IELTS Course
 مدت دوره  ۶ :ماه
 نوع برگزاری دوره  :غیرحضوری
تعداد جلسات دوره:
 ٨٠جلسه مهارت Writing
 ۳۵جلسه مهارتSpeaking
 ۱۰جلسه مهارت Listening
 ۱۰جلسه مهارت Reading
 ۱۶جلسه رفع اشکال  +هفته ای دو جلسه ترینینگ دروس
داوطلبین پس از رشکت در آزمون تعیین سطح پذیرش خواهند شد.
هزینه دوره  46/500/000 :ریال

مشاره تلفن و آیدی تلگرام ثبت نام:
📞 0915 57 57 104
@Department_habibiu
ساعت پاسخگویی  ۱۰ :صبح الی  ۸شب
مشاره تلفن و آیدی تلگرام روابط عمومی جهت پاسخگویی سواالت مشا:
@CRM_habibiu 📞 0905 58 83 971

Stay tuned.

توضیحاتبیشتر:
🔴دوره شامل یادگیری همه عناوین بوده و برنامه هفتگی هرب اساس هر چهار مهارت تنظیم
شده است و امکان انتخاب مهارت ها به صورت تک درس وجود ندارد.
🔴دوره شامل یک آزمون تعیین سطح  IELTSو  ۴آزمون مشابه  IELTSدوره ای میباشد .
🔴داشنت فرصت مطالعه حداقل  ۴ساعت در روز برای انجام برنامه های روزانه دوره IELTS
توسط داوطلب الزامی است .
🔴داوطلبین به مدت  ۶ماه برنامه منظم مترینی روزانه خواهند داشت و توسط پشتیبان مربوطه
در این مدت به صورت فردی و اختصاصی پشتیبانی خواهند شد و پس از آن به مدت دو ماه برنامه
مدون مرور کل دوره؛ جهت رفع اشکال و آمادگی برای امتحان اصلی؛ با نظارت پشتیبان ادامه
خواهد داشت .
دوره IELTSچقدر زمان میربد؟
دور  IELTSدکرت حبیبی یک دوره آموزشی پنج ماهه است .بعد از ماه پنجم  ،زبان آموزان یک دوره
یک ماهه دیگر که شامل مرور دروس پنج ماه اول و برگزاری آزمون های شبه  IELTSمی باشد را
می گذرانند که برای آزمون اصلی آماده شوند .بنابراین کل دوره  6ماه طول می کشد.
آیا دوره  IELTSمتاما به صورت آنالین برگزار می شود؟
دوره  IELTSترکیبی از دروس ویدیویی و صوتی و جلساتی به صورت زنده با دکرت حبیبی و دیگر
مربیان و پشتیبانان می باشد.
آیا دروسی که بصورت ویدیویی و صوتی ارایه می شود تاثیر آموزشی الزم را دارد؟
ارایه دروس به صورت ویدیویی و صوتی این امکان را به زبان آموز دوره می هد که بتوانند ویدیوی
درسی را بارها مرور کند چون در طول دوره به علت حجم باالی دروس نیاز به مراجعه چند باره به
دروس احساس می شود .عالوه بر این بجای اینکه وقت دانشجو رصف کالسی شود که می تواند آن
را به صورت ویدیویی همواره در دسرتس داشه باشد دانشجو فرصت بیشرتی برای استفاده از مشاوره
شخصی دکرت حبیبی و پشتیبانان دوره خواهد داشت .به عنوان مثال دانشجو هفته ای دوبار در

