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یادٌیشی یه صتاٖ خاسجی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٟٔاست ٞایی اػت وٞ ٝش فشد تایذ دس ص٘ذٌی خٛد وؼة ٕ٘ایاذٕٞ .ا ٝسٚص ٜصتااٖ آٔاٛصاٖ
تؼیاسی اص طشیك ،تّفٗ ،ػایت ،ایٕیُ  ... ٚاص ٔا دس ٔٛسد ا٘تخاب ٔٙاتع دسػت یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی ػاٛاَ ٔای وٙٙاذ .أاا تاٚ ٝالاع
ثْتزیي رٍش یبدگیزی سثبى چیست؟ وتاب ،والع ٞای آٔٛصؿی٘ ،شْ افضاسٞای آٔٛصؿی ،فایاُ ٞاای كاٛتی ،فایّٓ ،فّاؾ وااست،
تٕشیٗ ٔىإِ ... ٚ ٝ؟
پاػخ ػٛاَ ایٗ اػت وٞ ٝیچ یه اص سٚؽ ٞای یادٌیشی صتاٖ ت ٝتٟٙایی ٔٙاػة ٕ٘ی تاؿذ .صتاٖ اٍّ٘یؼی سا تایذ ٕٞا٘ٙذ یه ؿاٟش٘ٚذ
اٍّ٘یؼی صتاٖ آٔٛخت .ت ٝایٗ ٔعٙا و ٝاٌش وتاب ٔی خٛا٘یذ ،ػعی وٙیذ اٍّ٘یؼی تاؿذ ،سٚص٘أٔ ٚ ٝجالت اٍّ٘یؼی تخٛا٘یذ ،فیّٓ ٞاای
آٔٛصؿی ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی تثیٙیذ ،تا افشاد اٍّ٘یؼی صتاٖ ٔىإِ ٝوٙیذ ،ت ٝآٞ ًٙٞای اٍّ٘یؼی ٌٛؽ دٞیذ  .... ٚػعی وٙیذ فعاِیتٞای
سٚصٔش ٜخٛد سا دس تا حذ أىاٖ تا صتاٖ اٍّ٘یؼی دسٌیش وٙیذ ٚ ،دس طی فشآیٙذ یادٌیشی ػاعی وٙیاذ اص ٔٙااتع ٔتٙاٛد یاادٌیشی صتااٖ
اػتفاد ٜوٙیذ تا اٚال دس ط َٛصٔاٖ اػیش تضسٌتشیٗ آػیة صتاٖ اٍّ٘یؼی و ٝوؼاِت  ٚدِخؼتٍی اػات٘ ،ـاذ ٚ ٜنا٘یاا ٔحاید خاٛد سا
ٕٞا٘ٙذ یه فشد اٍّ٘یؼی صت اٖ ،آوٙذ ٜاص ٌضیٞ ٝٙای ٔختّف آٔٛصؿی ٕ٘اییذ .دٚساٖ یادٌیشی صتاٖ  ،ت ٝعٛٙاٖ یاه تٕاشیٗ سٚصا٘ا ٚ ٝیاا
ٞفتٍی ت ٝپایاٖ سػیذ ٜاػت  ٚتشای حفظ آ٘چ ٝتا و ٖٛٙآٔٛخت ٝایذ ،تایذ ٕٛٞاس ٜت ٝتادٌیشی  ٚتمٛیت صتاٖ تپشداصیذ.
تٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس تش آٖ ؿذیٓ تا پىیجی آٔٛصؿی اسائ ٝدٞیٓ و  ٝتا حذ أىاٖ دس تشداس٘ذٙٔ ٜاتع ٔتٙاٛد تاشای یاادٌیشی صتااٖ اٍّ٘یؼای
تاؿذ .پغ اص دسخٛاػت صتاٖ آٔٛصاٖ ،دس خلٛف اسائٙٔ ٝاتع آٔٛصؿی ػایت دس لاِة یه تؼت ٝآٔٛصؿی صتاٖ ،اِٚیٗ پکیج جبهع سثبى
اًگلیسی دس ؿشٚد ػاَ  1391دس اختیاس صتاٖ آٔٛصاٖ لشاس ٌشفت وٛٔ ٝسد اػتمثاَ تؼیاسی اص صتاٖ آٔاٛصاٖ ٚالاع ؿاذ .حااَ پاغ اص
ٌزؿت د ٚػاَ اص فعاِیت ٌش ٜٚصتاٖ ایشا٘یاٖ ،تؼت ٝای وأُتش  ٚتلٛست یه پىیج جأع  ٚدس لاِة  DVD 44دس اختیاس صتاٖ آٔٛصاٖ

لشاس ٔی ٌیشد .ایٗ پىیج ؿأُ ٔٙتخثی اص پشتاصدیذ تشیٗ  ٚپشفشٚؽ تشیٗ ٔطاِة اٍّ٘یؼی ػایت ٔی تاؿذ و ٝت ٝدِیُ تٛٙد ٔطاِة آٖ،
ٞش صتاٖ آٔٛصی سا اص داّ٘ٛد  ٚخشیذ ٔٙاتع آٔٛصؽ صتاٖ تی ٘یاص خٛاٞذ ػاخت  ٚتا افضایؾ اٍ٘یض ٜیادٌیشی ،تٕشوض تیـتش تش سٚی ٔطاِعٝ
صتاٖ اٍّ٘یؼی سا دس پی خٛاٞذ داؿت .تشای ٔـاٞذِ ٜیؼت ٔٙاتع ٔٛجٛد دس تؼت ٝآٔٛصؿی :
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تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
http://www.irlanguage.com/static-13.html
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تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

هجوَعِ آهَسش سثبى اًگلیسی English Resultیىای اص ٔعاشٚت تاشیٗ تؼاتٞ ٝاای
آٔٛصؿی دا٘ـٍا ٜآوؼفٛسد اػت و ٝداسای چْبر سطح هختلف ٔی تاؿذ .ت ٝطٛس وّی ٞاش
ػطح ؿأُ فیلن ّبی آهَسضی ،کتبة ّبی الکتزًٍیکی  ٚفبیل ّبی صَتی ،اػت وٝ
ٞش وذاْ اص آٟ٘ا ٘یض داسای لؼٕت ٞای ٔختّفی ٞؼتٙذ ت ٝعٛٙاٖ ٔثاَ دس تخؾ وتاب ٞای
اِىتش٘ٚیىی ،وتاب ٞایی تاا عٙاٛاٖ Student's Book, Teacher's Book, Work Book,
 ... ٚ Resource Book, Work Book Keyلشاس ٌشفتا ٝاػات .فایّٓ ٞاای آٔٛصؿای (تاٝ
ٕٞشا ٜصیش٘اٛیغ اٍّ٘یؼای ایاٗ ٔجٕٛعا ٝتا ٝد ٚتخاؾ Teacher's ٚ Student's DVD
 DVDتمؼیٓ ؿذ ٜتا عال ٜٚتش صتاٖ آٔٛصاٖ ،اػاتیذ صتاٖ  ٓٞتتٛا٘ٙذ اص آٟ٘ا اػتفاد ٜوٙٙذ.

کذ کبال
2001
2 DVD

یىی اص تٟتشیٗ سٚؽ ٞای یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی اػاتفاد ٜاص کتبة ّبی داستبى سالطح
ثٌذی ضذُ ٔی تاؿذ وٌ ٝاْ تٌ ٝاْ تٛا٘ایی خٛا٘ذٖ  ٚدایش ٜی ِغات سا تمٛیت ٔیوٙذ .ایٗ
سٚؽ دس حمیمت صتاٖ اٍّ٘یؼی سا تا اػتفاد ٜاص ػاختاس صتاٖ اٍّ٘یؼای آٔاٛصؽ ٔایدٞاذ ٚ
ٔا٘ٙذ یه ؿٟش٘ٚذ عادی اٍّ٘یؼی صتاٖ و ٝاص وٛدوی ٌاْ تٌ ٝاْ صتاٖ ٔادسی خٛد سا فشا ٔی

ٌیشد ،عُٕ ٔی وٙذ.
ایٗ ػشی اص وتاب ٞای داػتاٖ در  6سطح هختلف دػت ٝتٙذی ؿذ ٜاػات  ٚصتااٖ آٔاٛص
پغ اص ا٘تخاب ػطح ٔٙاػة خاٛد تاا ٔطاِعا ٝی  3 ٚ 2وتااب اص ٞاش ػاطح ٔطااتك سٚؽ
آٔٛصؽ داد ٜؿذٔ ،ٜی تٛا٘ٙذ ت ٝػطح تاالتشی الذاْ ٕ٘ایٙذ.

هجوَعِ  Learning English Stepsیىای اص پشطشفاذاس تاشیٗ ٔحلاٛالت ؿاشوت
ٔ Video Aided Instruction'sی تاؿذ  .ایٗ ٔجٕٛع ٝآٔٛصؿی تاشای افاشادی وا ٝتاٝ
تاصٌی للذ داس٘ذ صتاٖ اٍّ٘یؼی سا فشا تٍیش٘ذ  ٚیا دس ٔشاحُ ٔمذٔاتی فشاٌیشی صتاٖ ت ٝػاش
ٔی تش٘ذٙٔ .ثع تؼیاس ٔٙاػثی اػتٔ Learning English Steps .تـاىُ اص DVD 9
اػت و ٝدس ٔجٕٛد دس لاِة  83درس تشای آٔٛصؽ پای ٝاسائ ٝؿاذ ٜاػات .عاال ٜٚتاش ایاٗ
دسٚع ایٗ ٔجٕٛع ٝدس سِ سطح ت ٝتشتیة  3 ٚ 2 ،1لشاس ٌشفت ٝا٘ذ و ٝصٔاٖ آٖ حذٍد 11
سبعت اػت و ٝپغ اص پایاٖ ایٗ دٚس ٜثیص اس  2000لغبت ٍ اصالححبت رٍسهالزُ سا فاشا
خٛاٞیذ ٌشفتٕٞ .شا ٜتا فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ایٗ ٔجٕٛع ٝفبیل  PDFکتالبة توالزیي ٘یاض
اسائ ٝؿذ ٜاػت.

کذ کبال
2002
2 DVD

کذ کبال
2007
2 DVD

هجوَعِ  English Grammar in Useسا ٔی تاٛاٖ یىای اص ٔجٕٛعاٞ ٝاای وأاُ
آهَسش گزاهز سثبى اًگلیسی اص ػطح پای ٝتا پیـشفت ٝدا٘ؼت .ایٗ ٔجٕٛعا ، ٝتاٞ ٝاذت
استمای دا٘ؾ ٌشأاش صتااٖ آٔاٛصاٖ تٟیا ٝؿاذ ٜاػات  ٚداسای سالِ سالطح ،Essential
 Advanced ٍ Intermediatاػات .دسع ٞاای ٔجٕٛعاGrammar in Use ٝ
درس ّبیی دٍ صفحِ ای ٞؼتٙذ و ٝدس ٞش دسع كفح ٝأ َٚختق ٔطاِاة آٔٛصؿای ٚ
كفح ٝدٔ ْٚختق ت ٝتٕشیٗ ٞای آٖ دسع ٔی تاؿذٕٞ .چٙیٗ پاػخ ایٗ تٕشیٗ ٞا ٘یض دس
پایاٖ وتاب آٔذ ٜاػت.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

کذ کبال
2010
1 DVD
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ثبة اسفٌجی ؿخلیت یه ػشیاَ واست٘ٛی ٔحل َٛوٕپا٘ی ٘یىّٛدیٗ تٛد ٜاػت وا ٝتاٝ

کذ کبال

ٔاجشاجٛییٞایی ٔیپشداصد  ٚپخؾ آٖ اص ػاَ  1999ؿشٚد ؿذ ٚ ٜتا و ٖٛٙادأ ٝداسد.
ٔـاٞذ ٜا٘یٕیـٗ ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی ػثة تٟثٛد ٟٔاست ؿٙیذاسی ٌ ٚفتاسی صتاٖ اٍّ٘یؼی
خٛاٞذ ؿذ ،چشا و ٝت ٝطٛس ٔعٕ ،َٛا٘یٕیـٗ ٞا تشای وٛدواٖ ػاختٔ ٝی ؿاٛد  ٚاص ٕٞایٗ
سٚی ِغات  ٚاكطالحات ػاد ٜتشی دس واستٞ ٖٛا اػتفادٔ ٜای ؿاٛدٕٞ .چٙایٗ ٔعٕاٛال دس

5 DVD

ا٘یٕیـٗ ٞأ ،ىإِات ت ٝكٛست آٞؼت ٝتش  ٚػاد ٜتش كٛست ٔی پزیشدٔ .جٕٛع ٝحاضش پٌج

2014

فصل ٔی تاؿذ و ٝؿأُ  40قسوت  10دقیقِ ای اػت.

هجوَعِ کتبة ّالبی الکتزًٍیکالیٔ ،Scott Foresman Scienceجٕٛعا293 ٝ
کتبة  10تب  15صفحِ ای ثِ ّوزاُ فبیل صالَتی اػات وا ٝدس  7سالطح آهَسضالی اص

کذ کبال

ٔمذٔاتی تا پیـشفت ٝعشض ٝؿذ ٜاػتٔ .جٕٛع ٝػطح تٙذی ؿاذٔ ٜازوٛس ٔفااٞیٓ عّٕای،
ِغات ٟٔ ٚاستٟای خٛا٘ذٖ سا ت ٝؿی ٜٛای جزاب ت ٝصتاٖ آٔٛصاٖ آٔٛصؽ ٔی دٞذ٘ .ىت ٝتؼیاس
ٔثثت ایٗ ٔجٕٛع ٝایٗ اػت و ٝفایُ ٞای كٛتی آٖ دس فایُ ٞاای ٌٙ PDFجا٘اذ ٜؿاذٜ

1 DVD

اػت  ٚصتاٖ آٔٛص ت ٝساحتی ٔی تٛا٘ذ تا وّیه تش سٚی آیکَى پخص صَتٔ ٕٝٞ ،تٗ ٞای

2015

وتاب سا ٌٛؽ دٞذ  ٚعال ٜٚتش تمٛیت دایشِ ٜغات ٟٔ ٚاست  ،Readingت ٝتمٛیات ٟٔااست
٘ Listeningیض تپشداصد .فایُ ٞای كٛتی ایٗ ٔجٕٛع٘ ٝیض تا لْجِ اهزیکي ٔی تاؿذ.

 The Complete Upgrade Your Writing Seriesهجوَعِ ای ٍیذٍیی تٝ

کذ کبال
2018
2 DVD

ٕٞشا ٜفبیل ّبی  PDFدس جٟت آٔٛصؽ  Writingصتاٖ اٍّ٘یؼی اػت  ٚصتاٖ آٔٛص سا تا
اك ٚ َٛلٛاعذ ٍ٘اسؽ یه ٔتٗ اػتا٘ذاسد دس صتاٖ اٍّ٘یؼی آؿٙا ٔای ػااصد .آٔاٛصؽ ٞاای
ٔٛجٛد دس ایٗ ٔجٕٛع ٝت ٝدُ سزفصل تمؼیٓ ؿذ ٜاػت .دس طا َٛایاٗ دٚسٞ ٜاا ؿإا تاا
اك َٛاِٚیٍ٘ ٝاسؽ٘ ،ح ٜٛپاساٌشات تٙذی٘ ،حٍ٘ ٜٛاسؽ ٔمذٔ ٝفٟشػت ٘ ٚتیجٌ ٝیشی٘ ،حٜٛ
ؿشٚد فلُ جذیذ ٛٔ ٚاسد دیٍش آؿاٙا خٛاٞیاذ ؿاذ .ضإٗ ایٙىا ٝتشخای لٛاعاذ ٌ ٚشأاش
تخللی تشای ٍ٘اسؽ ٞای تخللی ٘یض دس ایٗ ٔجٕٛعٌٙ ٝجا٘ذ ٜؿذ ٜاػت..

هجوَعِ  Real Listening & Speakingیه ٔجٕٛع ٝچْبر سطحی تشای آٔٛصؽ
ٟٔاست ؿٙیذاسی ٌ ٚفتاسی صتاٖ اٍّ٘یؼی اػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝاص ػٛی ا٘تـااسات کوجالزیج

کذ کبال

ػعی دس تقَیت هکبلوبت رٍسهزُ صتاٖ اٍّ٘یؼی لْجِ ثزیتیص داسد٘ .ىاتی و ٝدس حایٗ

2019

دسٚع آٔٛصؽ دادٔ ٜی ؿٛد تٕٞ ٝشا ٜتٕشیٗ ٞای كٛتی اػت  ٚتش سٚی ٔىإِات ٚالعای ٚ

1 DVD

سٚصٔش ٜصتاٖ اٍّ٘یؼی تٕشوض ٔی وٙذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ فبیل ّبی  ٍ PDFصَتی ّالز
چْبر کتبة اػت .خحصِ هکبلوبت اسبسی ٘ ٚىات ٔٞ ٟٓشدسع دس پایااٖ وتااب آٚسدٜ
ؿذٔ ٚ ٜتٗ تٕأی فایُ ٞای كٛتی  ٚپاػخ تٕأی تٕشیٟٙا ٘یض دس پایاٖ وتااب رواش ؿاذٜ
اػت.

