
بسمه تعالی

نحوه همکاری با نهاد ها و سازمانهای دولتی و خصوصی

       پرسنل محترم
       اعضای خانواده پرسنل گرامی

       بازنشستگان و اعضای درجه یک خانواده ایشان

رویکــرد مرکــز زبــان هــای خارجــی ایــران اســترالیا در راســتای سیاســت گــذاری هــای آموزشــی در ســند چشــم انــداز 
خــود، ارائــه بهتریــن خدمــات آموزشــی بــه ایــن عزیــزان بــا کمتریــن دغدغــه هــای موجــود مــی باشــد. بدیــن روی ایــن 
موسســه گام هــای اجرایــی خــود را بــر اســاس بندهــای آورده شــده در ذیــل بمنظــور رفــاه حــال بیشــتر ایــن اقشــار 

عملــی نمــوده اســت.

الــف( دریافــت خدمــات آموزشــی بــدون پرداخــت مبلــغ: در ایــن روش نهــاد یــا ســازمان، در تفاهــم نامــه ای مشــترک 
شــرایط را بــرای پرداخــت کل هزینــه هــای آموزشــی پرســنل، اعضــای خانــواده، بازنشســتگان و یــا اعضــای درجــه یــک 
ایشــان فراهــم مــی آورده و پرســنل بــدون پرداخــت هزینــه مــی تواننــد در کالس هــای آموزشــی موسســه شــرکت 
نمــوده و در پایــان هــر تــرم موسســه بــا صــورت حســاب و گــزارش عملکــرد اعضــای معرفــی شــده نتایــج را بــه نهــاد یــا 

ســازمان اعــالم نمــوده و تســویه حســاب از طریــق نهــاد یــا ســازمان انجــام پذیــرد.

ب( دریافــت خدمــات آموزشــی بــا کســر تخفیــف: در ایــن روش نهــاد یــا ســازمان، در تفاهــم نامــه ای مشــترک شــرایط 
اعمــال تخفیــف را بــرای پرســنل، اعضــای خانــواده، بازنشســتگان و یــا اعضــای درجــه یــک ایشــان فراهــم آورده و بــر 
اســاس بندهــای تفاهــم نامــه اعضــای معرفــی شــده از طــرف نهــاد یــا ســازمان، درصــدی تخفیــف را بــرای گذرانــدن 
دوره هــای آموزشــی از طــرف موسســه دریافــت نمــوده و مابــه التفــاوت باقــی مانــده را شــخص بصــورت آنــالن پرداخــت 

مــی نماینــد.
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طول دوره تعداد جلسات ساعت روزهای برگزاری عنوان دوره

6 هفته 17 9:00 - 14:00   یا     14:00 - 19:00 پنجشنبه ها تک روز در هفته

6 هفته 17 جمعه ها 9:00 تا 14:00  تک روز در هفته

5 هفته 10 شنبه و دوشنبه 15 - 17:45    یا      18 - 20:45  دو روز در هفته

5 هفته 10 شنبه و چهارشنبه 15 - 17:45    یا      18 - 20:45  دو روز در هفته

5 هفته 10 یکشنبه و سه شنبه 15 - 17:45    یا     18 - 20:45  دو روز در هفته

5 هفته 30 9:30 - 13:15     یــا     17:00 - 20:45 سه روز زوج نیمه فشرده

5 هفته 30 20:45 - 17:00 سه روز فرد نیمه فشرده

متغیر متغیر برگزاری در ساعات مختلف یک روز / دو روز / سه روز دوره بحث و گفتگو

3 هفته 30 13:15 - 9:30 شنبه تا چهارشنبه فشرده

5 هفته 15 15 - 16:45   یا    17 - 18:45 یا     
20:45 - 19

سه روز زوج سه روز در هفته

)Pre-IELTS ( مکالمه عمومی

برای مشاهده کتب دوره ها به آدرس )www.iran-australia.com/fa/publish.html( مراجعه فرمایید.



طول دوره تعداد جلسات ساعت روزهای برگزاری عنوان دوره

8 هفته 24 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها خدمه پرواز

8 هفته 24 19:30 - 14:30 جمعه ها خدمه پرواز

انگلیسی برای اهداف خاص )1(

15 هفته 45 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها گردشگری

15 هفته 45 19:30 - 14:30 جمعه ها گردشگری

7 هفته 21 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها فوتبال

7 هفته 21 19:30 - 14:30 جمعه ها فوتبال

25 هفته 75 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها پرستاری

25 هفته 75 19:30 - 14:30 جمعه ها پرستاری

15 هفته 45 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها هتل داری و کیترینگ

15 هفته 45 19:30 - 14:30 جمعه ها هتل داری و کیترینگ

20 هفته 60 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها )BEC( مهارت های بازرگانی

20 هفته 60 19:30 - 14:30 جمعه ها )BEC( مهارت های بازرگانی

15 هفته 45 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها بانکداری

15 هفته 45 19:30 - 14:30 جمعه ها بانکداری

برای مشاهده کتب دوره ها به آدرس )www.iran-australia.com/fa/publish.html( مراجعه فرمایید.



طول دوره تعداد جلسات ساعت روزهای برگزاری عنوان دوره

6 هفته 18 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها نامه های الکترونیک

6 هفته 18 19:30 - 14:30 جمعه ها نامه های الکترونیک

انگلیسی برای اهداف خاص )2(

6 هفته 18 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها مکالمات تلفنی

6 هفته 18 19:30 - 14:30 جمعه ها مکالمات تلفنی

15 هفته 45 14:00   -   9:00 شنبه ها آرایشگری

15 هفته 45 14:00  -   9:00 سه شنبه ها آرایشگری

8 هفته 24 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها مهارت ارائه

8 هفته 24 19:30 - 14:30 جمعه ها مهارت ارائه

9 هفته 27 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها مذاکرات

9 هفته 27 19:30 - 14:30 جمعه ها مذاکرات

7 هفته 21 9:00 - 14:00   یا     14:30 - 19:30 پنجشنبه ها بازاریابی و تبلیغات

7 هفته 21 19:30 - 14:30 جمعه ها بازاریابی و تبلیغات

برای مشاهده کتب دوره ها به آدرس )www.iran-australia.com/fa/publish.html( مراجعه فرمایید.



طول دوره تعداد جلسات ساعت روزهای برگزاری عنوان دوره

6 هفته 18 9:00-14:00    یا    19:00-14:00 پنجشنبه ها دوره نامه نگاری عمومی

6 هفته 18 19:30 - 14:30 جمعه ها دوره نامه نگاری عمومی

10 هفته 30 9:00-14:00    یا    19:00-14:00 پنجشنبه ها دوره مختص لغت

10 هفته 30 19:30 - 14:30 جمعه ها دوره مختص لغت

10 هفته 30 9:00-14:00    یا    19:00-14:00 پنجشنبه ها دوره مختص گرامر

10 هفته 30 19:30 - 14:30 جمعه ها دوره مختص گرامر

5 هفته 15 9:00-14:00    یا    19:00-14:00 پنجشنبه ها دوره مهارت شنیداری

5 هفته 15 19:30 - 14:30 جمعه ها دوره مهارت شنیداری

6 هفته 18 9:00-14:00    یا    19:00-14:00 پنجشنبه ها دوره نامه نگاری بازرگانی

6 هفته 18 19:30 - 14:30 جمعه ها دوره نامه نگاری بازرگانی

دوره های مهارتی و تقویتی

برای مشاهده کتب دوره ها به آدرس )www.iran-australia.com/fa/publish.html( مراجعه فرمایید.