جلسات ترینینگ برای مهارت اسپیکینگ رشکت می کند که مطالب دروس گذشته را مرور کرده و به
چالش کشیده می شود که او را برای مصاحبه آزمون اصلی آماده می کند.
آیا می توان رصفا منابع آموزشی این دوره را خریداری کرد و یا بدون انجام تکالیف در دوره رشکت
کرد؟
خیر .تاثیر همه دوره ها منوط به انجام تکالیف برنامه ریزی شده است و دوره  IELTSنیز از این
مساله مستثنی نیست .دوره  IELTSهامنند دوره های دیگر محل جمع آوری اطالعات نیست .تنها
و تنها با انجام تکالیف است که رشکت در این دوره موثر خواهد بود .یکی از ویژگیهای موثر این
دوره این است که عالوه بر تکالیف عمومی با توجه به نیاز و نقاط ضعف هر دانشجو مترینات
مخصوصی به او تلکیف می شود که در رفع مشکالت و تقویت مهارت ها موثر است.
آیا می توانم دوره  IELTSرا به صورت خصوصی بگذرانم؟
خیر .دوره  IELTSیک دوره جامع می باشد که بر اساس برنامه منسجمی بنا شده که انجام و اجرای
آن تنها توسط یک تیم قابل اجرا است .در این دوره دانشجو درس را در حساب کاربری خود در وب
سایت به صورت شخصی دریافت منوده ،تکالیف ارسالی به صورت شخصی تصحیح و در طول دوره
با توجه به نقاط ضعف و قوت دانشجو در هر مهارت  ،از جلسات مشاوره شخصی با پشتیبان و
مدرس اصلی دوره دکرت حبیبی برخوردار است  .الزم به ذکر است که زبان آموز با دیگر همکالسیهای
خود در گروه تبادل نظر داشته که انگیزه الزم برای ادامه دوره را فراهم می مناید .بنابراین رسیدگی
شخصی و دقیق به دانشجو برای کسب بهرتین نتیجه در نظر گرفته شده است.
من قبال در ازمون  IELTSواقعی (و یا سمپل شبه آزمون) رشکت کردم .آیا حتام باید در آزمون
تعیین سطح رشکت کنم؟
آزمون تعیین سطح برای متامی داوطلبان ورود به دوره الزامی است .آزمون تعیین سطح نشان
می دهد که آیا داوطلب سطح پایه ای زبان انگلیسی برای ورود به دوره را دارد یا خیر؟
همچنین آزمون تعیین سطح توامنندی داوطلب را در هر چهار مهارت اصلی در ابتدای ورود به دوره
مشخص می کند که به تیم دپارمتان  IELTSکمک می کند تا نقاط ضعف و قوت هر داوطلب را
شناسایی و برای نتیجه بهرت برنامه ریزی کند .عالوه بر آن  ،مقایسه نتیجه آزمون تعیین سطح با
آزمون های میان دوره ای بعدی مالک خوبی برای ارزیابی میزان پیرشفت زبان آموز در دوره IELTS
است.