4

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

هجوَعِ آهَسضی  Passagesو ٝدس د ٚػطح تٙظیٓ ؿذ ٜاػت یىی اص دٚسٞ ٜای
دسػی آٔٛصؽ سثبى اًگلیسی پیطزفتِ ٔی تاؿذ دس آٔٛصؿٍاٞ ٜای صتاٖ اٍّ٘یؼی ایشاٖ
تذسیغ ٔی ؿٛد .ایٗ ٔجٕٛع ٝی ت ٝتمٛیت ٞش چٟاس ٟٔاست ،Speaking ، Reading
 Writing ٚListeingپشداختٔ ٚ ٝختق صتاٖ آٔٛصاٖ تا ػطح صتا٘ی High
ٔ Advanced ٚ Intermediteی تاؿذ ٔ .جٕٛع ٝآٔٛصؿی اٍّ٘یؼی ٔ Passagesعٕٛال
ت ٝعٛٙاٖ دٚس ٜتىٕیّی  ٚپـشفتٛٔ Interchange ٚ Four Corners ٝسد اػتفاد ٜلشاس
ٔیٌیشد .ایٗ ٔجٕٛع ٝتِٟ ٝج ٝاهزیکي ٔی تاؿذ و ٝؿأُ وتاب داًص آهَس ،کتبة

کذ کبال
2021
1 DVD

هعلن ،کتبة کبر ٍ فبیل ّبی صَتی اػت.

ٔجٕٛعا Lose Your Accent in 28 Days ٝػیؼاتٕی لذستٕٙاذ  ٚپیـاشفت ٝدس
جٟت واٞؾ ِٟج ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی تشای افشادی اػت و ٝصتاٖ ا َٚآ٘اٖ اٍّ٘یؼی ٕ٘ی تاؿاذ.
ایٗ ػیؼتٓ تا ٔطاِع 30 ٝدقیقِ در رٍس ٍ در هذت ّ 4فتِ ت ٝتٟثاٛد لْجالِ اهالزیکي
صتاٖ اٍّ٘یؼی وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد تا دیٍش ٘یاصی ت ٝتىشاس جٕالت تشای ٔخاطة ٘ثاؿذ.
ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ ٘شْ افضاسی ٔی تاؿذ و ٝتا اػتفاد ٜاص کلیپ ّبی ٍیذٍیی تّفظ كحیح
حشٚت كذاداس  ٚتی كذای صتاٖ اٍّ٘یؼی سا تا ٔثاَ ٞای ٔتعذد آٔٛصؽ ٔی دٞذٕٞ .چٙیٗ
صتاٖ آٔٛص تا فبیل ّبی صَتی و ٝدس حذٚد  70دلیم ٝاػت سیتٓ ٞا ،اػاتشع ٞاا  ٚلاِاة
وّی ٔىإِات سٚصٔش ٜسا فشا خٛاٞذ ٌشفت .دس کتبة ٘ Work Bookیض  80تىٙیه تاشای
تّفظ تٟتش وّٕات دس صتاٖ اٍّ٘یؼی أشیىایی سا ٔـاٞذ ٜخٛاٞیذ ٕ٘ٛد.

ًزم افشار  Talk Now Americanیه دٚسٔ ٜمذٔاتی آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تاا لْجِ
اهزیکبیی اػت و ٝاص ػٛی وٕپا٘ی  Euro Talkتِٛیذ ؿذ ٜاػت .اٌش ٘یاص تا ٝیبدگیزی
اطحعبت هقذهبتی صتاٖ اٍّ٘یؼی سا داسیذ٘ ،شْ افضاسٞای  Talk Nowتشای ؿإا ٔٙاػاة
خٛاٞذ تٛد .دس ایٗ ٘شْ افضاس  9هَضَع اسبسی اص جِّٕ ،ٝغات پای ،ٝغزاٞا ،سٍٟ٘ا ،عثااسات،
اعضای تذٖ ،اعذاد ،ػاعت ،خشیذ  ٚوـٛسٞا آٔاٛصؽ دادٔ ٜای ؿاٛد .واٞ ٝاش یاه اص ایاٗ
ٔٛضٛعات ؿأُ تٕشیٗ ِغات ،تٕشیٗ ٔىإِ ،ٝتاصی آػاٖ ،تاصی ٔـىُ  ٚچاج دیىـاٙشی
تلٛیشی ٔی تاؿذ٘ .ىت ٝلاتُ تٛج ٝدس ایٗ ٘شْ افضاس أىاٖ ا٘تخاب ٔحید ٘شْ افضاس ت ٝصتااٖ
ٞای ٔختّف اص جّٕ ٝسثبى فبرسی اػت .تا لشاس دادٖ ٔحید ٘شْ افضاس دس حاِت فاسػی ،دس
ٍٙٞاْ واس تا ٘شْ افضاس ،تشجٕ ٝفاسػی تٕأی ِغات  ٚجٕالت سا ٘یض ٔـاٞذ ٜخٛاٞیذ ٕ٘ٛد.

ایٗ ٔجٕٛع ٝت ٝتمٛیت ٟٔااست ٞاای سثالبى اًگلیسالی خزدسالبالى ٔای پاشداصدٌ .اشٜٚ
واسؿٙاػاٖ  Baby Einsteinتٛج ٝداؿتٝا٘ذ و ٝوٛدوااٖ تا ٝكاٛست طثیعای وٙجىااٚ
ٞؼتٙذ .تٙاتشایٗ وّیٔ ٝحلٛالت ایٗ وٕپا٘ی ت ٌٝ٘ٛ ٝای طشاحی ؿذ ٜاػت و ٝحغ وـف
وشدٖ سا دس وٛدن تشغیة ٕ٘ٛد ٚ ٜساٞ ٜای جذیذی سا تشای ایجااد استثااب تایٗ ٚاِاذیٗ ٚ
فشص٘ذاٖ خشدػاَ پیذا وٙذٚ .یظٌی و ٝتاعث ٔتفاٚت تاٛدٖ ٔحلاٛالت Baby Einstein
٘ؼثت ت ٝػایشیٗ ؿذ ٜاػت ایٗ اػت و ٝایٗ ٔجٕٛع ٝتش ٔثٙای ٍ٘شؽ خٛد وٛدوااٖ پایاٝ
ٌزاسی ؿذ ٚ ٜؿأُ تشویثی ٚیظ ٜاص د٘یای حمیمی ،هَسیقیٌّ ،ز ،سثبى ،علالن ،ضالعز ٍ
طجیعت ٔی تاؿٙذ .پغ فشكتی ٔٙاػة سا تشای ٚاِذیٗ فشأ ٓٞی وٙذ تا فشص٘ذاٖ خشدػاَ
خٛد سا تا یه سٚؽ جزاب  ٚپش ٔحتٛا تا د٘یای اطشافـاٖ آؿٙا ػاصد.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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ٔجٕٛع Disney's Magic English ٝیىی اص تشتاشیٗ  ٚپشفشٚؿاتشیٗ ٔجٕٛعاٞ ٝاای
صتاااٖ وٛدوااأٖ ،حلااِٛی اص وٕپااا٘ی  ،Walt Disneyتضسٌتااشیٗ ػاااص٘ذ ٜفاایّٓ ٞااا ٚ
ؿخلیتٟای ا٘یٕیـٗ دس د٘یاػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝوأُ آٔٛصؿی و ٝتشای تٕأی وٛدوااٖ اص
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سٌیي  3سبل تب  15ػاَ لاتُ اػتفاد ٜاػت ،صتاٖ اٍّ٘یؼی سا دس لاِاة اًیویطالي ّالب ٍ
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کبرتَى ّبی سیجب  ٚدٚػت داؿتٙی ٚاِت دیض٘ی  ٚؿخلیت ٞای ٔطشح ایٗ واستٞ ٖٛا تاٝ

7 DVD

وٛدواٖ آٔٛصؽ ٔی دٞذ .یىی اص تشتشیٗ ٚیظٌی ٞای ایٗ ٔجٕٛع ،ٝایجااد عاللا ٚ ٝاٍ٘یاضٜ
فشاٚاٖ تشای یاادٌیشی صتااٖ اٍ٘یؼای اػات Magic English .ؿاأُ  26قسالوت 25
دقیقِای ٔی تاؿذ وٞ ٝش لؼٕت ت ٝیه ٔٛضٛد اختلاف داد ٜخٛاٞذ ؿذ.

آٌّگ ّبی آهَسضی سثبى اًگلیسی ٔجٕٛع ٝای اص آٞ ًٙٞای اٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشأ ٜتٗ
آ ٚ ًٙٞتشجٕ ٝآٖ دس فایُ  PDFاػت.
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هشایبی استفبدُ اس آٌّگ ّبی اًگلیسی ثزای یبدگیزی سثبى:
ِ -1زت تشدٖ اص ٔٛػیمی  ٚخؼت ٝوٙٙذ٘ ٜثٛدٖ ػیش یادٌیشی
ٌٛ -2ؽ ػپشدٖ ت ٝآ ًٙٞتشای چٙذیٗ ٔشتث ٝوٛٔ ٝجة ٔی ؿٛد ر ٗٞؿٕا تا اػتفاد ٜاص
یه جعث ٝالیتٙش ٔجاصی ،الذاْ ت ٝرخیشِ ٜغات وٙذ.
 -3تؼّد تیـتش تش  ٚ listeningتٕشیٗ Speaking
 -5افضایؾ دایشِ ٜغات صتاٖ اٍّ٘یؼی تا دس اختیاس داؿتٗ تشجٕٔ ٝتٖٛ

٘ Rosetta Stone Americanشْ افضاسی آٔٛصؿی اػت و ٝلادس ت ٝآٔٛصؽ اوثش صتاٖ
ٞای د٘یا تا ٔتذ خاف ٔ ٚذسٖ خٛد اػت .ایٗ ٘شْ افضاس تشای ِٟج ٝأشیىایی صتاٖ اٍّ٘یؼی،
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دس  5سطح اص ٔمذٔاتی تا پیـشفت ٝت ٝكٛست وأُ عشض ٝؿذ ٜاػتٍ .یژگی ّبی ًزم
افشار Rosetta Englishعجبرتٌذ اس:
داؿتٗ تٕشیٗ ٞای ٛٞؿٕٙذ جٟت آؿٙایی تا ِغات  ٚطشص تیاٖ آٟ٘ا.یادٌیشی صتاٖ ت ٝكٛست ػطح تٙذی  ٚدس ٞش ػطح  118 ٚ 92جّؼٝ -آؿٙایی تا ِغات  ٚجٕالت  ٚیادٌیشی آٟ٘ا ... ٚ

ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی  Effortless Englishیه ٔجٕٛع ٝپیـشفت ٝآٔاٛصؽ ٚ
یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝضبهل  6سطح ٔختّف اػت .آٔٛصؽ صتااٖ

کذ کبال

اٍّ٘یؼی دس ایٗ ٔجٕٛع ٝتا اػتفاد ٜاص کتبة ّبی الکتزًٍیکی ٍ فبیل ّبی صَتی ا٘جاْ

2045

ٔیؿٛد و ٝؿشوت ػاص٘ذ ٜی آٖ ضٕا٘ت وشد ٜاٌش صتاٖ آٔٛصاٖ ٔ 6ا ٜیاا وٕتاش پیٛػات ٝاص
ایٗ ٔجٕٛع ٝاػتفاد ٜوٙٙذ 100% ،خٛاٙٞذ تٛا٘ؼت ػشیع  ٚاتٔٛاتیه ٚاس كحثت وٙٙذ صیشا
دس ایٗ ٔجٕٛع ٝاص تىٙیه ٞای ٚیظ ٜای جٟت افضایؾ ػشعت دسن ٔ ٚىإِ ٝاػتفاد ٜؿذٜ
اػت .وتاب ٞای اِىتش٘ٚیىی ٔٛجٛد دس ایٗ په تا كٛست  PDFتٛد ٚ ٜفایُ ٞاای كاٛتی
آٖ تا تٟتشیٗ ویفیت فشٔت ٔ MP3ی تاؿذ.

2 DVD
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تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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هجوَعِ ٔ VOA Special Englishجٕٛعاٝای ػااد ٚ ٜسٚاٖ تاشای آٔاٛصؽ صتااٖ
اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ و ٝثب استفبدُ اس اخجالبر ،صتااٖ اٍّ٘یؼای سا تا ٝصتااٖ آٔاٛصاٖ آٔاٛصؽ
ٔی دٞذ .دس ٚالع ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ خثشٞای ضالجکِ هعالزٍ

 VOAاػات ،وا ٝتٟٙاا

ؿثىٝای اػت وٌٛ ٝیٙذٌٜاٖ آٖ ،اخثاس سا ت ٌٝ٘ٛ ٝای تیاٖ ٔیوٙٙذ و ٝلاتاُ فٟآ  ٚدسن
عٕٔ ْٛشدْ تاؿذ .ت ٝصتاٖ ػاد ٜتش ایٗ ؿثى ٝاص صٔاٖ تاػیغ خٛد ٞذفؾ تشلشاسی استثاطی
ؿفات  ٚػاد ٜتا ٔشدْ تٛد ٜاػت .ایٗ ٞذت ػثة ؿذ و ٝأشٚص ؿثى VOA ٝتأ ٝعاشٚت-
تشیٗ ؿثىٞ ٝای خثشی دس ػشاػش جٟاٖ تثاذیُ ؿاٛد .ایاٗ ٔجٕٛعا ٝدس لاِاة د ٚتخاؾ
 DVDفایُ ٞای كٛتی  DVD ٚفایُ ٞای تلٛیشی اػت.
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آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ت ٝؿی Follow Me ٜٛیىی اص ؿیٞ ٜٛای جأع  ٚلاذیٕی آٔاٛصؽ
صتاٖ اٍّ٘یؼی دس د٘یا اػت Follow Me .تٛػد  BBCطشاحی  ٚضثد ٌشدیذ ٜاػات ٚ
اس هجتذی تب پیطزفتِ دس ٔىاٟ٘ای ٔختّف  ،صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ت ٝؿٕا ٔی آٔٛصد.
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 60لؼٕت وأُ ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی  Me Followداسای  4سطح آهَسضی

2052

(اص ٔثتذی تا پیـشفت ٝاػت وّ ٝز سطح ضبهل  15قسوت ٔی تاؿاذ .تإٞ ٝاشا ٜفایاُ
ٞای ٚیذٚیی فایُ  PDFتٕاْ ٔىإِات  ٚفایُ كٛتی تٕأی فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ت ٝكٛست
ٔجضا ٘یض اسائ ٝؿذ ٜاػت.

ٔ 4000 Essential English Wordsجٕٛع ٝای ؿـٍا٘ٔ ٝی تاؿذ وا ٝتاٙٔ ٝظاٛس
آؿٙایی صتاٖ آٔٛصاٖ تا وّٕات پش واستشد صتاٖ اٍّ٘یؼی تذٚیٗ یافت ٝاػت .وّٕات ایٗ وتاب
تا دلت فشاٚاٖ  ٚتش پایٔ ٝطاِعات دلیك ا٘تخاب ؿذ ٜا٘ذ  ٚتمشیثا  %95اص ٔىإِات عادی  ٚیا
حتی ٘یٕ ٝتخللی صتاٖ اٍّ٘یؼی سا پٛؿؾ ٔی دٙٞذ .ؿیٔ ٜٛتعاست ایٗ ػشی اص وتاب ٞا
دلیما ت ٝفشْ والػیه وتاتٟای ِغت تٙظیٓ ٌشدیذ ٜاػت و ٝطی آٖ پاغ اص تّفاظ وّٕا،ٝ
ٔعٙی آٖ  ٚػپغ ٔثاِٟایی اص واستشد آٖ آٚسد ٜخٛاٞذ ؿذ ٞ .اش وتااب ؿاأُ  60فبیالل
ٔ MP3ای تاؿاذ وا ٝاص  30درس تـاىیُ ؿاذ ٜاػاتٞ .اش دسع ؿاأُ یال فبیالل
 ٍ vocabularyی فبیل  Storyاػت.

ٔجٕٛع ESL Podcast ٝیىی اص تٟتشیٗ ٔجٕٛعٞ ٝای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی دس ػشاػش
جٟاٖ ت ٝؿٕاس ٔیسٚد  ٚؿٕا تا اػتفاد ٜاص آٖ ت ٝآػا٘ی ٔیتٛا٘یاذ ٟٔااست ٞاای ؿاٙیذاسی
خٛد سا تمٛیت ٕ٘اییذ .دس  ESL Podcastؿٕا ٔی تٛا٘یذ تا ِغات  ٚجٕالت  ٚت ٝطاٛسوّی
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هکبلوبت عبهیبًِ ٍ پزکبرثزدی ٔٛسد ٘یاص ٔىإِ ٝآؿٙا ؿٛیذٕٞ .چٙیٗ در راثطِ ثب هعٌی
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ٞا  ٚتٛضیحات ٔشتٛب تِ ٝغات روش ؿذ ٜاػت .ػاص٘ذٌاٖ ایٗ ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ تش ایاٗ
تاٚس٘ذ و ٝػشیعتشیٗ سا ٜآٔٛصؽ صتاٖ ٌٛؽ دادٖ ت ٝكحثت ٞا ٔ ٚىإِات ٕٞ ٚچٙیٗ تحث

2 DVD

ٍ کبرثزد ّز جولِ تٛضیحاتی دادٔ ٜی ؿٛد ،دس فایُ ٞای  PDFایٗ ٔجٕٛعٔ ٝتٗ دسع

ٞایی اػت و ٝتیٗ افشاد ا٘جاْ ٔی ؿٛد.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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ٔ Extra Englishجٕٛع ٝای  30قسوتی  ٚفٛق اِعاد ٜتشای آٔاٛصؽ صتااٖ اٍّ٘یؼای
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اػت و ٝدس لاِة طٙض  ٚتا سٚؿی تؼایاس ػااد ٚ ٜلاٛی تیٙٙاذ ٜسا دس ٔؼایشی ٚیاظ ٜجٟات
یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی لشاس ٔی دٞذ .ػشیاَ  Extra Englishیىای اص پاش طشفاذاستشیٗ
ٔجٕٛعٞ ٝایی اػت و ٝتا ت ٝحاَ تشای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ػاخت ٝؿاذ ٜاػات .داػاتاٖ
ایٗ ػشیاَ دس ساتط ٝتا ؿخلی ت٘ ٝاْ ٞىتٛس اػت و ٝاص آسطا٘تیٗ ت ٝاٍّ٘ؼتاٖ ػفش وشد ٚ ٜتا
صتاٖ اٍّ٘یؼی آؿٙایی ٘ذاسدٞ .ىتٛس دس ط َٛایٗ ٔجٕٛع ٝتا تٛجاٛد آٔاذٖ حاٛادس تؼایاس
جاِثی و ٝتشایؾ اتفاق ٔی افتذ صتاٖ اٍّ٘یؼای سا فاشا ٔای ٌیاشد  ٚپاغ اص آٖ تا ٝساحتای
ٔیتٛا٘ذ اٍّ٘یؼی كحثت وٙذ.

