت پوشش قرار می گیرند چهار مهارت زبانی گفتار، شنیدار، نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی در این دوره به
  .انجام دهند فنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به راحتیکه مکالمات روزمره و مکاتبات اداري و  پایان دوره، قادر خواهند بود

تجربیات و پیشنهادات صاحب نظران . تدوین مطالب دوره است یکی از مهم ترین امتیازات این دوره، استفاده از نظر متخصصان این صنعت در تهیه و
  .در این صنعت آشنا می کنند ا خم و چم استفاده از زبان انگلیسیمورد بحث و بررسی قرار گرفته و شرکت کنندگان را ب مشهور نفت، گاز و پتروشیمی

مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر  شبیه سازي محیط کاري واقعی جهت آشنایی زبان آموزان با نحوه استفاده از زبان انگلیسی
   .مهم این دوره به شمار می آید

زبان انگلیسی آموخته شده در دوره، به مباحث مطرح این  بیه سازي شده قرار می گیرند و با استفاده اززبان آموزان، در موقعیت هاي ارتباطی ش
  .ترتیب، به نحوه استفاده از زبان انگلیسی در محیط هاي واقعی مشابه تسلط می یابند صنعت می پردازند و به این

تمامی آمار و اعداد ارائه شده در این دوره مربوط به سالهاي . است  مربوط به این صنعت، ارائه آمار و ارقام واقعیOil and gasاز دیگر امتیازات دوره 
  .می باشند که منعکس کننده ابعاد واقعی این صنعت بین المللی است اخیر بوده و به روز
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  20: صفحه

  

زبان  کامل آموزش   EnglishResultمجموعه 

از سطح    بسته آموزشی 1شد که در قالب  حاصل سالها تالش شرکت آریانا می باEnglishResultمجموعه  
این نرم افزار یک روش . مبتدي تا پیشرفته حضور عالقه مندان به فراگیري زبان انگلیسی معرفی می گردد

 . به کاربران ارائه می دهدenglish Resultکامال انعطاف پذیر را جهت استفاده از کلیه ملحقات کتابهاي 

 و Elementary, PreIntermediate,Intermediateح شامل  سط4داراي دوره هاي تکمیلی تا  
Upper Intermediate  

   خود آموز دوطرفه با امکان تشخیص خودکار گفتار •
  مرتبط با دروس تمرین هاي   •
  شبیه سازي مکالمه با یک انگلیسی زبان •
   راهنماي کامل نحوه استفاده از برنامه •
   همراه با نرم افزار تقویت مهارت شنیداري •
  رسی سریع به کلیه صداها، فیلمها و تمرینات فقط با یک کلیک ماوسدست •
   براي درك بهتر مفاهیم... بهره گیري از صدا، تصویر، فیلم، نوشتار و (مالتی مدیا  •
   دیکشنري انگلیسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به همراه فونتیک انگلیسی لغات و تلفظ لغات با لهجه آمریکایی •
   بهاي دانش آموز، تمرین، فیلم و معلممتن کامل کتا •
   امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلم •
   )Audio Scripts(نمایش متن قسمتهاي شنیداري  •
  گرامر کلیه درسها و آموزش محاوره اي دستور زبان به همراه تمرینات مربوطه •
   کیفیت بسیار باال به تفکیک جملهگفتار با قابلیت تکرار کلیه درسها با  •
   فیلم مرتبط با دروس به همراه متن انگلسیی •
  فعالیتهاي شنیداري و گفتاري همراه تمرین •
  تمرکز بر روي درستی و روان بودن مطالب •
   یادگیري تلفظها و واژه هاي کاربردي جهت افزایش سطح اطالعات گفتاري •
    مفهومیطبقه بندي درسها و بخشهاي کتاب بر اساس نکات •
  خدمات و پشتیبانی رایگان •
   قابل استفاده به صورت نیمه حضوري وغیر حضوري •
   دارا بودن صفحات هوشمند مناسب جهت اساتید •
   ثبت نکات و یادداشت برداري براي یاد آوري مطالب •
  قابلیت چاپ صفحات به همراه کلیه تغییرات و نوشته هاي کاربر •
   کاربري بسیار آسانمحیطی کامال چند رسانه اي و جذاب با •
  امکان ثبت یادداشت متنی، رنگی کردن و رسم خط امکان •
  ضبط و پخش صداي کاربر •

  
نویسندگان این کتاب سعی کردند با انتخاب موضوعاتی جذاب و به . تاکیدزیادي بر صحیح صحبت کردن دانشجویان دارد English Result کتاب

) به صورت گروهی(هاي کمک آموزشی در کالس DVD  بردن دقت دانشجویان و استفاده از منابع وروز، ایجاد فرصت براي تمرین بیشتر با هدف باال



 02188997939:    تلفن 3واحد –طبقه اول  -2283پالك  -نبش بن بست مریم-نرسیده به توانیر-خیابان ولیعصر-تهران

 

 