آیا باید از قبل برای آزمون تعیین سطح مطالعه داشته باشم و آماده شوم؟
خیر .هامنطور که از عنوان آزمون پیداست  ،هدف آزمون تعیین سطح ارزیابی سطح واقعی داوطلب
برای ورود به دوره می باشد .هامنطور که برای بدست آوردن نتیجه واقعی یک آزمایش پزشکی باید
ناشتا باشید  ،در این آزمون هم باید سطح واقعی مهارت های شام سنجیده شود تا نسخه مناسب
برای شام پیشنهاد گردد.
اگر منره الزم را در آزمون تعیین سطح برای ورود به دوره  IELTSکسب نکنم چه اتفاقی می افتد؟
در آزمون تعیین سطح منره خاص و ویژه ای مد نظر نیست .این آزمون رصفا مشخص می کند که آیا
داوطلب با ورود به دوره  IELTSتوانایی ادامه دوره را دارد؟ اگر در این آزمون ،ورود داوطلب به
دوره اصلی  IELTSبه صالح او تشخیص داده نشود در مشاوره بعد از آزمون ،دوره  Pre IELTSو
یا دوره های دیگر پیشنهاد می شود.
آیا این دوره منره ی دلخواه من را تضمین می کند؟
تضمین منره  IELTSیک شیوه تبلیغاتی برای ترغیب داوطلبان است که برای جذب مشرتی بیشرت
توسط بسیاری از موسسات بکار گرفته می شود .موفقیت در آزمون  IELTSبه همکاری و تالش خود
داوطلب و همراهی با برنامه ای که برای او طراحی شده بستگی دارد .ما در دپارمتان  IELTSکیفیت
دوره خود را تضمین می کنیم و هر آنچه برای اخذ یک نتیجه عالی نیاز است در اختیار داوطلب
قرار می دهیم اما میزان موفقیت به میزان تعهد به برنامه و همکاری کامل خود داوطلب با دپارمتان
 IELTSبستگی دارد.
آیا امکان انتخاب مهارت ها به صورت جداگانه و تک درس وجود دارد؟
از آنجاییکه مهارت های  Writingو  Speakingدر برنامه تدوین شده به هم مرتبط هستند امکان
انتخاب مهارت ها بصورت مجزا وجود ندارد .اگر داوطلب فقط در یک یا دو مهارت ضعیف تشخیص
داده شود و در مهارت های دیگر قبال منره قابل قبولی بدست آورده باشد باز هم بهرت است همزمان
همه مهارت ها را طبق برنامه پیشنهادی مترین کند چون رصفا مترکز بر مهارت هایی که داوطلب در
آنها ضعیف است باعث می شود توانایی داوطلب به مرور در مهارتهایی که در آنها قوی تر است
افت کند و این اطمینان کاذب در نهایت باعث عملکرد ضعیف در آن مهارت ها شده و تاثیر منفی
بر منره نهایی خواهد داشت.

من به منره آزمون  IELTSاحتیاج ندارم  .آیا رشکت در این دوره برای من مفید است؟
دوره ای که در مجموعه ما ارایه می شود دوره جامعی است برای تقویت هر چهار مهارت الزم برای
برخورداری از سطح زبان قابل قبول که بخصوص برای نوشنت مقاله و خواندن مطالب در مجالت و
وب سایت های مختلف  ،صحبت کردن در موقعیت های رسمی (در محیط دانشگاه و کار) و درک
مطالب شنیداری هامنند سخرنانی ها و برنامه های تلویزیونی موثر است .بنابراین رشکت در این
دوره می تواند برای کسانی که می خواهند در همه مهارتها در مدت شش ماه پیرشفت چشمگیری
داشته باشند مناسب می باشد.
چه مقدار زمان روزانه برای اجرای برنامه ارایه شده در دوره  IELTSنیاز است؟
هر داوطلب به طور متوسط روزانه حداقل به چهار ساعت زمان برای انجام برنامه نیاز دارد .اگر فرد
پرمشغله ای هستید و مقدار زمان توصیه شده را برای مترینات روزانه ندارید  ،این دوره مناسب شام
منی باشد.
منابعی که در دوره تدریس می شود چیست؟
کلیه منابع توسط دکرت مرت ضی حبیبی تالیف شده که پس از ثبت نام در اختیار دان شجو قرار داده
می شود .این منابع بر اساس تجربه بیست ساله ایشان در تدریس دوره های آمادگی  IELTSو بر
اساس انتظار ممتحنین در آزمون اصلی تهیه شده که برای اخذ منره باالی هفت موثر می باشد.
تفاوت  IELTS Generalو  IELTS Academicچیست و چگونه در دوره  IELTSداوطلبین این
دو نوع تفکیک می شوند؟
آزمون  IELTSبه دو نوع ( Academicبرای داوطلبینی که می خواهند در یک دانشگاه انگلیسی
زبان ادامه تحصیل دهند – مهاجرت تحصیلی) و ( Generalبرای داوطلبینی که برای کار و زندگی
مهاجرت می کنند) تقسیم می شود .در دوره آمادگی  IELTSدپارمتان ما ،با توجه به تفاوت مخترصی
که در مهارت  )Task 1( Writingو  Readingبین این دو نوع وجود دارد برنامه متفاوتی به
داوطلبین هر دو نوع ارایه خواهد شد.