هجوَعِ  Interchangeدٚس ٜچٟاس ػطحی آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تضسٌؼاالٖ اػت وٝ
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یىی اص تٟتشیٗ  ،واسٔذتشیٗ  ٚؿٙاخت ٝؿذ ٜتشیٗ وتاب ٞای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی دس
ػشاػش د٘یا ٔی تاؿذ  ٚتشای تذسع دس تؼیاسی اص ٔٛػؼات آٔٛصؽ صتاٖ د٘یا اػتفادٔ ٜی
ؿٛدٍ .یزایص سَم ایٗ وتاب دس ػاَ  2006 ٚ 2005تٛػد اػتاد تشجؼت ٝصتاٖ پشفؼٛس
جه ػی سیچاسد ٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ فبیل صَتیٍ ٍ PDF ،یذیَیی
اػت.

کذ کبال
2059
1 DVD

أشٚص ٜواستشد ِٟج ٝأشیىایی ٘ؼثت تِٟ ٝج ٝتشیتا٘یایی تؼیاس ٌؼتشد ٜتش ؿاذ ٚ ٜیاادٌیشی
آٖ یىاای اص اِٛٚیاات ٞااای تااضسي ٞااش صتاااٖ آٔااٛصی تاا ٝؿاإاس ٔاای سٚد .فاایّٓ آٔٛصؿاای
 American Accent Video Training Programت ٝؿٕا وٕه ٔی وٙذ تا دس
صٔااا٘ی تؼاایاس وٛتاااِٟ ٜجاا ٝأشیىااایی سا فااشا ٌیشیااذ .ایااٗ ٔجٕٛعاا ٝتٛػااد وٕپااا٘ی
ٙٔ Pronunciation Workshopتـاش ؿاذ ٚ ٜػااص٘ذ ٜی آٖ Paul S. Gruber
واسؿٙاع اسؿذ تیٗ إِّّی  ٚ CCC-SLPپاتِٛٛطیؼات ٔ ٚتخلاق تشجؼات ٝدس صٔیٙاٝ
آٔٛصؽ ِٟج ٝآٔشیىایی ٔی تاؿذ .دس ایٗ ٔجٕٛع 15 ٝفیلن آهَسضالی تاا ویفیات تؼایاس

خٛب ٕٞشا ٜتا فبیل ّبی  PDFآٖ لشاس داسد و ٝدس لاِة یه دی ٚی دی اسائ ٝؿذ ٜاػت.

٘ The Complete English Grammarاْ ٔجٕٛع ٝای اػت و ٝدس أاش آٔاٛصؽ
گزاهز سثبى اًگلیسی ت ٝافشاد عاللٙٔ ٝذ وٕه ٔی وٙذ .ایٗ ٔجٕٛعا ٝؿاأُ  10دی ٍی

کذ کبال

دی تٛد ٜو ٝت ٝكٛست فـشد ٜدس یه  DVDلشاس ٌشفت ٝاػت .دس ٞش یه اص ایٗ تش٘أٞ ٝاا

2061

د ٚفایُ ٔتٙی ٚ ٚیذیٛی لشاس ٌشفت ٝؤ ٝجٕٛعأ ؿاأُ  14سبعت آهَسش گزاهالز سثالبى

1 DVD
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اًگلیسی اػت .دس ٚالع ؿٕا تا اجشای فبیل  PDFو ٝیه فایُ ٔتٙای اػات ٔای تٛا٘یاذ
٘ىات دػتٛسی صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ٔـااٞذ ٜوٙیاذ  ٚدس وٙااس آٖ تاا اجاشای فایاُ ٚیاذیٛیی،
ٔی تٛا٘یذ تا ٔـاٞذ ٜآٖ ٕٞشا ٜتا ٔـاٞذٔ ٜت ٖٛفایُ پی دی ات خیّی ساحت ٌشأاش صتااٖ
اٍّ٘یؼی سا فشا تٍیشیذ.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

٘شْ افضاس  Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th Editionیىی اص
لذیٕی تشیٗ دیىـٙشی ٞای حاَ حاضش جٟاٖ ٔی تاؿذ و ٝت ٝدِیُ وأُ تٛدٖ ٔٛسد تٛجٝ
تؼیاسی اص واسؿٙاػاٖ صتاٖ لشاس ٌشفت ٝت ٝطٛسی و ٝدس ٞضاساٖ ٔذسػ ٚ ٝواِج جٟت آٔٛصؽ
واستشاٖ  ٚواس آٔٛصاٖ دس ػشاػش د٘یا ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔی ٌیشد.
ٚیظٌی ٞای ایٗ ٘شْ افضاس عثاستؼت اص:
تعذاد ٞ 183ضاس وّٕ ،ٝعثاست ٔ ٚعٙی آٔشیىایی  ٚاٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشاٞ 85 ٜضاس ٔثاَ ،داؿتٗ
تعذاد تعذداد ٞ 5ضاس وّٕ ٝتشای ٔطاِع ٝدس صٔی ٝٙعّ ،ْٛسیاضیات ،سایا٘ ،ٝادتیاات  ٚوؼاة ٚ
واس ،داؿتٗ تعذاد ٞ 2ضاس وّٕ ٝجذیذ ٔ ٚعٙی اص ِٟج ٝآٔشیىایی  ٚاٍّ٘یؼی ... ٚ

ٔ Study English - IELTS Preparationجٕٛع ٝای اػت و ٝواستشاٖ سا جٟت
دسیافت ٔذسن آصٔ IELTS ٖٛآٔادٔ ٜی ػااصد .ایاٗ ٔجٕٛعا ٝؿاأُ فایّٓ ٞاای وٕاه
آٔٛصؿی اػت و ٝت ٝكٛست ٌاْ تٌ ٝاْ دس یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی ت ٝؿٕا وٕه ٔی وٙاذ ٚ
٘یض ؿٕا سا تشای لثِٛی دس آصٔ IELTS ٖٛآٔادٔ ٜی ػاصد .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ ػ ٝتخؾ تٝ
تشتیة ٔ Series 1 , 2 and 3ی تاؿذ و ٝدس ٞش تخؾ فیّٓ ٞای آٔٛصؿی دس ٔٛضٛعات
ٔختّف طثم ٝتٙذی ؿذ ٜاػت .عال ٜٚتش فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ٔجٕٛع ٝای اص فایُ ٞای كٛتی
تا فشٔت ٕٞ Mp3شا ٜتا وتاب ٞای اِىتش٘ٚیىی تا فشٔت  PDFدس ایٗ ٔجٕٛع ٝلشاس داسد.

( Alphablocksآلفبثحک) یه ثزًبهِ تلَیشیًَی تشای وٛدواٖ  4تا  6ػاَ  ٚدس ٚالاع
لثُ اص ٚسٚد وٛدواٖ تٔ ٝذسػ ٝاػت .دس ایٗ تش٘أ ٝآٔٛصؿیٔ ،اجشا اص ایٙجا ؿشٚد ٔی ؿٛد
و ٝاِفثای اٍّ٘یؼی اص آػٕاٖ ت ٝداخُ ٞیچ ػمٛب ٔی وٙٙذ ،ػپغ دػت ت ٝدػت ٔ ٓٞی
دٙٞذ  ٚد٘یای صیثای خٛد سا خّك ٔی وٙٙذ.
دس ط َٛایٗ ٔجٕٛع ٝوٛدواٖ اِفثای صتاٖ اٍّ٘یؼای ،وّٕاات ٚ ٚاطٞ ٜاای وااستشدی ٘ ٚااْ
اؿیاء ،سً٘ ٞا ،حیٛا٘ات  ... ٚسا ٔی آٔٛص٘ذ٘ .ح ٜٛتیاٖ وّٕات ِ ٚغت ٞا ت ٝلذسی ػاد ٜاػت
و ٝدس تیٗ وٛدواٖ فاسػی صتاٖ یادٌیشی تؼیاس صیادی داؿت ٝاػت .تشویة خاللا٘ ٝداػتاٖ
ٞای د٘ثاِ ٝداس ،تا ٔٛضٛعیت ٞای ٔتٛٙد ،اػتفاد ٜاص سً٘ ٞاا ّٔ ٚاٛدی ٞاای صیثاای ایاٗ
ٔجٕٛع ٝػثة جزاتیت تیـتش ایٗ ٔجٕٛع ٝتشای ػٙیٗ پاییٙتش ٔی ؿٛد.

کذ کبال
2068
1 DVD

کذ کبال
2072
1 DVD

کذ کبال
2078
1 DVD

 Living Englishیه ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تشای افشادی اػت و ٝدس ػطح
هجتذی یب هتَسط ٔی تاؿذ .ایٗ ٔجٕٛعٕٞ ٝا٘ٙذ یه کحس آهَسضی اػت و ٝدس تیٗ
آٖ تخؾ ٞایی اص یه ػشیاَ پخؾ ٔی ؿٛد .پغ اص ٞش لؼٕت اػتاد صتاٖ تٛضیحاتی دس
ٔٛسد ٔفاٞیٓ ِغٛی ٌ ٚشأشی فیّٓ ٔـاٞذ ٜؿذ ٜخٛاٞذ داد  ٚدٚتاس ٜػشیاَ ادأٔ ٝی یاتذ.
ایٗ ٔجٕٛع ٝیىی اص جذیذتشیٗ  ٚلٛی تشیٗ ٔٙاتع صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ و ٝاص ػٛی
وٕپا٘ی  Australia Networkتٟی ٝؿذ ٜاػتٔ .ثاحث ا٘تخاب ؿذ ٜدس ػیش داػتاٖ

کذ کبال
2081
1 DVD

ایٗ ٔجٕٛعٔ ٝفاٞیٓ اػاػی  ٚواستشدی دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاػت اػت و ٝدس  42قسوت 15
دقیقِ ای عشض ٝؿذ ٜاػت.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ  Face 2 Faceیىی اص کبهلتزیي دٍرُ ّبی آهَسضی سثبى
اًگلیسی ٔی تاؿذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝتٕأی ٟٔاست ٞای صتا٘ی سا آٔٛصؽ ٔی دٞذ أا تٕشوض

کذ کبال
2084
1 DVD

کذ کبال
2088
1 DVD

اكّی ایٗ ٔجٕٛع ٝتش سٚی هْبرت ضٌیذاری ٍ هکبلوبت ٔی تاؿذ .و ٝدر  4سطح
ٔمذٔاتی تا پیـشفت ٝعشض ٝؿذ ٜاػت.
هجوَعِ  Face2Faceحاٚی وتاب ٞای ٘ ٚ Work Book ،Student Bookشْ افضاس
آٔٛصؿی  Interactiveو ٝت ٝكٛست ٕٞا ًٙٞتا وتاب ٞا خٛد ؿأُ آٔٛصؽ ،تٕشیٙات
دسع ت ٝدسع تٕٞ ٝشا ٜپاػخ ،فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ٔ ... ٚی تاؿذ
تٕشیٙات دسع ت ٝدسع تٕٞ ٝشا ٜپاػخ ،فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ٔ ... ٚی تاؿذ

ٔ SIT2LRN Intensive Englishجٕٛعاٚ ٝیاذٚیی اػات وا ٝتٕشواض آٖ تاش سٚی
هجبحث گزاهزی سثبى اًگلیسی اػت .ایٗ ٔجٕٛعاٌ ٝشأاش صتااٖ اٍّ٘یؼای سا در قبلالت
هکبلوبت طٌش آٔٛصؽ ٔی دٞذٌٛ .یؾ ایٗ ٔجٕٛع British ٝاػت ٕٞ ٚچٙیٗ لاِة ٞاش
تش٘أ ٝای ٍٝ٘ٛٙاػت و ٝاتتذا ٔثاحث دسػی تٛػد اػتاد صتاٖ اٍّ٘یؼی تذسیغ ٔای ؿاٛد ٚ
پغ اص ٞش ٔٛضٛد یه ٔىإِ ٝوٕذی تیٗ افشاد كٛست ٔی ٌیشد و ٝت ٝدسن تیـتش ٔیاحث
وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد .فیّٓ ٞای وٛتا ٜتیٗ تش٘أٞ ٝا تیـتش جٙثٞ ٝای آٔٛصؿی داس٘ذ تا وٕذی
أا تا ایٗ حاَ دس ایٗ ٔجٕٛع ٝػعی ؿذ ٜدس فاكّٞ ٝای  5دلیما ٝای تایٗ كاحثت ٞاای
ٔذسع ،اص ایٗ ٔىإِات اػتفاد ٜؿٛد تا صتاٖ آٔٛص اص یادٌیشی صتاٖ احؼاع خؼتٍی ٘ىٙذ.

هجوَعِ آهَسش سثبى اًگلیسی  English for Youت ٝعٛٙاٖ یىی اص تشتشیٗ  ٚوأُ
تشیٗ ٔجٕٛعٞ ٝای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ؿٙاخت ٝؿذ ٜاػت .ؿٕا ٔی تٛا٘یذ تا وٕه ایاٗ

کذ کبال
2089
5 DVD

کذ کبال
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2 DVD
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ٔجٕٛع ٝتشای خٛد تیؾ اص  80جلسِ آهَسضی سثبى اًگلیسی سا تشٌضاس ٔی وٙیذ،
ٍیژگی ّبی اصلی ایي هجوَعِ:
 80جّؼ ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼیٞ ،ش جّؼ ٝآٔٛصؽ صتاٖ 60 ،دلیمٝ
آٔٛصؽ صتاٖ دس ػ ٝػطح آٔٛصؿی پایٔ ،ٝمذٔاتی ٔ ٚتٛػد
آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تٛػد ػٔ ٝذسع كاحة ٘اْ صتاٖ اٍّ٘یؼی تا ِٟج ٝأشیىٗ
آٔٛصؽ صتاٖ دس والع دسع تٕٞ ٝشإ٘ ٜایؾ فیّٓ  ٚتلاٚیش Interactive

سزی هجحت  Hot English Magazineتشای ٔذسػاٖ  ٚصتاٖ آٔٛصاٖ تذٚیٗ ؿذٚ ٜ
ٞذت آٖ آٔٛصؽ اًگلیسی رٍسهزُ اػت .ایٗ ٔجٕٛعا ٝصتااٖ سا تا ٝضالیَُ ای سالبدُ ٍ
جذاة  ٚػشٌشْ وٙٙذ .ٜتٕٞ ٝشا ٜفبیل صَتی آٔٛصؽ ٔیدٞذ.
هشایبی هطبلعِ هجحت سثبى اًگلیسی:
اػتفاد ٜاص ٔطاِة جزاب ٔ ٚتٛٙد تشای یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی
آؿٙایی تا ٔٛضٛعات سٚص د٘یا  ٚیادٌیشی اكطالحات جذیذ صتاٖ اٍّ٘یؼی
تمٛیت ٟٔ( Listeningاست ؿٙیذاسی تا اػتفاد ٜاص فایُ ٞای كٛتی ایٗ ٔجٕٛعٝ
یادٌیشی ِغات  ٚاكطالحات اػاػی  ٚسٚصٔش ٜصتاٖ اٍّ٘یؼی
افضایؾ اطالعات عّٕی  ٚعٕٔٛی دس وٙاس یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

هجوَعِ ٔ Conversation Piecesتـىُ اص فبیل ّبی ٍیذٍیی آهَسش هکبلوالِ
سثبى اًگلیسی اػت و ٝػعی داسد هکبلوبت رٍسهزُ ٍ غیالز رسالوی صتااٖ اٍّ٘یؼای سا
آٔٛصؽ دٞذ .تشای ایٗ ٔٙظٛس  9هَضَع اػاػی دس لاِاة فایّٓ ٞاای آٔٛصؿای ٔ ٚىإِاٝ
آٔٛصؽ دادٔ ٜی ؿٛد .دس پایاٖ ٞش ٔىإِ ٝجٕالت  Transcriptؿذ ٚ ٜتٔ ٝشٚس ػاٛاالت
اػاػی ِ ،غات  ٚاكالحات ٔ ٟٓپشداختٔ ٝی ؿٛدٔ .جٕٛد ایٗ  9هکبلوِ تشای افشادی و ٝتٝ
تاصٌی للذ ػفش داس٘ذ تؼیاس ٔٙاػة خٛاٞذ تٛد.
هَضَعبت اسبسی ایي هکبلوبت عجبرتٌذ اس:
احٛاَ پشػی  -اجاس ٜوشدٖ خا٘ٔ - ٝلاحث ٝؿغّی  -غازا خاٛسدٖ  -آدسع ٌاشفتٗ  -وااس
وشدٖ  -ػالٔتی  ٚتٟذاؿت  -آب ٛٞ ٚا  -خشیذ وشدٖ