  21: صفحه

فرمت دو صفحه اي موضوعات آموزشی از . ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان براي یادگیري و بکار بردنزبان انگلیسی نمایند) به صورت انفرادي(ومنزل 
  صفحات پر تصویر و تمریناتی که بکارگیري درس در دنیاي واقعی راامکانپذیر می سازد، لذت از . باشدمی  English Result دیگر امتیازات کتاب

   .درس و موفقیت دانشجویان در کالس را بهمراه دارد
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زبان     Top NOTCHآموزش 
این دوره مخصوص جوانان و بزرگساالن است و .  ترمی مکالمه زبان انگلیسی است6تاب ناچ یک دوره  

   .باشد  سطح مبتدي ورودي می2داراي 
Top Notch زبان آموز را براي برقراري ارتباط موفق و توام با اعتماد به نفس با جهان خارج اعم از 

  .سازد کنند، آماده می هایی که به زبان انگلیسی صحبت می ها و غیرانگلیسی زبان زبان انگلیسی
Top Notchآموز را به اوج کارآمدي و شایستگی در گویش به زبان  تواند زبان  است که می  اثبات کرده 
 انگلیسی برساند

  Top Notchاجزاي کلیدي طراحی سیستم آموزشی 

   اي مختصر و مفید هاي دو صفحه درس
نترل شده و هاي ک هر درس با تبیین شفاف اهداف ارتباطی، آغاز و با تمرین. است هر دو صفحه درسی براي ارائه در یک جلسه آموزشی طراحی شده

کند و  هر درس کلمات جدید، گرامر و اصطالحات کاربردي و اجتماعی زبان را در قالب محتواي چهار گانه مهارتی ارائه می. یابد آزاد مکالمه خاتمه می
جریان پیشرفت خود را مشاهده آموز جوان یا بزرگسال احتیاج دارد که  تایید روزانه جریان پیشرفت زبان. دارد فضاي آموزشی را متنوع و شاداب نگه می

آموز توانایی خود را در استفاده از کلمات جدید، گرامر و  هاي کنترل شده و آزاد زبان  با تمرینTop Notchدر پایان هر جلسه آموزشی . و تایید کند
کند و موجب ارتقاي اعتماد به نفس او در مکالمه  آموز براي ادامه آموزش زبان انگلیسی تقویت می این موضوع انگیزه زبان. کند زبان اجتماعی اثبات می
  .شود دقیق، روان و صحیح می

   زبان واقعی
صورت موثر و قابل فهم در معرض انگلیسی طبیعی و معتبر  آموز با مراقبت تمام و به ترین اجزاي ایجاد فهم و بیان درست این است که زبان یکی از مهم
کتاب منحصر . اند  داراي این خصیصه هستند که از محاوره واقعی مورد استفاده مردم اقتباس شدهTop Notchاي  هاي مکالمه تمامی مدل. قرار گیرد

  .است شده هاي متنوع نوشته فقط براي تبیین گرامر بوسیله مثال” textbook English”فرد  به

   محتواي کاربردي
: به عنوان مثال. شود  شامل تمرین سیستماتیک زبان کاربردي نیز میTop Notchعالوه بر مجموعه واژگان، گرامر و مکالمات موضوعی کالسیک، 

چگونه به کسی راهنمایی کنیم که بهتر است تاکسی بگیرد یا سوار اتوبوس شود یا اینکه چگونه سر میز درخواست غذا کند، چگونه از لباس یک نفر 
آن  خواهد و به  مواردي از زبان کاربردي است که زبان آموز امروزي آن را میاینها. تعریف کنیم، چگونه به دوستمان در مورد آخر هفته صحبت کنیم

  .احتیاج دارد

   مکالمات مدل قابل حفظ کردن
  

هاي مکالمه  بازه کاملی از احتیاجات ارتباط اجتماعی و کاربردي بوسیله مدل. آموزش موثر زبان باید زبان را طوري ارائه کند که قابل حفظ کردن باشد
تر در هر کالس بصورت فشرده تمرین و  این مکالمات تمرینی اول مطابق راهنما و سپس در یک قالب آزادتر و شخصی. برطرف شده استتمرینی 

  .شود مدیریت می

   برنامه واژگان با اثرگذاري باال
  
فی دقیق، تمرین و مرور گسترده و  شامل معرTop Notchمنظور اطمینان از فراگیري ماندگار لغات ضروري براي برقراري ارتباط، سیستم  به
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ها و عبارات مفهومی،  ها، تعاریف، مثال دامنه وسیع تصاویر، عکس. سیستماتیک لغات، ترکیبات و اصطالحات مناسب براي هر سطح یادگیري زبان است
مزیت افزوده این . کند امتحان وي فراهم میآموز را در رابطه با معناي یک لغت برطرف ساخته و یک مرجع دائمی درون کتاب براي آمادگی  تردید زبان

ها و تصاویر براي ارایه سر کالس درس نداشته و مجبور به ترجمه مکرر لغات به زبان  سیستم آن است که مدرسان نیاز به جستجو و پیدا کردن عکس
  .آموزان نیستند مادري زبان

