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 فعاليت تاريخ
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 و امتحانات دوره يارسال تکاليف درس يجدول تاريخ ها

Pre-Intermediate 1, 2 , 3 

  

Unit فعاليت ها تاريخ 

  دی 23لغایت  دی 17 1

 1مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس  .3

 دی 30لغایت  دی 24 2

 2مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 بهمن 07لغایت  بهمن 01 3

 3مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 بهمن 14لغایت  بهمن 08 4

 4مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 فرصت مطالعه بهمن 17و  16و  15 -

 (4تا  1)دروس  Mid- Termامتحان  بهمن 19و  18 -



 

 

 

 

   

Unit فعاليت ها تاريخ 

 بهمن 26لغایت  بهمن 20 5

 5مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 اسفند 03لغایت  بهمن 27 6

 6مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 اسفند 10لغایت اسفند 04 7

 7مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 اسفند 17لغایت اسفند  11 8

 8مطالعه کليه بخش های درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکاليف درس .3

 فرصت مطالعه اسفند 20و  19و  18 -

 )کليه دروس( Finalامتحان  اسفند 22و  21 -



 توضيحات

زبان آموزز موب بای وت  جوو  ودول زموان بنودیخ دروس موزد را مطالعوهخ           22/12/1401لغایت  17/10/1401از تاریخ  -1

 تکاليف مزد را ارسال و در امتحانات ترمب شرکت کند.

مزز آن روز زبان یا در  افته کهیامتصاص  Readingمتن  (Summary)الصه ک روز به ارسال میان هر درس یپا پس از -2

 د.یجان ارسال نمايمدرس پشت ی ت متن مالصه شده مزد را برایبا بم

نمره آن بخش  در نتيجهز قادر به ارسال آنها نخزاهد بزد و پس از مدت مقرر غيرفعال شده و زبان آمز درستکاليف هر  -3

 را از دست مزاهد داد.

 باشد. بساعته در امتيار زبان آمززان م 24و  Onlineبصزرت  بدروس بدون هيچ محدودیت یمحتزا -4

د تنهوا یوک بوار در آن امتحانوات     نو تزا بمقرر فعال شده و زبان آمزز مو  یتنها در روزها Finalو  Mid-Termامتحانات  -5

 شرکت کند.

 

 پشتيجانب  یها تلفن   

  021-88492198  آمززشب:      

 2داملب  021- 44864976و 7فنب:                           

 

 

 

 

 

 

 