هجوَعِ کتبة ّبی  Slangmanیىی اص تٟتشیٗ  ٚلاٛی تاشیٗ وتااب ٞاای آهالَسش
اصطححبت عبهیبًِ )ٞ(Slangای صتاٖ اٍّ٘یؼی اػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ سالِ سالطح
ٔ Slangman Street Speak 1,2,3ی تاؿذٞ .ش یاه اص وتااب ٞاا دسلاِاة  10دسع
عشض ٝؿذ ٜوٛٔ ٝضٛعات واستشدی ٔ ٚختّف ص٘ذٌی سا ؿأُ ٔی ؿٛد.
ٍیژگی ّبی اسبسی ایي هجوَعِ:
آٔٛصؽ ٞ Slangای صتاٖ اٍّ٘یؼی دس ػ ٝػطح  -اػتفاد ٜاص فایُ ٞای كاٛتی تإٞ ٝاشاٜ
فایُ - PDFآٔٛصؽ ِغات  ٚاكطالحات عأیا٘ ٝتا تلاٚیش صیثا  -آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تاٝ
سٚؽ ػشٌشْ وٙٙذ - ٜآٔٛصؽ ِٟج ٝأشیىایی تشای تّفظ ِغات  -اسائ ٝتٕشیٗ ٞای ٔتٛٙد دس
پایاٖ دسع

هجوَعِ  Top Notchیىی اص کبهل تزیي دٍرُ ّبی آهَسش سثالبى اًگلیسالی ٔای
تاؿذ و ٝدس عیٗ حاَ یىی اص تٟتشیٗ سٚؽ ٞای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ت ٝواس تشد ٜاػت.
ٕٞا٘طٛس و ٝلثال ٌفت ٝؿذ ،تشای یادٌیشی ػشیع  ٚواستشدی صتاٖ اٍّ٘یؼی تایذ ٕٞا٘ٙذ یاه
ؿٟش٘ٚذ اٍّ٘یؼی صتاٖ اص ٔطاِة ٔتٛٙد صتاٖ اٍّ٘یؼی اػتفادٕٛ٘ ٜدٔ .جٕٛع ٝآٔٛصؿی Top
 Notchدلیما ٕٞیٗ سٚؽ سا ت ٝواس تؼت ٝاػت .ؿٕا دس ایٗ ٔجٕٛع ،ٝتٕأی ِٔٛفٞ ٝاای
الصْ تشای یادٌیشی صتاٖ سا خٛاٞیذ دیذ و ٝعثاستٙذ اص  -1 :وتاب ٞای آٔٛصؿای  -2وتااب
ٞای تٕشیٗ  -3وتاب ٔخلٛف ٔذسػاٖ  -4تاصی ٞا ٔ ٚعٕا ٞای اٍّ٘یؼای  -5فایّٓ ٞاای
آٔٛصؿی صتاٖ اٍّ٘یؼی - 6فایُ ٞای كٛتی -7آٞ ًٙٞای آٔٛصؿی صتاٖ اٍّ٘یؼای ٘ -8اشْ
افضاس آٔٛصؿی ت ٝكٛست Interactive
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 English for IELTS Collinsهجوَعِ ضص کتبة آهبدگی آسهالَى آیلالتس
اػت و ٝیىی اص وأّتشیٗ ٔجٕٛع ٝوتاب ٞای  Self-Studyاػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝتشای ٞاش
یه اص ٟٔاست ٞای آصٔ ٖٛآیّتغ ت ٝكٛست جذاٌا٘ ٝیه وتاب ثِ ّوزاُ فبیل ّبی صَتی

کذ کبال

اسئ ٝداد ٜو ٝدس ٞش یه ت ٝكٛست تخللی  ٚتفىیه ٔٛضٛعی ت ٝآٔٛصؽ هطبلت ضزٍری

2107

آسهَى آیلتس ٔی پشداصد.
2- Speaking for IELTS
4- Writing for IELTS
6- Grammar for IELTS

1- Listening for IELTS
3- Reading for IELTS
5- Vocabulary for IELTS

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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یىی اص ٕٟٔتشیٗ عٛأّی وٛٔ ٝجة ٔی ؿٛد صتاٖ آٔٛص ،صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ت ٝكٛست طجیعی
كحثت وٙذ ،دا٘ؼتٗ ٞSlang ٚ Idiomsای صتاٖ اٍّ٘یؼی اػت .
کتبة  Easy American Idiomsتٕٞ ٝشا ٜفایُ كٛتی آٖ ،یىی اص تٟتشیٗ وتاب ٞا
دس ایٗ صٔی ٝٙاػت و ٝاػاػی تشیٗ  ٚرایج تزیي اصطححبت سثبى اًگلیسی اهزیکالبیی
سا آٔٛصؽ ٔی دٞذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝضبهل  20درس ٔی تاؿذ وٞ ٝش دسع اص چٙذیٗ لؼٕت
تـىیُ ؿذ ٜاػت .دس تخؾ ا َٚیه داستبى کَتبُ سا خٛاٞیذ ؿٙیذ و ٝدس حاذٚد  20تاا
 30اكطالح عأیا٘ ٝدس آٖ ت ٝواس سفت ٝاػت ،دس تخؾ د ْٚتعبریف کَتبّی اص ٞش اكطالح
تٕٞ ٝشأ ٜثاَ خٛاٞیذ ؿٙیذ .تخؾ ػ٘ ْٛیض ؿأُ توزیي ٞایی اص ٕٞاٖ دسع ٔی تاؿذ.

سزیبل  Mind Your Languageیىی اص ػشیاَ ٞای تؼیاس جازاب  ٚدس عایٗ حااَ
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آهَسضی سثبى اًگلیسی اػت و ٝدس چٟاس فلُ تِٛیذ ؿذ ٜاػت .ایاٗ ػاشیاَ تاا وٕاه
طٙض ،صتاٖ آٔٛص سا ت ٝخٛد جزب وشد ٚ ٜػثة ٔی ؿٛد تا ٚی ت ٝیاادٌیشی صتااٖ اٍّ٘یؼای
عاللٙٔ ٝذ ؿٛد .دس ایٗ ػشیاَ افشاد اص ّٔیت ٞای ٔتفاٚت (ایتاِیاییٙٞ ،ذی ،چیٙی ،طاپٙی،
پاوؼتا٘ی  ...دس یه کحس آهَسش سثبى اًگلیسی جٕع ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاػتاد ػعی داسد تا
ٔفاٞیٓ صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ت ٝآٟ٘ا آٔٛصؽ دٞذ .اختالت صتاٖ ٞا  ٚفشٞ ًٙٞاا ٔٛلعیات ٞاای
طٙض تؼیاسی سا تٚ ٝجٛد ٔی آٚسد و ٝدیذ٘ی خٛاٞذ تٛد.

سزیبل آهَسش سثبى اًگلیسی ٔ Family Album U.S.Aحلا َٛدٞا 90 ٝأشیىاا
یىی اص ثْتزیي سزیبلّبی آهَسضی ثب لْجِ آهزیکبیی اػت .ایٗ ٔجٕٛعا ٝآٔٛصؿای
داػتا٘ی تا ٔحٛسیت ٔشد عىاػی اػت و ٝتشای تٟی ٝعىااغ ٞاای وتااتؾ تا ٝؿاٟش ٞاای
ٔختّف آٔشیىا ػفش ٔی وٙذ  ٚدس حیٗ ایٗ ػفشٞا تا آدْ ٞای ٔختّف آؿٙا ٔی ؿٛدٞ .ذت
اكّی ایٗ ٔجٛع ٝایٗ اػت و ٝؿٕا سا دس یه خا٘ٛاد ٜأشیىایی لشاس دٞاذ تاا ٕٞا٘ٙاذ یاه
وٛدن تا اػتفاد ٜاص ٔىإِاتی و ٝتیٗ ایٗ خا٘ٛاد ٜسد  ٚتذَ ٔی ؿٛد ،صتاٖ اٍّ٘یؼی سا یااد
تٍیشیذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝضبهل  26اپیشد  20تب  30دقیقِ ای اػت وٞ ٝش اپیاضد ؿاأُ یاه
داػتاٖ ٔی تاؿذ و ٝپغ اص پخؾ داػتاٖ تٔ ٝشٚس ِغات ،تٕشیٗ جٕالت وّیذی تٚ ٝػایّٝ
تشا٘ ٚ ٝآ ٚ ًٙٞتیاٖ ٘ىات ٌشأشی پشداختٔ ٝی ؿٛد.

ٔ Illustrated Everyday Expression With Storiesجٕٛعا ٝای ٔلاٛس ٚ
ٔتـىُ اص دٍ کتبة ثِ ّوزاُ فبیل صَتی ٔی تاؿذ و ٝتا ا٘تخاب هَضَعبت رٍسهالزُ ٚ
ٔىإِات اػاػی صتاٖ اٍّ٘یؼی ،صتاٖ آٔٛص سا ت ٝیادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی عاللٙٔ ٝذ ٔیػاصد .
کتبة اٍل ایي هجوَعِ ضبهل  15درس ٍ کتبة دٍم ضبهل  30درس هیثبضذ .سٚؽ
آٔٛصؽ دس ایٗ وتاب ت ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاػت و ٝاتتذا تعشیف وٛتاٞی اص ِغات تإٞ ٝاشأ ٜثااَ ٚ
تلٛیش اسائٔ ٝی ؿٛد .ػپغ توزیٌبتی هتٌبست ثب آى درس اسائا ٝؿاذ ٚ ٜدس ا٘تٟاا یال
داستبى کَتبُ آٔذ ٜو ٝاص جٕالت  ٚاكطالحات ٕٞاٖ دسع دس آٖ اػتفادٔ ٜی ؿٛد .سٚؽ
آٔٛصؽ ایٗ ٔجٕٛعٕٞ ٝا٘ٙذ ٔ 4000 Essential English Wordsی تاؿذ.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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هجوَعِ ٍیذٍیی English Todayسا ٔی تٛاٖ ثشرگتزیي سزی ٍیالذٍیی آهالَسش
سثبى اًگلیسی دا٘ؼت و ٝتا ت ٝحاَ تِٛیذ ؿذ ٜاػتٔ .جٕٛعا ٝآٔاٛصؽ صتااٖ اٍّ٘یؼای
 ٔ English Todayتـىُ اص ٔٙاتع ٔطاِعاتی ٔتٛٙد صتاٖ اٍّ٘یؼی اص لثیُ فبیالل ّالبی
آهَسضی ٍیذٍیی ،فیلن ّبی کَتبُ ،فبیل ّبی صَتی ٍ فبیل ّبیٔ PDFای تاؿاذ.
ٞشیه اص دسٚع ایٗ ٔجٕٛع ٝتش سٚی یه ٔٛضٛد خاف ص٘ذٌی اص لثیُ ػالْ  ٚاحٛاِپشػی،
خشیذ ،آب ٛٞ ٚا  ... ٚتٕشوض خٛاٞذ داؿت .ایٗ ٔجٕٛع ٝاص ػاٛی کوپبًی  ETSدس ضالص
سطح اص وأال ٔمذٔاتی تا وأال پیـشفتٔ ٝی تاؿذ .ؿٕا دس ایٗ ٔجٕٛعٞ ٝش آ٘چ ٝو ٝتشای

کذ کبال
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یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی ٘یاص اػت سا فشا خٛاٞیذ ٌشفت .

ٔ EF PodEnglishحل َٛوٕپا٘ی ٔ English Townیتاؿاذ وا ٝسٚؽ ٘اٛیٙی سا
تشای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی اسائا ٝداد ٜاػات .ایاٗ ٔجٕٛعا ٝدس  5سالطح اس هجتالذی تالب
پیطزفتِ  ٚدس لاِة  80قسوت  5دقیقِ ای اسائا ٝؿاذ ٜاػات .دس EF PodEnglish

کذ کبال

ػعی ؿذ ٜتا هَضَعبت کبرثزدی ٍ رٍسهزُ سًذگی ا٘تخاب  ٚتا ٝؿای ٜٛای جازاب اسائاٝ
ؿٛد .دس ایٗ ٔجٕٛعٕٞ ٝچٙیٗ ٞ Phraseاِ ،غات ٌ ٚشأش اػاػای ٞاش دسع ٘یاض آٔاٛصؽ
دادٔ ٜی ؿٛد .تٕأی دسٚع ایٗ ٔجٕٛع ٝاص ٔىإِات تؼیاس ٔ ٟٓا٘تخاب ؿذ ٜو ٝتشای ٞاش
فشدی یادٌیشی آٖ ضشٚسی اػت .وٕپا٘ی ػاص٘ذ PodEnglish ٜایاٗ ٔجٕٛعا ٝسا تاا ٘ااْ
Teacher in your packetخٛا٘ذ ٜاػت.

2132
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ٔ Your Baby Can Readجٕٛعا ٝآٔٛصؿای حاكاُ تحمیماات دکتالز Robert
 Titzerپشٚفؼٛس دا٘ـٍا ٜپٌسیلَاًیب ٔی تاؿذ .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝتا اػتفاد ٜاص فیلن ّالبی
جذاة ّ ٚذفوٌذ تا ادای ًبم حشوات ،اؿیاء  ٚافعاَ ً ٚوبیص ًَضتبر  ٚفیلن کَتبّی اص
ا٘جاْ آٖ تا تشغیة وٛدن ت ٝا٘جاْ سفتاسی ٔـات ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی آٔٛصؽ دادٔ ٜی ؿٛد ..تشای
ٔثاَ دس ایٗ ٔجٕٛع ٝتا ٘ـاٖ دادٖ وّٕ ٝی  ٚ Noseاؿاس ٜت ٝتیٙی وٛدن ،وّٕ ٝی تیٙی
ت ٝوٛدن آٔٛصؽ داد ٜخٛاٞذ ؿذ ..آٌّال  ٚسالزٍدّبی کَدکبًالِ ٞ ٚذفٕٙاذ دس ایاٗ
ٔجٕٛع ٝػثة جزاتیت تیـتش آٖ تشای وٛدن خٛاٞذ ؿذ .پغ اص آٔٛصؽ ٔفاٞیٓ ٞش دسع
«ثبسی ثب کلوبت» ت ٝتمٛیت ٟٔاست ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی فشا ٌشفت ٝؿذ ٜوٛدن ٔی پشداصد.
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٘شْ افضاس آٔٛصؿی  North American Idiomsتا تٟشٌ ٜشفتٗ اص تلاٚیش واسیىااتٛسی،
فیّٕٟای آٔٛصؿی ،پخؾ كٛتی جٕالت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛتش٘أٞ ٝای سادیٛیی  ،... ٚتٕشیٙات ٔتٛٙد ٚ
جزاب آٔٛصؿی ،تلٛست صَتی ،تصَیزی ٍ ثالبسی ،عال ٜٚتاش ایٙىا ٝاٍ٘یاض ٜؿإا سا تاشای
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فشاٌیشی افضایؾ ٔیدٞذ ،ت ٝؿٕا وٕه ٔایوٙاذ وا ٝایاٗ اكاطالحات سا تٟتاش تا ٝخااطش

2139

تؼپاسیذ .دس ایٗ ٘شْ افضاس (و ٝهحصَلی اس داًطگبُ ٍیکتَریبست ؿٕا تاا ٔٙااتع تؼایاس
ٔتٛٙعی ٘یض تشای تمٛیت دسن ٔطّة ؿٙیذاسی ) (Listeningثصَرت صَتی ٍ ٍیذئَیی

1 CD

 ٚحتی تشا٘ٞ ٝای اٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشأ ٜتٙی و ٝدس تش ٌیش٘ذ ٜاكطالحات ٞش دسع ٔایتاؿاذ،
سٚتش ٚخٛاٞیذ ؿذ.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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هستٌذ  1000هکبى دیذًی کِ ثبیذ قجل اس هزگ دیذ ،یىای اص صیثااتشیٗ ٔؼاتٙذ ٞاایی
اػت و ٝاص ػٛی یىی اص تٟتشیٗ ؿثىٞ ٝای ٔؼتٙذ( ،ضجکِ ) Discoveryػاخت ٝؿاذٜ
اػت .وٚ ٝیظٌی ٞای آٔٛصؽ صتاٖ سا ٘یض دس خٛد داسد .داػتاٖ ایاٗ ٔؼاتٙذ ،دس ٔاٛسد صٚ
جٟاٍ٘شدی اػت و ٝت ٝصیثاتشیٗ ٘ماب جٟاٖ ػفش ٔی وٙٙذ ٙٔ ٚاظش صیثای آٖ ،آناس تاسیخی،
ٔشدْ ،فش ... ٚ ًٙٞآٖ سا ت ٝتلٛیش ٔی وـٙذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝتشای افشادی و ٝاص ػاطح صتااٖ
ٔٙاػثی تشخٛسداس٘ذٔ ،فیذ خٛاٞذ تٛدٍ .یژگی ّبی ایي هجوَعِ عثاستٙذ اص:
صتاٖ اٍّ٘یؼی سٚاٖ  ٚلاتُ ف - ٟٓجٕالت ٔحاٚس ٜای تٛسیؼت ٞاا دس ػافش ،جازاتیت ٞاای
دیذاسی وٙٔ ٝجش ت ٝعاللٕٙذی صتاٖ آٔٛص ٔی ٌشدد ،ػفش تا 12 ٝوـاٛس ٔ ٚـااٞذٙٔ ٜااظش
صیثای ،آؿٙایی تا فش ،ًٙٞآداب  ٚسػٔ ْٛشدْ ٔختّف جٟاٖ

سزی کبرتَى ّبی ٔ Gogo Loves Englishحلِٛی اص اًتطبرات الًگوي ٔی تاؿذ
و ٝدس  6سطح اسائ ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٔجٕٛع ،ٝتاذ ٖٚؿاه یىای اص تٟتاشیٗ وااستٞ ٖٛاای
آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تشای وٛدواٖ ٔی تاؿذ .دس واستٌٌٛ« ٖٛا ٛعاؿاك اٍّ٘یؼای اػات»،
ؿخلیت اكّی داػتاٖ ت٘ ٝاْ ٌ ٌٛٛتٕٞ ٝشا ٜدٚػتا٘ؾ دس لاِة ػیش داػتا٘ی ػاشیاَ  ٚدس
 39قسوت  5دقیقِ ای ت ٝوٛدن ؿٕا صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ٔی آٔٛص٘ذٕٞ .چٙیٗ تشا٘اٞ ٝاای
اٍّ٘یؼی و ٝتٛػد ؿخلیت ٞای واست٘ٛی خٛا٘اذٔ ٜای ؿاٛد تا ٝیاادٌیشی تٟتاش ِغاات ٚ
جٕالت اٍّ٘یؼی دس ر ٗٞوٕه ٔی وٙذ .عٙاٚیٗ ٞش یه اص لؼٕتٟای واست ،ٖٛتٌ٘ٛ ٝا ٝای
تٙظیٓ ؿذ ٜو ٝوٛدن دس ٞش دسع تا یه ػاختاس اٍّ٘یؼی  ٚیه ٔٛضٛد آؿٙا ٔی ؿٛد.