   آموز گرامر پشتیبان زبان
  

ها و  منظور نمودارهایی همراه با مثال بدین. است ها، معانی و کاربرد بیان شده ، واضح و شناختی با استفاده از فرمگرامر در این سیستم با رویکردي دقیق
معنی و کار معلمان را  این روش کار حدسی را بی. اند آموز تسهیل گشته  ها و الگوها با بکارگیري متونی در سطح فهم زبان این مثال. اند الگوها ارایه شده

آموزان قرار  بعالوه نمودارهاي قابل درکی را براي آمادگی آزمون بعنوان مرجع دائمی در اختیار زبان. سازد حله آمادگی براي درس آسانتر میدر مر
  .هاي مربوطه است بمنظور اطمینان از تکرار کافی، تمامی مراحل آموزش گرامر همراه با تمرین. دهد می

   المللی انگلیسی بعنوان یک زبان بین
  

Top Notchکنند، آماده  هایی که به زبان انگلیسی صحبت می ها و غیرانگلیسی زبان زبان آموزان را براي تعامل زبانی و فرهنگی با انگلیسی  زبان
ن کمک آموزا  به زبانTop Notchبعالوه، . شود تا زبان خاص یک کشور یا منطقه  المللی تلقی می انگلیسی بیشتر بعنوان یک زبان بین. کند می
  .هاي گوناگون از نظر فرهنگی، فصیح و روان صحبت کنند کند تا با آگاهی از مقررات مختلف در فرهنگ می

   )Writing(برنامه مفصل شیوه نوشتار 
  

ي هاي نوشتار هاي واضح از مهارت  سیستم شامل یک برنامه براي فن نوشتار است که شامل تمرینات مشکل و مدلTop Notchآموز  کتاب دانش
 & Comparison(، مقایسه و تضاد )Supporting sentences(توان به عبارات پشتیبان  ها می از جمله این مهارت. شود لفظی و فنی می

contrast (گذاري  و نشانه)Punctuation (شود نویس تا بازبینی می هر درس شامل تمرین فرآیند نوشتن از پیش. اشاره کرد.  

   برنامه مباحثه منحصر بفرد
  

 Discussionبفرد   با بکارگیري متد قدم به قدم و منحصرTop Notch. آموزان تمایل دارند در مباحثات و گفتگوهاي واقعی شرکت کنند همه زبان
Builderه افزایش این آمادگی منجر ب. آموزان براي مباحثات موفق آماده خواهند شد بدین ترتیب زبان. نهد  پا را فراتر از تمرینات رایج مکالمه می

بمنظور اطمینان از فراگیري نحوه . شود روز بودن مکالمات می دقت، فصاحت، پیچیدگی بیشتر اصطالحات مورد استفاده، بکارگیري لغات بیشتر و به
  .کند هاي مباحثه فراهم می برقراري ارتباط موفق، دیسک منابع معلمان، تمرینات اختیاري بیشتري را در زمینه استراتژي

  
  Top Notchاي ه مولفه

   )Student’s book(کتاب دانش آموز 
براي ) Take-Home(  صوتی کار در خانه CDکتاب دانش آموز شامل دو قسمت مخصوص تقویت کننده گرامر و تلفظ در انتهاي کتاب و یک 

  .باشد تمرین تلفظ در خانه یا بیرون از خانه می

   ریز درسی ویرایش مخصوص معلمان و برنامه
ها یک  براي هر یک از فعالیت. دهد ریز درسی، برنامه درسی کاملی را براي هر جلسه کالس در اختیار معلمان قرار می صوص معلمان و برنامهویرایش مخ

 رایگان CDریز درسی یک  میان هر نسخه از کتابچه مخصوص معلمان و برنامه. زمان تدریس مشخص پیشنهاد شده تا کار حدسی از برنامه خارج شود
  :اند  در نظر گرفته شدهCDسازي شیوه تدریس در این  هاي اختیاري و قابل چاپ زیر بمنظور شخصی بخش. بع معلمان قرار داردمنا
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  24: صفحه

  هاي بهبود لغت  استراتژي•
  هاي مباحثه  استراتژي•
  هاي گوش دادن  استراتژي•
   استراتژي هاي خواندن•
   خودآزمون گرامر•
  هاي مکالمه  انگیزاننده•
   اضافی مهارت نوشتن تمرینات•
   تمرینات تلفظ•
  کننده سرعت خواندن  محاسبه•
   تمرینات اضافی درك مطلب•
  هاي گرافیکی دهنده  سازمان•

همچنین .  ارائه می دهدTop Notchیک مجموعه از فیلم هاي کمدي موقعیتی است که زبان انگلیسی را همراه با موضوعات درس هاي کتاب هاي  
کلیه این فیلم ها به همراه زیر نویس .  می باشدTop Notchبه با مردم درباره مو ضوعات مختلف مربوط به درس هاي کتاب این فیلم داراي مصاح

انگلیسی است که زبان آموز ابتدا فیلم ها را نگاه کرده و سپس فیلم را براي دومین بار همراه با زیر نویس ببیند تا بهتر تلفظ کلماتی را که متوجه آنها 
  .است را درك کندنشده 

  
  
  