ٔ Best American Short Storiesجٕٛع ٝای اص داستبى ّبی صَتی اػت وٞ ٝش
ػاَ اص ػٛی ا٘تـاسات ٙٔ Houghton Mifflin Harcourtتـش ٔای ؿاٛد .داػاتاٖ
ٞای ایٗ ٔجٕٛع ٝاص وتاب ٞای كٛتی ،اص ػاَ  2000تب  2004دس لاِة  5ثخص اسائ ٝؿاذٜ
اػتٞ .ش تخؾ ؿأُ حذٚدا  10داستبى  30دقیقِ ای تاویفیت ٔی تاؿذ .یىای اص ٘ىاات
تاسص ایٗ ٔجٕٛع ٝایٗ اػت و ،ٝداػتاٖ ٞای آٖ تٛػد ٞNarratorای ٔـٟٛس أشیىایی
خٛا٘ذ ٜؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ داػتاٖ ٞای ایاٗ ٔجٕٛعا ٝاص تٟتاشیٗ داػاتاٖ ٞاای ادتیاات
أشیىایی ا٘تخاب ؿذ ٜا٘ذ .تفاٚت ایٗ ٔجٕٛع ٝتا ٔجٕٛع ٝداػتاٖ ٞای آوؼفٛسد ایٗ اػات
و ٝایٗ ػشی اص داػتاٖ ٞای تا لْجِ اهزیکبیی ٔی تاؿذ ٘ ٚیض تشای افاشادی ٔٙاػاة ٔای
تاؿذ و ٝاص ػطح صتاٖ ٘ؼیتا خٛتی تشخٛسداس٘ذ.

ٔجٕٛعاا ٝآٔٛصؿاای  How to Teach Englishتٛػااد ا٘تـاااسات Pearson
 Longmanت ٝعٛٙاٖ سإٙٞایی تشای اػتاد  ٚدتیشاٖ  ٚتٕأی وؼا٘ی للذ تاذسیغ صتااٖ
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سعایت وٙذ سا آٔٛصؽ ٔی دٞذ .تشخی اص تخؾ ٞای ایٗ ٔجٕٛع ٝعثاستؼت اص:
 -1تعییٗ ػطح صتاٖ آٔٛصتاٖ ٘ -2ح ٜٛعُٕ  ٚتعأاُ ٔاذسع دس واالع ٔ -3لااحث ٝتاا
اػاتیذ ٔجشب صتاٖ اٍّ٘یؼی ٘ ٚىات آٔٛصؿی اص ٍ٘ا ٜآٟ٘ا  -4ػاصٔاٖ دٞی صتاٖ آٔاٛصاٖ تاٝ
كٛست ٌشٞٚی  -5چیذٔاٖ كٙذِی ٔذسع  ٚصتاٖ آٔٛصاٖ ٘ -6ح ٜٛآٔٛصؽ ِغات .... ٚ
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

هجوَعِ اًیویطي ّبی سیجبی ٔ ، Leapfrog Learningجٕٛع ٝاػت فٛق اِعاد ٜدس
جٟت آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی و ٝثزای کَدکبى طشاحی ٌشدیذ ٜاػت .ػشی ا٘یٕیـٗ ٞاای
 LeapFrogو ٝدس لاِة  5قسوت  30تالب  40دقیقالِ ای عشضا ٝؿاذ ٜاػاتٔ ،فااٞیٓ
ٔختّف اص جّٕ ٝحشٚت اِفثای اٍّ٘یؼی ،اعذاد ،آؿٙایی تا كذاٞا  ... ٚت ٝكاٛست اًیویطي
داستبًی ،آٌّگ ٍ هَسیقی آٔٛصؽ ٔی دٞذ .ایٗ ٔجٕٛعٕٞ ٝا٘ٙذ یه ٔعّٓ عٕاُ ٔای
وٙذ  ٚدس وٙاس آهَسش سثبى هفبّین هختلف دیگزی اس جولِ ریبضالیبت سا تا ٝواٛدن
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آٔٛصؽ ٔی دٞذٕٞ .چٙیٗ افشاد ٔثتذی ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ اص ایٗ ٔجٕٛع ٝاػتفادٕ٘ ٜایٙذ.

ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ ِغات صتاٖ  Oxford Word Skillsیىای اص تشتاشیٗ ٔجٕٛعاٞ ٝاای
آهَسش لغبت سثبى اًگلیسی ٔی تاؿذ و ٝدس ػ ٝػاطح هقذهبتی ،هتَسط ٍ پیطزفتِ
تٛػد ا٘تـاسات آوؼفٛسد ٔٙتـش ؿذ ٜاػتٞ .ش یه اص ػطٛح ایاٗ ٔجٕٛعا ٝؿاأُ یال
کتبة ٍ ی ًزم افشار ٔی تاؿذ و 2000 ٝلغت سا دس تش داسد .دسع ٞا تٌ٘ٛ ٝا ٝای تٙظایٓ
ؿذ ٜاػت و ٝتشای صتاٖ آٔٛص ػشٌشْ وٙٙذ ٜتاؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٞش یه اص ػطٛح ایٗ ٔجٕٛعٝ
و ٝاص  80درس تـىیُ ؿذ ٜاػت ،صتاٖ آٔٛص سا اص ػطح ٔثتذی تا وأال پیـاشفتٞ ٝاذایت
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خٛاٞذ ٕ٘ٛد٘ .شْ افضاس  Oxford Word Skillsت ٝكٛست کبهح ایٌتزاکتیَ ٔی تاؿذ واٝ
عال ٜٚتش تلفظ توبهی لغبت ،ؿأُ توزیي ّبی هتٌَعی ٘یض ٔی ؿٛد.

سزیبل  Connect with Englishیىی اص ػشیاَ ٞای ٔٙاػة آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼای
تا ِٟج ٝأشیىایی اػت ایٗ ػشیاَ اص  48قسوت  15دقیقِ ای تـىیُ ٔی ؿاٛد واٞ ٝاش
لؼٕت آٖ ٘یض ؿأُ د ٚتخؾ ٔ Discuss ٍ Storyی ؿٛد .دس تخؾ اٞ َٚش لؼإت اص
ایٗ ٔجٕٛع ،ٝؿٕا تا یه ٘ٛد فعاِیات جذیاذ اص لثیاُ خشیاذ واشدٖٔ ،لااحث ٝاػاتخذاْ،
ٔیٕٟا٘ی سفتٗٙٔ ،اظش ٜوشدٖ  …ٚسٚتشٔ ٚی ؿٛیذ  ٚدس تخؾ د ْٚآٖ ٔٛضٛد فیّٓ پخاؾ
ؿذ ٜتٛػد چٙذ صتاٖ آٔٛص تحّیُ ٔی ؿٛد و ٝت ٝكٛست ػٛاَ  ٚپاػخ ٔی تاؿذ .عال ٜٚتاش
فایُ ٞای ٚیذٚیی 48 ،فبیل  Wordاسائ ٝؿذ ٜاػت وا ٝهتي توبهی هکبلوالبت دس آٖ
 Transcriptؿذ ٜاػت.

٘شْ افضاس ٔ Job Interview Skillsجٕٛعٝای وأُ تشای آٔاد ٜػاختٗ خٛد دس یاه
ٔلاحث ٝؿغّی اػت و ٝت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ .ایٗ ٘شْ افضاس و 100 ٝدرصذ ایٌتزاکتیَ
اػت ت ٝؿٕا وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد تا ػاٛاالت احتٕااِی سا پایؾ تیٙای ٕ٘اییاذ ،پاػاخ ٞاای
پیـٟٙادی سا تشسػی ٕ٘ٛد ،ٜكذای خٛد سا ضثد وٙیذ  ٚتا أىا٘ات ٔتٛٙد دیٍش تٕأی اتضاس
الصْ تشای آٔاد ٜػاختٗ خٛد دس یه ٔلاحث ٝؿغّی سا تذػت آٚسیذ .اص آ٘جا ؤ ٝلاحثٌ ٝش
٘شْ افضاس ،ػٛاالت س ٚتطٛس تلادفی ا٘تخاب ٔی وٙذ ،تٕشیٗ ٞای ایاٗ ٔجٕٛعا ،ٝتا ٝخاٛتی
ٔیتٛا٘ذ ؿشاید یه هصبحجِ ٍاقعی سا تشای ؿٕا ایجاد وٙذٕٞ .چٙایٗ ،دس ایاٗ ٔجٕٛعاٝ
هصبحجِ ثبلغ ثز  500سَال ٚجٛد داسد ،و ٝؿإا سا تاا ػاٛاالت ٔختّاف  ٚاحتٕااِی یاه
ٔلاحث ٝؿغّی آؿٙا خٛاٞذ ػاخت.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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 Business English Podحاٚی جذیذتشیٗ دسع ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی تاشای وؼاة ٚ
واس ٔی تاؿذ ت ٝایٗ كٛست و ٝتٕشوض اكّی ایٗ دسع ٞا تاشسٚی جلسالبت ،سالخٌزاًیْب،
تلفي ،هذاکزُ ،گفتگَ  ،چت ٔ … ٚی تاؿذ ٘ ٚىاتی ٕٟٔی سا دس ایٗ صٔیٞ ٝٙاا تا ٝؿإا
آٔٛصؽ ٔیدٞذ  .ایٗ په حاٚی کتبة ّبی  ، PDFفبیل ّبی صالَتی  ٚ MP3فالیلن
ّبی ٍیذئَیی ٔی تاؿذ و ٝدس دسع ٞای ٔختّفی دػت ٝتٙذ ٜای ؿذ ٜا٘ذ  .تشای فشاٌیشی
ایٗ آٔٛصؽ ٘یاصٔٙذ داؿتٗ آؿٙایی ٘ؼثی تا صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿیذ .حاذٚد چْبر سبعت
آهَسش تصَیزی  ٚچْل سبعت آهَسش صَتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚجٛد وتاب ٞاای سإٙٞاا ،
صٔی ٝٙی ٔٙاػثی تشای فشاٌیشی تٟتش صتاٖ اٍّ٘یؼی تجاست ٔی تاؿذ.

 Visual Vocabulary Resourcesیه ٔجٕٛع ٝتلٛیشی تضسي ضبهل  7کتالبة
هصَر اص ػطح  1تا  ٚ 6یه ػطح پیؾ دتؼتا٘ی ٔی تاؿذ .ایاٗ وتااب ٍیالژُ هذرسالیي
سثبى تٟی ٚ ٝعشض ٝؿذ ٜاػت و ٝتا تلاٚیش ،تٛضیحات ٘ ٚح ٜٛآٔٛصؽ ٞش ِغت ،تأ ٝاذسع
دس أش آٔٛصؽ وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد .عال ٜٚتش ٔذسػیٗ ،صتاٖ آٔاٛصاٖ ٘یاض ٔای تٛا٘ٙاذ اص ایاٗ
وتاب ٞا اػتفادٕ٘ ٜایٙذ .ایٗ ػشی اص وتاب ٞا ػٌ ٝش ٜٚاص ِغات سا آٔٛصؽ ٔی دٙٞذ:
 :Key Vocabularyدس ٞش كفح ٝدِ ٚغت اكّی  ٚاػاػی آٖ دسع تٕٞ ٝشا ٜتلٛیش
 :Function Words & Phrasesؿأُ اكطالحات ،افعاَ د ٚوّٕ ٝای ،عثاسات سایج
ِ :Basic Wordsغات ػاد ٜدس آٖ ٔٛضٛد تٕٞ ٝشا ٜتلٛیش

ٔجٕٛعا ،Passport to English ٝیىای اص ٔٙااتع اسصؿإٙذ تاشای تمٛیات ٟٔااست
ٔ Speakingی تاؿذ و ٝاص ػاٛی ٙٔ Australia Networkتـاش ؿاذ ٜاػات .ایاٗ
ٔجٕٛعٚ ٝیذٚیی تا طشح ػٛاالتی و ٝاحتٕاَ داسد ٔتماضیاٖ تا آٖ ٔٛاج ٝؿ٘ٛذ ٕٞ ٚچٙیٗ
تا اسائ ٝتٛكیٞ ٝایی تشای ًحالَُ درسالت جالَاة دادى ثالِ سالَاالت ،ؿاا٘غ ٔٛفمیات
ٔتماضیاٖ ایّتغ سا افضایؾ ٔی دٞذ  .ایٗ ٔجٕٛع ٝهصبحجِ ثب سِ سثبى آهَس ٔی تاؿذ وٝ
ّز هصبحجِ ضبهل ّفت ٍیذٍی کَتبُ اػت وٕٞ ٝا٘ٙذ یاه آسهَى ٍ IELTSاقعی
پیؾ خٛاٞذ سفت .عال ٜٚتش فایُ ٞای ٚیذٚیی دٍ فبیل  PDFاسائ ٝؿذ ٜو ٝیىای اص آٟ٘اا
ٔشتٛب تTranscript ٝوأُ ٔلاحث ٝتٛد ٚ ٜدیٍشی ؿأُ تفسیز هصبحجِ ،اسائ ٝدالیُ
٘ ٚىات اػاػی دس پاػخ ٌفتٗ ت ٝػٛاالت اػت.

هجوَعِ ٍیذٍیی  The Business of Englishیىی دیٍش اص ٔجٕٛعٞ ٝای اسصؿٕٙذ
آهَسش سثبى اًگلیسی در کبر ٍ تجبرت اػت .ایٗ ٔجٕٛعا ٝیاه سالزی ٍیالذٍیی 15
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قسوتی اػت و ٝػاعی دس آٔاٛصؽ هکبلوالبت رٍسهالزُ تجالبری ٍ کالبری داسدThe .
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 Business of Englishتشای افشادی ٔٙاػة اػت و ٝللذ داس٘ذ ٔىإِاات اٍّ٘یؼای ٚ
٘ح ٜٛتشلشای استثاب دس ٔحید واس سا تیأٛص٘ذٞ .ش یه اص لؼٕت ٞای ایاٗ ٔجٕٛعا ٝوا ٝدس
حذٚد  10دلیمٔ ٝی تاؿذ تٛٔ ٝضٛد خاكی اص لثیُ ٔعشفیٔ ،ىإِات تّفٙی ،كحثت ٞاای
سػٕی  ... ٚاختلاف داد ٜؿذ ٜاػت وأ ٝای تاٛاٖ ٌفات تٕاأی ٘ىاات آٔٛصؿای آٖ ،اص
ٕٟٔتشیٗ ٔٛاسدی اػت وٞ ٝش صتاٖ آٔٛصی تایذ دس تشخٛسد تا ٔٛلیعیت واسی تذا٘ذ.
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تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

 Learn English with Mr Duncanیه ٔجٕٛع ٝتؼایاس سبدُ ٍ در عیي حالبل
هفزح آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی اػت .ایٗ أش ػثة ؿذ ٜتا ٔخاطاة دس حایٗ تٕاؿاای فایّٓ
احؼاع خؼتٍی ٘ىٙذ .ایٗ ٚیظٌی تاسص ٔجٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی آلای دا٘ىٗ اػت وٝ
ٔجٕٛع ٝا ٚسا ٘ؼثت ت ٝػایش ٔجٕٛعٞ ٝای ٔعشٚت آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔتٕایض ٔای وٙاذ.
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تشلشاسی استثاب ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی اػت  ٚدس ٞش یه اص ایٗ لؼإت ٞاا ٔٛضاٛعاتی اص لثیاُ
تـىش وشدٖ ،خشیذ وشدٖ ،اسائ ٝتیٌٛشافی  ٚسص ،ٝٔٚاتاشاص احؼاػاات  ... ٚآٔاٛصؽ دادٔ ٜای
ؿٛد .فیّٓ ٞای آٔٛصؿی ایٗ ٔجٕٛع ٝداسای صیش٘ٛیغ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ.

 BBC Pronunciation Tipsیه ٔجٕٛع ٝفٛق اِعاد ٜتشای یادٌیشی تّفظ دلیاك ٚ
كحیح ِغات صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ و ٝو ٝصتاٖ آٔٛص سا تا ٘ح ٜٛتّفد كاحیح ٕٞ ٚچٙایٗ
عالئٓ فٛٙتیه آؿٙا ٔی ػاصد .ؿٕا ٔی تٛا٘یذ اص ایٗ ٔجٕٛع ٝت ٝعٛٙاٖ ٔشجاع تّفاظ ِغاات
اػتفاد ٜوٙیذ .ایٗ آٔٛصؽ ت ٝؿی ٜٛاستبد هحَر اػت .ت ٝایٗ كاٛست وإ٘ ٝاای تؼات ٝدٚ
دٚستیٗ ،تّفظ كحیح اػتاد سا ٕ٘ایؾ ٔی دٞذ ٕٞ ٚضٔاٖ ِغت  ٚفٛٙتیاه آٖ ٘یاض تاش سٚی
كفحٕ٘ ٝایؾ داد ٜخٛاٞذ ؿذ .عال ٜٚتش فایُ ٚیذٚیی ،ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ یه فبیل PDF
ٔی تاؿذ و ٝدس آٖ ِغات تٕٞ ٝشا ٜعالئٓ فٛٙتیه ت ٝكٛست دسػٟای ٔجضا آٔذ ٜاػت.

٘ English Bitesاْ ٔجٕٛع ٝای اػت و ٝاص ػاٛی وٕپاا٘ی Australia Network
تِٛیذ ؿذ ٜاػت و ٝؿأُ تیؾ اص  150فیلن آهَسضی  10دقیقِ ای اػت .ایاٗ ٔجٕٛعاٝ
تشای افشادی و ٝاص سطح سثبى هتَسط ثِ ثبال تشخٛسداس٘ذٙٔ ،اػاة ٔای تاؿاذٕٞ .چٙایٗ
پادوؼت ٞا تا لْجِ  Britishخٛاٙٞذ تاٛدٞ .اش یاه اص دسع ٞاای ٔجٕٛعا ٝآٔٛصؿای
English Bitesب  ٜهَضَع خبصی اختلاف داد ٜؿاذ ٜاػات .ؿای ٜٛآٔاٛصؽ صتااٖ
اٍّ٘یؼی دس ایٗ ٔجٕٛع ٝت ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاػت و ٝدس اتتذا صتاٖ آٔٛص فیّٓ وٛتاٞی دس ساتط ٝتاٝ
ٔٛضٛد دسػی ٔـاٞذٔ ٜی ٕ٘ایذ  ٚػپغ لغبت ٍ اصطححبت هْن ت ٝوااس سفتا ٝدس فایّٓ
ٞای آٔٛصؿی تٛػد اػتاد تجضی ٚ ٝتحّیُ ٔی ؿٛد.

٘ Rosetta Stone Britishشْ افضاسی آٔٛصؿی اػت و ٝلادس ت ٝآٔٛصؽ اوثش صتاٖ ٞای
د٘یا تا ٔتذ خاف ٔ ٚذسٖ خٛد اػت .ایٗ ٘شْ افضاس تشای ِٟج ٝتشیتیؾ صتاٖ اٍّ٘یؼی ،دس
سِ سطح اص ٔمذٔاتی تا پیـشفت ٝت ٝكٛست وأُ عشض ٝؿذ ٜاػتٍ .یژگی ّبی ًزم
افشار Rosetta Englishعجبرتٌذ اس:
داؿتٗ تٕشیٗ ٞای ٛٞؿٕٙذ جٟت آؿٙایی تا ِغات  ٚطشص تیاٖ آٟ٘ا.-یادٌیشی صتاٖ ت ٝكٛست ػطح تٙذی  ٚدس ٞش ػطح  118 ٚ 92جّؼٝ

1 DVD

کذ کبال
2202
1 DVD

کذ کبال
2206
1 DVD

کذ کبال
2210
4 CD

 -آؿٙایی تا ِغات  ٚجٕالت  ٚیادٌیشی آٟ٘ا ... ٚ
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یىی اص ساٞ ٜای تمٛیت صتاٖ ٔـاٞذ ٜفیّٓ  ٚػشیاَ ٔشتثد تا صتاٖ ٔذ٘ظش اػت .فیّٓ ٞای
ا٘یٕیـٙی یىی اص تٟتشیٗ ٌضیٞ ٝٙای تشای تمٛیت صتاٖ ٔی تاؿٙذ ٔاٞیت جزاب ،صتاٖ ػادٜ
دس وٙاس ِزت تشدٖ اص ا٘یٕیـٗ ٞای صیثای جٟاٖ ٔی تٛا٘ٙذ جٟت تمٛیت صتاٖ ٔٛسد اػتفادٜ
لشاس ٌیش٘ذ .دس ایٗ هجوَعِ  50اًیویطي ثزتز جْبى ٔعشفی ؿذ ٜتٛػد ػایت IMDB
اسائ ٝؿذ ٜاػت .اوثش ایٗ إ٘یـٗٞا ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ٕٞ ٚچٙیٗ ػایش ا٘یٕیـٗ ٞا داسای
صیش ٘ٛیغ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿٙذ ِزا ایٗ ٔجٕٛعٔ ٝی تٛا٘ٙذ ت ٝطٛس خاف جٟت تمٛیت صتاٖ
اٍّ٘یؼی ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌیشد.

٘ This Australian Lifeااْ هجوَعِ ای ٍیذٍیی ٔ ٚؼاتٙذ اػات وا ٝص٘اذٌی دس
استزالیب سا ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ؿشح ٔی دٞذ .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝػ ٝجٛاٖ اص آػیا  ٚالیا٘ٛػایٝ
ت ٝاػتشاِیا ػفش ٔی وٙٙذ  ٚیه ص٘ذٌی یه ٞفت ٝای عاادی دس ایاٗ وـاٛس سا تجشتأ ٝای
وٙٙذ .دس ٔجٕٛع This Australian Life ٝتٔ ٝؼائُ ٌ٘ٛاٌ٘ٛی اص جّٕ ٝخشیاذٔ ،ؼاائُ
صیؼت ٔحیطی ،سٚاتد اجتٕاعی  ... ٚپشداختٔ ٝی ؿٛد .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿاأُ  10قسوت 30
دقیقِ ای اػت وٞ ٝش لؼٕت اص ػ ٝتخؾ Main ،Talk about ،Ten words about
 videoتـىیُ ؿذ ٜاػت .دس تخؾ اٚ َٚیذٚی اكّی ٕ٘اایؾ داد ٜخٛاٞاذ ؿاذ  ٚدس دٚ
تخؾ دیٍش ٘یض تِ ٝغات اػاػی آٖ پشداخت ٝخٛاٞذ ؿذ.

هجوَعِ کتبة ّالبی الکتزًٍیکالی ٔ ،Leveled Readersجٕٛعا 150 ٝکتالبة 15
صفحِ ای ثِ ّوزاُ فبیل صَتی اػت و ٝدس  7سطح آهَسضی اص ٔمذٔاتی تا پیـاشفتٝ
عشض ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ػشی اص وتاب ٞا سا تشای تمٛیت ٟٔاست خٛا٘ذٖ  ٚدسن ٔطّاة صتااٖ
آٔٛصاٖ اص ػطح ٟٔذوٛدن تا پیـشفت ٝسا عشض ٝؿاذ ٜاػاتٔ .جٕٛعا ٝػاطح تٙاذی ؿاذٜ
ٔزوٛس داػتأٖ ،طاِة عّٕی  ٚاج تٕاعیِ ،غات ٟٔ ٚاستٟای خٛا٘ذٖ سا ت ٝؿای ٜٛای جازاب
ت ٝصتاٖ آ ٔٛصاٖ آٔٛصؽ ٔی دٞذ٘ .ىت ٝتؼیاس ٔثثت ایٗ ٔجٕٛع ٝایٗ اػات وا ٝفایاُ ٞاای
كٛتی آٖ دس فایُ ٞای ٌٙ PDFجا٘ذ ٜؿذ ٜاػت  ٚصتاٖ آٔٛص ت ٝساحتی ٔی تٛا٘ذ تا وّیه
تش سٚی آیکَى پخص صَت ٔ ٕٝٞ ،تٗ ٞای وتاب سا ٌٛؽ دٞذ  ٚعال ٜٚتش تمٛیات دایاشٜ
ِغات ٟٔ ٚاست  ،Readingت ٝتمٛیت ٟٔاست ٘ Listeningیض تپشداصد.

 British Council IELTSتا حجٕی دس حذٚد ٌ 2یٍاتایت واأّتشیٗ ٔجٕٛعا٘ ٝاشْ
افضاس آٔٛصؿی ٟٔاست ٞای آیّتغ اػت و ٝتٛػد کٌسَلگزی ثزیتبًیب تِٛیذ ؿذ ٜاػت .دس
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ایٗ ٘شْ افضاس ٞش چٟاس ٟٔاست اكّی ٔٛسد ٘یاص تشای ٔٛفمیت دس ایٗ آصٔ ٖٛت ٝكٛست جأع ٚ
وأُ آٔٛصؽ دادٔ ٜی ؿٛد  ٚؿٕا سا تشای آصٔ ٖٛاكّی آٔادٔ ٜی ػاصد .ایاٗ ٘اشْ افاضاس تاٝ
كٛست ٔٛضٛعی دس  12سزفصل اصلی تمؼیٓ ؿذ ٜاػت .صتااٖ آٔاٛص دس ٞاش یاه اص ایاٗ
ػشفلُ ٞا تاا اثشارّالبی هتٌالی ،صالَتی ٍ ٍیالذٍیی ٞاش چٟااس ٟٔااست ،Listening

 Speaking ،Writing ،Readingسا فشا خٛاٞذ ٌشفت .تٕأی دسٚع ت ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ
ؿذ ٜاػت و ٝدس عیٗ جزاتیتٔ ،ثاحث اكّی  ٚواستشدی آصٔ ٖٛآیّتغ سا پٛؿا٘ذ ٜتاؿذ.

18

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

آهَسش سثبى ًصزت چٙذیٗ ػاَ اػت وٛٔ ٝسد اػتفاد ٜصتاٖ آٔٛصاٖ لشاس ٔی ٌیاشد .ایاٗ
ٔجٕٛع ٝتشای افشادی و ٝدس كحثت وشدٖ (ٔ Speakingـاىُ داس٘اذ ،تؼایاس وااستشدی
اػت  ٚوٕه ٔی وٙذ تا صتاٖ آٔٛص تتٛا٘ذ اص ٌٙجیِ ٝٙغاتی و ٝدس ر ٗٞداسد تٟتاش اػاتفادٜ
وٙذ .تش خالت تفىش عٕ ْٛایٗ ٔجٕٛعِ ٝغات سا یاد ٕ٘ی دٞذ تّى ٝسٚؽ دسػات ؿاٙیذٖ ٚ
كحثت وشدٖ سا ت ٝؿٕا آٔٛصؽ ٔی دٞذ .پغ حتی اٌش صتاٖ ؿٕا دس ػطح ٔتٛػد ت ٝتااال
اػت ،اػتفاد ٜاص ایٗ ٔجٕٛع ٝتٛكیٔ ٝی ؿٛد چشا و ٝػشعت ٔىإِ ٝؿٕا سا چٙاذیٗ تشاتاش
خٛاٞذ ٕ٘ٛد .آٔٛصؽ ٔىإِ ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ٘لشت دس  90سٚص  ٚػایش صتااٖ ٞاا دس  30سٚص،
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تذ٘ ٖٚیاص ت ٝوتاب ،جضٔ ٚ ٜٚذسع فمد تا رٍسی 30دقیقِ ٔطاِع ٝتٙظیٓ ؿذ ٜاػت.

ٔجٕٛع ٝآهَسضی سثبى اًگلیسی ثزای کَدکبى Tell Me More English for
 Kidsیىی اص تشتشیٗ ٔجٕٛعٞٝای آٔٛصؿی صتاٖ اٍّ٘یؼی وٛدواٖ ٔی تاؿذ و ٝتش پایٝ
اؿىاَ ،فیلن ّبی آهَسضی ،اًیویطي ّب ٍ کبرتَى ٞای تؼیاس صیثا  ٚدٚػت داؿتٙی تا
اػتفاد ٜاص ؿخلیتٟای واست٘ٛی ٔحثٛب ،تىٙیه سٚاٖ ؿٙاػی سً٘ ٞا ،تاصی ٞا  ٚػشٌشٔی
ٞای آٔٛصؿی طشاحی ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝآٔٛصؿی تشای وٛدواٖ ػٙیٗ  4تا  15ػاَ
لاتُ اػتفاد ٜاػت ،تا ایٗ ٔجٕٛع ٝوٛدن ت ٝتٕاؿای واستٞ ٖٛای صیثا ٔ ٚعشٚت ٔی ٘ـیٙذ
 ٚصتاٖ اٍّ٘یؼی سا فشا ٔی ٌیشد .ایٗ ٔجٕٛع ٝاسصؿٕٙذ ٕٞشا ٜتا خٛد  300سبعت آهَسش
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سثبى  ٚػشٌشٔی سا تشای وٛدواٖ ؿٕا ت ٝاسٔغاٖ ٔی آٚسد

سزی کتبة ّبی  Read and Understandیه ٔجٕٛع 4 ٝسطحی اػت و ٝتاشای
تمٛیت  Readingصتاٖ آٔٛصاٖ ػطٛح ٔتٛػد ،طشاحی ؿذ ٜاػتٞ .ش یه اص دسٚع تا ػاٝ
یا چٟاس ػٛاَ ٔمذٔاتی ؿشٚد ٔی ؿٛد تا صتاٖ آٔٛص سا تٛٔ ٝضٛد تحاث عاللاٙٔ ٝاذ ػااصد.
ػپغ صتاٖ آٔٛص ٔتٗ آٖ دسع سا و ٝفبیل ّبی صَتی آٖ ٘یض ٔٛجٛد اػت ،خٛا٘ذ ٚ ٜپغ
اص آٖ دس لؼٕت ٔ Vocabulary Studyعٙای ِغاات ٟٔآ آٖ دسع سا خٛاٞاذ دیاذ .دس
تخؾ تعذ توزیي ّبی هتٌَعی دس لاِة ا٘تخاب ِغات ،كحیح  ٚغّد ،جای خااِی ،پاػاخ
ت ٝػٛاَ  ٚواس ٌشٞٚی  ... ٚآٔذ ٜاػت تا دا٘ؾ ؿٕا اص ٛٔ Readingسد ٘ظش ،ػٙجیذ ٜؿٛد .
پبسخ توبهی ایي توزیي ّب در پبیبى ّز کتبة آٔذ ٜاػت.

٘ Longman Exam Coachشْ افضاس وااستشدی اص ا٘تـااسات الًگوالي اػات  ٚتاشای
افشادی طشاحی ؿذ ٜاػت و ٝللذ ؿشوت دس آصٔٞ ٖٛای ٔختّف صتااٖ اٍّ٘یؼای سا داس٘اذ.
ٔحید ٘شْ افضاس ت ٝكٛست وأال ایٌتزاکتیَ تٛد ٚ ٜؿأُ تٕاسیٗ  ٚآصٔٞ ٖٛاای ٔختّاف اص
تٕأی ٟٔاست ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٘شْ افضاس تشای ٞاش یاه اص آصٔاٞ ٖٛاای
 TOEFL - IELTS - TOEIC - CAE - FCEتخاؾٞاای ٔجضایای دس ٘ظاش
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٘شْ افضاس داسای تخؾ ٞای دیٍشی ٘یض ٔی تاؿذ و ٝاص جّٕ ٝآٟ٘ا ٔای
تٛاٖ ثخص گزاهز سثبى اًگلیسی ٍ ثخص ًگبرش سثبى اًگلیسالی سا ٘ااْ تاشد .دس ایاٗ
تخؾ ٞا صتاٖ آٔٛص تا تىٙیه ٞای ٌشأشی ٍ٘ ٚاسؽ صتااٖ اٍّ٘یؼای ٔ ٚثااَ ٞاای ٔتععاذ
ٔشتثد تا آٖ آؿٙا خٛاٞذ ؿذ.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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 Ask Misterduncanپغ اص ٔٛفمیت ػشی أ َٚجٕٛع ٝآٔٛصؿای آلاای دا٘ىاٗ  ٚتاا
ٞذت پاػخ ت ٝػٛاالت صتاٖ آٔٛصاٖ ػاخت ٝؿذ ٜاػت ؤ ٝتـاىُ اص  37فبیالل ٍیالذٍیی
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اػتٔ .حٛس اكّی تٕاْ ایٗ لؼٕت ٞا آٔٛصؽ ٌفتٍ ٚ ٛتشلشاسی استثاب ت ٝصتااٖ اٍّ٘یؼای
اػت  ٚدس ٞش یه اص ایٗ لؼٕت ٞا ػٛاالت ٔختّفای وا ٝاوثاشا اص ػاٛاالت ٔتاذا َٚصتااٖ
آٔٛصاٖ ٔی تاؿذ ،پاػخ داد ٜؿذ ٜاػت ..تشای ف ٚ ٟٓدسن تٟتش وّٕات  ٚجٕالت فیّٓ ٞای
آٔٛصؿی ،صیش٘ٛیغ آٟ٘ا ٘یض ،تٕٞ ٝشاٚ ٜیذٚی ٞای آٖ ٕ٘ایؾ دادٔ ٜی ؿٛد .ایاٗ ٔجٕٛعاٝ
آٔٛصؿی صتاٖ و ٝثبلغ ثز  7سبعت آهَسش سثبى اًگلیسی اػت

 Oxford Basic American Dictionaryیه دیکطٌزی عاِی تاشای یاادٌیشی
صتاٖ اٍّ٘یؼی تا لْجِ آهزیکبیی اػت .ایٗ دیىـٙشی و ٝؿاأُ تایؾ اص  27000وّٕا،ٝ
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اكطالح ٔ ٚعٙی دس ػطح پای ٝاػت ،تا اػتفاد ٜاص تصبٍیز ،تلفظ لغبت  ٚجٕالتٔ ،تاشادت
ٞا ٚ ٚیظٌی ٞای دیٍش ،صتاٖ آٔٛصاٖ سا دس جٟت تٟثٛد ٟٔاست ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی ،یاسی ٔی
دٞذٚ .یظٌی ٞای ایٗ ٘شْ افضاس ت ٝطٛس خالك ٝعثاستٙذ اص:
داسای تیؾ اص  27000وّٕ ٚ ٝاكطالح أشیىایی -أىاٖ تّفظ ِغات  ٚجٕالت تاا ِٟجاٝأشیىایی -آٔٛصؽ ِغات صتاٖ اٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشا ٜتلاٚیش سٍ٘ی -اػتفاد ٜاص ِغات پای ٝای دس
تشجٕٕ٘- ٝایؾ ِغات  ٚاكطالحات ت ٝد ٚكٛست جؼتجٔ ٛحٛس ٛٔ ٚضٛعی

آهَسش سثبى اًگلیسی ثِ ضیَُ  ، Book2دس حمیمت آهَسش هکبلوِ سثبى اًگلیسی
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(تا ِٟج ٝأشیىٗ تشای افشاد ٔثتذی اػت و ٝدس  100درس اسائ ٝؿذ ٚ ٜاص حیث ػاختاس تٝ
آٔٛصؽ صتاٖ ٘لشت ؿثاٞت داسد .ایٗ ٔجٕٛع ٝاص ػٛی سبیت ٙٔ BOOK2تـش ؿذٜ
اػت و ٝیىی اص وٕپا٘ی ٞای آٔٛصؽ تٕأی صتاٖ ٞا ٔی تاؿذ .تٛن  2ؿأُ  100درس تا
ٔٛضٛعات ٔختّف ٔی تاؿذ و 60 ٝدرس آى ثز رٍی لغبت ٍ  40درس ثز رٍی گزاهز
توزکش هی کٌذ .تٕٞ ٝشا ٜفبیل ّبی صَتی ایٗ ٔجٕٛع ٝفبیل  PDFایٗ وتاب ٘یض تا
تالؽ فشاٚاٖ ٌشدآٚسی ؿذ تا ت ٝدسن تٟتش ٔطاِة آٔٛصؿی وٕه وٙذ.
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ٔجٕٛع Improve Your American English Accent ٝؿأُ یه وتاب  ٚػٝ
ػی دی كٛتی اػت و ٝتا یه سٚؽ جاِة ِ ٚزتتخؾ ٔیتٛا٘ذ لْجِی آهزیکالبیی سا تاٝ
ؿٕا آٔٛصؽ دٞذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝتاویذ تش ٚیظٌیٞای اكّی و ٝتیؾتاشیٗ تاینیش سا تاش دسن
صتاٖ آٔشیىایی ٔی ٌزاسد ،ػعی تش ایٗ داسد تا افشاد اٍّ٘یؼی صتاٖ تتٛا٘ٙذ ٔٙظٛس ؿإا سا تاٝ
خٛتی دسن ٕ٘ایٙذ .ػ ٝػیدی ضٕیٕٝی ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ ضص درس  35دقیقالِای
اػت و ٝثِ ّوزاُ ی کتبثچالِ تاشای دسن كاحیح تّفاظٞاا  ٚادای اكاٛات ،وّٕااتٚ ،
جٕالت  ٕٝٞی ٔٛاد الصْ تشای یادٌیشی سا دس اختیاستاٖ ٔیٌزاسدٛ٘ .یؼاٙذ ٜوتااب عٙاٛاٖ
ٕ٘ٛد ٜو ٝتعذ اص ٔطاِع ٝایٗ وتاب لادس خٛاٞیذ تٛد ِٟج ٝاٍّ٘یؼی خٛد سا تؼیاس ٘ضدیه تاٝ
فشدی ٕ٘اییذ ؤ ٝادس صادی اٍّ٘یؼی صتاٖ اػت.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

ٔ Elementary Podcastجٕٛع ٝای اسصؿٕٙذ دس جٟت تمٛیت صتااٖ اٍّ٘یؼای افاشاد
ٔثتذی ٔ ٚتٛػد اػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝوا ٝواأال تاا ٞاذت آٔٛصؿای تٟیا ٝؿاذ ،ٜدس لاِاة
دسػٟای جزاب ٔ ٚتٛٙد  ٚتا ٔٛضٛعات ٔختّاف صتااٖ اٍّ٘یؼای سا آٔاٛصؽ ٔای دٞاذ .دس
پبدکست ّبی صَتی تخؾ ٞای ٔختّفی اص جّٕٔ ٝلاحثٔ ،ٝؼاتم ،ٝػاشٌشٔی ِ ٚطیفا،ٝ
تذسیغ ٘ىات دػتٛسی ٌ ٚشأشی ٌٙ ... ٚجا٘ذ ٜؿذ ٜاػت و ٝدس وٙاس آٖ فبیل ّبی PDF
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٘یض اسائ ٝؿذ ٜو ٝؿأُ Transcriptهتي پبدکست ّب ٍ توزیي ّبی هتٌَع تٕٞ ٝشاٜ
پاػخ آٖ ٔی ؿٛد .ایٗ پادوؼت ٞا دس سِ سزی اسائ ٝؿذ ٜاػت و ٝدس ٔجٕاٛد ثالیص اس
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 13سبعت آهَسش صَتی سا تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت.

سزیبل آهَسش سثبى  How Do You Doو ٝتا ِٟج ٝوا٘اادایی )ٔ (Americanای
تاؿذ ،تا ٚجٛد لذیٕی تٛدٖ آٖ ،یىی اص ػاختاسٔٙذ تشیٗ فیّٓ ٞای آٔٛصؽ صتاٖ اػات واٝ
دس  24قسوت  25دقیقِ ای اسائ ٝؿذ ٜاػت How Do You Do .تاشای ٕٞا ٝوؼاا٘ی
و ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ؿاٖ تؼیاس ضعیف اػت  ٚتٟٙا دس حذ ػاِٟای سإٙٞاایی  ٚدتیشػاتاٖ تاا
صتاٖ آؿٙا ٞؼتٙذ ٔ ٚجثٛس٘ذ ػشیعا خٛد سا تا وّٕات  ٚجٕالت وّیذی  ٚاػاػی صتاٖ آؿاٙا
ػاص٘ذٙٔ ،اػة ٔی تاؿذ .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝسفتاس طٙضآِٛد  ٚػشٌشْ وٙٙذ ٜسٚتاات فایّٓ واٝ
تؼیاسی اٚلات صتاٖ آٔٛص اص صاٚی ٝچـٕاٖ ا ٚت ٝد٘یا ٔی ٍ٘شد ،ػثة ٔی ؿٛد وا ٝیاادٌیشی
صتاٖ ت ٝوٕه ایٗ ٔجٕٛع ٝتؼیاسؿیشیٗ ٚجزاب جّٕ٘ ٜٛایذ.

ٔ Speak Fluent Englishجٕٛع ٝای اص پبدکست ّبی صَتی اػت و ٝتیؾ اص 25
سبعت آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی سا دس تش داسد .ایٗ فایُ ٞای كٛتی و ٝدس لاِة  100درس 15
دقیقِ ای  ٚتا ٔٛضٛعات ٔختّف تٙظیٓ ؿذ ٜاػت ،ػعی دس تمٛیت ٔىإِ ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ٚ
سٚاٖ ػاختٗ آٖ تشای صتاٖ آٔٛص داسدٛٔ .ضٛعات ایٗ دسع ٞا اص ص٘ذٌی سٚصٔش ٜا٘تخاب ؿذٜ
ا٘ذ  ٚت ٝعٛٙاٖ یه ٔٙثع یادٌیشی ِغات دس ٔٛضٛعات عٕٔٛی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٝاػات.
دسٚع  ٚسٚؽ ت ٝواسٌیشی ِغات ٌ ٚشأشٞا ت٘ ٝحٛی ٛٞؿٕٙذا٘ ٝطشاحی ؿذ ٜا٘ذ تا ٔشحّاٝ
تٔ ٝشحّ ٝػطح یه صتاٖ آٔٛص سا تمٛیت وٙذ .تٕاأی دسٚع داسای فبیالل ٘ PDFیاض ٔای
تاؿذ ؤ ٝتٗ ٔىإِِ ٚ ٝغات ٔ ٟٓدس آٖ آٔذ ٜاػت.

٘شْ افضاس  Learn to Speak English Deluxe 10یىی اص ٔعشٚت تشیٗ  ٚپشطشفذاس
تشیٗ ٘شْ افضاسٞای آهَسش سثبى اًگلیسی اػت و ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼای سا اص سالطَح
کبهآل هقذهبتی ٍ پبیِ ت ٝصتااٖ آٔاٛص آٔاٛصؽ ٔای ٞاذ .ؿاشوت ػااص٘ذ ٜایاٗ ٘اشْ افاضاس
 eLanguageجض چٙذ ؿشوت ٔعشٚت دس عشك ٝػاخت ٘اشْ افضاسٞاای آٔاٛصؽ صتااٖ دس
ػشاػش جٟاٖ ٔی تاؿذ .ایٗ ٘شْ افضاس ؿأُ  40دسع تٛد ٜوا ٝدس ٞاش دسع ِغاات جذیاذ،
داػتاٖ ٞای ٔشتثد تا ٕٞاٖ دسع ،دیاِٛي ٞاای ٔتٙای  ٚكاٛتیٔ ،ىإِا ،ٝتاپیاه ٞاای
ٌشأشی ،التشاتٛاس ٔىإِ ٝصتاٖ  ٚػاعت ٞا تٕشیٗ  .. ٚلشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ .چٙیٗ دس جشیااٖ
یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی ،تاصی ٞای ػشٌشْ وٙٙذ ٜای لشاس داسد و ٝواستش ٔی تٛا٘ذ اص آٖ تشای
سفع خؼتٍی خٛد اػتفاد ٜوٙذ.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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ضغل ضوب چیست؟ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔشتثد تا حشف ٝخٛد سا تیأٛصیذ .یىی اص ٕٟٔتشیٗ دالیُ
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 ٚاٍ٘یضٞ ٜای تؼیاسی اص افشاد تشای یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼیٛٔ ،فمیت دس وؼة  ٚواسی اػت
و ٝدس آٖ ٔـغ َٛت ٝفعاِیت ٞؼتٙذٞ .ش حشف ٚ ٝؿغّیِ ،غات  ٚاكطالحات ٔختق ت ٝخٛد
سا داسد ؤٕ ٝىٗ دس صتاٖ عٕٔٛی ٔعا٘ی دیٍشی داؿت ٝتاؿاذ ،دا٘ؼاتٗ لغالبت تخصصالی
ٔشتٛب تٞ ٝش حشف ٝوٕه ٔی وٙذ تا دس ٔحید وؼة  ٚواس تؼّد تیـتشی داؿت ٝتاؿیذ.
ٔ English for Your Jobجٕٛع ٝتضسٌی اص کتبة ّب ٍ فبیل ّبی صَتی ٔشتٛب تاٝ
سؿتٞ ٝای ٔختّف جٕع آٚسی ؿذ ٜاػت و ٝثیص اس  35حزفِ اصلی سا ٔی پٛؿا٘ذ.

ایٗ ٔحلٔ َٛجٕٛع ٝای اسصؿٕٙذ اص ٔٙاتع آصٔ GRE ٖٛاػت CD .ا َٚؿاأُ سِ ًالزم
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افشار ضجیِ سبسی آسهَى  GREاػت .دس ایٗ ٘شْ افضاس ٞا ؿٕا ٔی تٛا٘یاذ تا ٝد ٚؿاىُ
ؿثی ٝػاصی صٔا٘ی  ٚتٕشیٙی ت ٝتؼت ٟٔاست ٞای خٛد تپشداصیذ  ٚدس پایاٖ پاػخ ٞا سا ٘یاض
ٔـاٞذٕ٘ ٜاییذ .ایٗ ٘شْ افضاسٞا عثاستٙاذ اصGRE ،GRE Kaplan ، GRE Barron's
ٕٞ Powerprepچٙیٗ فبیل  PDFکتبة ًوًَِ سالَاالت آسهالَى  GREتإٞ ٝاشاٜ
پاػخ آٖ  ٚهجوَعِ ای صَتی کِ  500لغت اسبسی  GREدس ایٗ ٔجٕٛع ٝلاشاس داسد.
عال ٜٚتش آٖ دس تخؾ د٘ ْٚیض فالیلن آهَسضالی  Cracking The New GREاسائاٝ
ؿذ ٜو ٝدس ایٗ فیّٓ آٔٛصؿی ت ٝاسائ٘ ٝىات وّیذی آصٔ GRE ٖٛپشداخت ٝؿذ ٜاػت.

ٔ EnglishPodجٕٛعٝای عظیٓ اص پادوؼت ٞای ػایت ٔ EnglishPod.comی تاؿذ
و ٝیىی اص تٟتشیٗ ػایت ٞا فعاَ دس ایٗ صٔی ٝٙاػت .ایٗ پادوؼت ٞا تا حجٕی دس حاذٚد
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ٌ 8یٍاتایت و ٝدر  5سطح اس هجتذی تب پیطزفتِ اسائ ٝؿاذ ٜا٘اذ ،تایؾ اص  100سالبعت
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آهَسش صَتی سا دس تش داسد ،دس وٙاس فایُ ٞای كٛتی فایُ ٘ PDFیض اسائ ٝؿذ ٜاػت واٝ
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ؿاأُ هتي هکبلوِ ،لغبت کلیالذی ٍ لغالبت تکویلالی ٔای تاؿاذ .فایاُ ٞاای كاٛتی
 EnglishPodتا ِٟج ٝاهزیکي اػت  ٚػعی دس آٔٛصؽ ٔطاِة سٚصٔاش ٜصتااٖ اٍّ٘یؼای
داسد.

ًزم افشار دیکطٌزی ثبثیلَى  - Babylonپاػخٍٛی تٕأی ٘یاصٞای صتااٖ آٔاٛص تاشای
تزجوِ خٛاٞذ تٛد .تا اػتفاد ٜاص ٔ Babylonی تٛا٘یذ ٌالػٛسی دیىـٙشی ٞای ٔختّف سا
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2280

ت ٝآٖ اضافٕٛ٘ ٝدٔ ٚ ٜت ٖٛتخللی سا ت ٝصتاٖ ٞای ٔختّف تشجٕ ٝوٙیذ .دس ایٗ ٔجٕٛعاٝ
ًسخِ  9 ٍ 8دیکطٌزی ثبثیلَى تٕٞ ٝاٖ وشن آٖ لشاس ٌشفت ٝاػت .عال ٜٚتش آٖ ثبًال
جبهعی ثیص اس  2گیگبثبیت اس گحسَری دیىـاٙشی ٞاای ٔطاشح فاسػای ،اٍّ٘یؼای ٚ
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ٕٞچٙیٗ دیىـٙشی ٞای تخحلی ٌشدآٚسی ؿذ ٜو ٝدس اختیاس صتااٖ آٔاٛصاٖ لاشاس ٌشفتاٝ
اػت .ؿٕا دس ایٗ ٔجٕٛع ٝدیىـٙشی ٞایی ٘ظیش آوؼفشٚد ،الٍٕ٘ٗ ،وٕثشیجٚ ،یىای پاذیا،
دایش ٜإِعاست تشیتا٘یا ،دیىـٙشی ٞای تلٛیشی الٍٕ٘ٗ  ....ٚسا خٛاٞیذ داؿت.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

٘شْ افضاس ٔ English for Kidsجٕٛع ٝای اص تش٘أٞ ٝای آهَسضالی سثالبى اًگلیسالی
ثزای کَدکبى اػتٔ .حتٛای آٔٛصؿی ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ تخؾ ٞای ٔختّفی اػت و ٝتاا
جزاتیت  ٚتٛٙد ٔطاِة ،تشای آٔٛصؽ صتاٖ وٛدواٖ ٔفیذ خٛاٞذ تٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔجٕٛعٝ
ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفادٔ ٜذسػاٖ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٘یض ٚالع ؿٛد .تخؾ ٞای ٔختّاف ایاٗ ٘اشْ
افضاس عثاستٙذ اص:
 آٔٛصؽ اِفثا ،اعذاد ،ػاعت ،سً٘ ٞا  ... ٚدس صتاٖ اٍّ٘یؼی آٞ ًٙٞای  ٚداػتاٖ ٞای آٔٛصؿی صتاٖ اٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشا ٜا٘یٕیـٗ فّؾدیىـٙشی تلٛیشی Richmond-آٔٛصؽ ٌشأش ِ ٚغات صتاٖ اٍّ٘یؼی تٕٞ ٝشا ٜتاصی ٞای آٔٛصؿی

هجوَعِ ٍیذٍیی  English Wayیه دٚس ٜوأُ آٔاٛصؽ ٔىإِا ٝصتااٖ اٍّ٘یؼای اص
ػطح هجتذی تب پیطزفتِ اػت و ٝدس  DVD 24ػاخت ٝؿذ ٜاػت .تٕشوض اكاّی آٖ تاش
ٔىإِات سٚصٔش ٜصتاٖ اٍّ٘یؼی اػتٞ .اش دسع اص د ٚتخاؾ ٔ -1ىإِاٞ ٝاای وٛتاا-2 ٚ ٜ
ٌشأش صتاٖ اٍّ٘یؼی تـىّیُ ؿذ ٜاػت و ٝتٛٔ ٝضاٛد خاكای اختلااف دادٔ ٜای ؿاٛد.
ٔـاٞذ ٜایٗ ٔجٕٛع ٝػثة  Fluencyتیـتش  ٚاعتٕاد تا٘ ٝفاغ تٟتاش دس ٔىإِاات صتااٖ
اٍّ٘یؼی خٛاٞذ ؿذٞ .ش لؼٕت اص ٔجٕٛع English way ٝدر حذٍد  30دقیقِ اػت وٝ
داسای صیش٘ٛیغ اٍّ٘یؼی ٘یض ٔی تاؿٙذٕٞ .چٙیٗ عال ٜٚتش فایّٟای ٚیاذٚیی ،فبیالل ّالبی
صَتی ٘ MP3یض ت ٝكٛست دسع ت ٝدسع اسائ ٝؿذ ٜاػت ؤ ٝای تٛا٘یاذ تاا ٔاشٚس آٟ٘اا
تؼّد تیـتشی تش آٔٛختٞ ٝای خٛد داؿت ٝتاؿذ.
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هجوَعِ  Business Resultیه دٚس ٜپٌج سطحی اص ٔمذٔاتی تا پیـشفت ٝاػت ،واٝ
تٛػد اًتطبرات  Oxfordت ٝجٟت آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی تجاست  ٚوؼاة  ٚوااس تِٛیاذ
ؿذ ٜاػت .ایٗ ػشی اص وتاب ٞا داسای تخؾ ٞاا ٔتٙاٛعی اص جّٕا ،ٝؿاغُ ٞاا ،اػاتخذاْ،
ٔحلٛالت  ٚواالٞا ،ػفشٞای تجاسی ،واسٞای تیٕی ،استثاطات ٔ ... ٚی ؿٛد .اص ٚیظٌی ٞای
ٔثثت ایٗ ٔجٕٛعٔ ٝی تٛاٖ تٛٔ ٝاسد صیش اؿاسٕٛ٘ ٜد:
آٔٛصؽ ِغات  ٚاكطالحات اػاػی ٔشتثد تا ٞش دسع -تٕشیٗ ٞاای وااستشدی دسع تاٝدسع ٔ-طاِعات ٔٛسدی ٚالعی د٘یای ٚالعی وؼة  ٚوااس -اسائا ٝپیـاٟٙادات  ٚتفاػایش اص
ٔذسػ ٝتاصسٌا٘ی وشا٘فیّذ

هجوَعِ  New Headwayیه دٚس ٜآٔٛصؿی صتاٖ اٍّ٘یؼی دس ضص سطح اص ٔثتذی
تا پیـشفت ٝاػت و ٝدس تؼیاسی اص ٔٛػؼات صتاٖ وـٛس تذسیغ ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٔجٕٛعاٝ
وتاب ٞای ٍیزایص سَم  New Headwayدس اختیاس صتاٖ آٔٛصاٖ لشاس ٌشفت ٝاػات .دس
ٌشدآٚسی ایٗ ٔجٕٛع ٝو ٝػعی ؿاذ ٜوأاُ تاشیٗ تاؿاذ ،فایاُ ٞاای ،Student Book
 ،Teacher's Bookفبیل صَتی ،فبیل ّبی ٍیذٍیی ،فایُ ٞاای ٘ ،Work Bookاشْ
افضاس  ... ٚدس ایٗ ٔجٕٛع ٝلشاس داس٘ذٕٞ .چٙیٗ عال ٜٚتش ٚیاشایؾ ػا ْٛوتااب ٞاای New
ٔ ،Headwayجٕٛعاااٞ ٝاااای،Pronunciation Course ،Academic Skills
٘ Talking Pointsیض اسائ ٝؿذ ٜوٞ ٝش یه ؿأُ چٙذیٗ ػطح ٔی تاؿذ.

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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ػایت  EngVidیىی اص ٔحثٛب تشیٗ ػایتٟای آٔٛصؽ صتاٖ اػات ،دس ایاٗ ػاایت سٚؽ
آٔٛصؽ ت ٌٝ٘ٛ ٝای اػت ؤ ٝشتی ت ٝآٔٛصؽ چٙذ ٘ىت ٚ ٝاكاطالح دس صتااٖ اٍّ٘یؼای ٔای
پشداصد  ٚػپغ واستشد ٞای آٖ سا دس جٕالت تیاٖ ٔی وٙذ .دس ایٗ ٚیذیٞ ٛا تیـتش تىی ٝتش
هکبلوِ ٍ سثبى اًگلیسی هحبٍرُ ای اػت  ٚاكطالحات  ٚعثاسات ت ٝتفلایُ ؿاشح دادٜ
ٔی ؿٛد .ایٗ ٚیذیٞٛا و ٝدس دسع ٞای وٛتا ٜتیاٖ ٔی ؿ٘ٛذ ،دسعیٗ حاَ واستشد آٔٛصؿای
فٛق اِعاد ٜای داسدٛٔ .اسد آٔٛصؿی ایٗ ٔجٕٛع ٝؿاأُ ،صتااٖ تجااست ،خٛا٘اذٖٛ٘ ،ؿاتٗ،
ٔىإٌِ ،ٝشأشِ ،غات  ٚاكطالحات ،تافُ  ٚآیّتغ ٔ ... ٚی ؿٛد و ٝتٛػد  8اػتاد ٔختّاف
تذسیغ ٔی ؿٛدٔ .جٕٛع ٝآٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی  EngVidدس حاَ حاضش تاا  321فالیلن
آهَسضی ،ثیص اس  42سبعت آهَسش ٍیذٍیی سا ؿأُ ٔی ؿٛد.

هجوَعِ آهَسش سثالبى  Four Cornersیاه دٚس ٜواأال جذیاذ آٔاٛصؽ اٍّ٘یؼای
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آهزیکبیی اػت و ٝدس چٟاس ػطح تٙظیٓ ؿذ ٜاػت  ٚدس تؼایاسی اص آٔٛصؿاٍاٟٞای صتااٖ
تشای تذسیغ دٚسٞ ٜای آٔٛصؿی اص آٖ اػتفادٔ ٜی ؿٛد .حتی تؼیاسی اص ٔٛػؼات آٔٛصؽ
ایٗ وتاب ٞا سا جایٍضیٙی تشای وتاب ٞای  Top Notch ٚ Interchangeلشاس داد ٜا٘ذ.
ٞش تخؾ اص  Four Cornersؿأُ اسائ ٝای ٚاضح  ٚسٚاٖ اص ٚاطٌاٖ ،دػاتٛس صتااٖ ٚ ،یاه
دسع واستشدی اص اٍّ٘یؼی سٚصٔش ٜتٕٞ ٝشا ٜتٕشیٗ ٞای تش٘أا ٝسیاضی ؿاذٟٔ ٜااست ٞاای
چٟاسٌا٘ ٝصتا٘ی ٔی تاؿذ .تاویذ ٔجٕٛعا Four Corner ٝدس آٔاٛصؽ ،دس جٟات افاضایؾ
اعتٕاد ت٘ ٝفغ تشای ا٘جاْ ٌفتٍٔ ٚ ٛىإِات سٚاٖ اػت.

ٔجٕٛع 6 Minute English ٝو ٝاص ػاَ  2008تا وٙا ٖٛاص ػاٛی ػاایت  BBCتاٝ
كٛست ٞفتٍی ٔٙتـش ٔی ؿٛد سا ٔی تٛاٖ اص ٔجٕٛعٞ ٝای ٔفیذ آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼای تاا
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لْجِ ثزیتیص دا٘ؼتٞ .ش دسع اص ایٗ ٔجٕٛع ٝدس ٔاذت  6دلیما ٝتا ٝآٔاٛصؽ یىای اص
ٔؼائُ سٚصٔش ٜدس صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی پشداصد و ٝؿأُ ٔىإِ ،ٝتٕشیٗ  ٚتٛضیحاتی دس ٔاٛسد
یه ٔٛضٛد خاف ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝفایُ ٞای كٛتی  PDF ٚاص ایٗ ٔجٕٛع ٝلشاس
ٌشفت ٝاػت و ٝآٔٛصؽ ٞای ایٗ ػایت اس سبل  2008تب  2012سا دس تش داسد .ایٗ ٔجٕٛعاٝ
و ٝدس لاِة ثیص اس  200دسع اسائ ٝؿذ ،ٜدس ٔجٕٛد تیؾ اص  20سبعت آٔاٛصؽ كاٛتی ٚ

ٔتٙی صتاٖ اٍّ٘یؼی سا ؿأُ ٔی ؿٛد.

هجوَعِ دیبلَگ ،یه ػشی وأُ آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ت ٝسثبى فبرسی اػت ،تٕٞ ٝیٗ
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جٟت ٔی تٛاٖ ٌفت ،تشای افشادی وٞ ٝیچٍ ٝ٘ٛآؿٙایی تا صتااٖ اٍّ٘یؼای ٘ذاؿات ٚ ٝللاذ
ؿشٚد یادٌیشی ٔىإِ ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی سا داس٘ذ ،تٟتشیٗ ٌضیٛٔ ٝٙجٛد اػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝدس
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 180لؼٕت ّز قسوت  20دقیقِ ػاخت ٚ ٝاص ؿثى ٝآٔٛصؽ پخؾ ؿذ ٜاػت .دس دیاِٛي
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ػعی ؿذ ٜاػت و ٝتا تىٙیىٟای ٔٙاػة  ٚواستشدیٌ ،شأاش  ٚهکبلوبت رٍسهزُ اًگلیسی
تٛ٘ ٝآٔٛصاٖ آٔٛصؽ داد ٜؿٛدٞ .ش لؼٕت اص ایٗ ٔجٕٛع ٝاص تخؾ ٞاای ٔختّفای اص جّٕاٝ
ٔىإِات سٚصٔش ٜوٛتا ،ٜتیاٖ جٕالت وّیذی  ٚضشٚسی  ،فیّٓ  ٚا٘یٕیـٗ ٞای وٛتأ ٜشتثد،
تّفظ ِغات ت ٝلْجِ ثزیتیص ٍ اهزیکي  ... ٚتـىیُ ؿذ ٜاػت.

24

تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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سزی هستٌذّبی سیبرُ سهیي ) (Planet Earthواسی اص تخؾ تاسیخ طثیعی ؿثىٝ
ثی ثی سی  ٚتا وٕه ؿثىٞ ٝای دیؼىاٚسی  ٚػی تی ػی تٟی ٝؿذ ٚ ٜدس ػاَ  2006تٝ
سٚی آ٘تٗ سفت ٝاػت  .ایٗ ٔؼتٙذ تؼیاس صیثا تا تٛدج ٝای تاِغ تش ٔ 16یّی ٖٛپ٘ٛذ (25
ٔیّی ٖٛدالس  ٚدر هذت  5دس  11قسوت  50دقیقِ ای تِٛیذ ؿذ ٜاػت  ٚدس ٞش لؼٕت
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ت ٝیىی اص الّیٓ ٞای صٔیٗ ٛٔ ٚجٛدات ػاوٗ آٖ ٔی پشداصد .ایٗ ٔؼتٙذ صیثا و ٝعٛٙاٖ پش
خش تشیٗ ٔجٕٛعٔ ٝؼتٙذ تاسیخ ؿثى ٝتی تی ػی سا یذن ٔی وـذ اِٚیٗ ٔؼتٙذی اػت
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و ٝتا کیفیت  HDفیّٕثشداسی ؿذ ٚ ٜكحٞ ٝٙایی سا تٕ٘ ٝایؾ ٔی ٌزاسد و ٝت ٝادعای
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تؼیاسی اص واسؿٙاػاٖ تشای اِٚیٗ تاس فیّٕثشداسی  ٚدس تّٛیضی ٖٛتٕ٘ ٝایؾ دس آٔذ ٜا٘ذ.

هجحت ًطٌبل جئَگزافی

یىی اص ٔعشٚت تشیٗ ٔجالت صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ و ٝدس

ػشاػش جٟاٖ افشاد تؼیاسی سا ت ٝخٛد جّة ٕ٘ٛد ٜاػت .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝآرضیَی اس 38
هجلِ اص ػاَ  2009تا ٌ 2012شدآٚسی ؿذ ٜاػتٔ .ضایای ٔطاِعٔ ٝجالت صتاٖ اٍّ٘یؼی:
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اػتفاد ٜاص ٔطاِة جزاب  ٚخٛا٘ذ٘ی تشای یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی
یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی اص طشیك ٔطاِة ٔتٛٙد  ٚافضایؾ اٍ٘یض ٜیادٌیشی
آؿٙایی تا ٔٛضٛعات سٚص د٘یا  ٚیادٌیشی اكطالحات جذیذ صتاٖ اٍّ٘یؼی
یادٌیشی ِغات  ٚاكطالحات اػاػی  ٚسٚصٔش ٜصتاٖ اٍّ٘یؼی
افضایؾ اطالعات عّٕی  ٚعٕٔٛی دس وٙاس یادٌیشی صتاٖ اٍّ٘یؼی

2318
1 DVD

ً Pronunciation for Grammarزم افشاری اس اًتطبرات آکسالفَرد اػات واٝ
واستشدی دٌ ٚا٘ ٝدس جٟت آهَسش گزاهز ٍ تلفظ سثبى اًگلیسی داسد .ایٗ ٘شْ افضاس ٘ىاتی
سا و ٝتشای كحثت وشدٖ ٍ٘ ٚاسؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٘یاص داسیذ ت ٝؿٕا آٔٛصؽ ٔای دٞاذ  ٚتاا
تٕشیٗ ٞای ٔتٛٙد  ٚپٛیأٟ ،استٟای ؿٙیذاسیٌ ،فتاسی ٌ ٚشأشی ؿٕا سا تٟثٛد ٔی تخـاذ.
سٚؽ آٔٛصؽ ایٗ ٘شْ افضاس ت ٝایٗ كٛست اػت و ٝجٕالتی اسائٔ ٝی ؿاٛد  ٚصتااٖ آٔاٛص تاا
وّیه تش سٚی آیى ٖٛصَتی ت ٝػٛاالت ٌشأشی پاػخ خٛاٞذ داد .ػپغ پاػاخ ٞاای نثات
ؿذ ٜتا پاػخ كحیح تٛػد ٘شْ افضاس ٔمایؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜأتیاص ٔی دٞذ .ایاٗ ٘اشْ افاضاس داسای
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سِ سطح هجتذی ،هتَسط ٍ پیطزفتِ ٔی تاؿذ.

ٚ Oxford Picture Dictionary 2nd editionسطٖ د ْٚدیىـااٙشی تلااٛیشی
اٍّ٘یؼی آوؼفٛسد ٔی تاؿذ و ٝداسای  4000لغت ٍ عجبرت اػت و ٝتلٛست تلاٚیش سٍ٘ای
تا ویفیت اسائ ٝؿذ ٜاػت٘ .خؼتیٗ ایٗ وتاب تٛٔ ٝاسد سٚصٔش ٚ ٜضشٚسی ٔای پاشداصد  ٚتاٝ
طٛس وأُ طثم ٝتٙذی ؿذ ٜاػت تا صتااٖ آٔاٛص تتٛا٘اذ تا ٝساحتای تأ ٝثحاث ٔاٛسد ٘ظاش
دػتشػی داؿت ٝتاؿذٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ وتاب تٕأی ِغات ،اكطالحات  ٚجٕالت ت ٝفاسػی
تشجٕ ٝؿذ ٜاػت ؤ ٝی تٛا٘ذ تؼیاس ٔفیذ تاؿذ .یىای اص وااستشدی تاشیٗ ٘اشْ افاضاس ٞاای
دیىـٙشی تلٛیشیً ،سخِ ًزم افشاری دیکطٌزی تصَیزی آکسفَرد اػت وا ٝتٕاأی
ٔثاحث وتاب سا ؿأُ ؿذ ٚ ٜتٕٞ ٝشا ٜتلفظ صَتی  ٚدس ٔحیطی ایٙتشاوتیِ ٛغات اػاػای
صتاٖ اٍّ٘یؼی سا آٔٛصؽ ٔی دٞذ.
تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
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ٔ Microsoft Encarta Encyclopediaحل َٛؿشوت تضسي ٔایىشٚػافت ،دس 9
ػاَ اخیاش داسای ستثا ٝا َٚدس فاشٚؽ ٘اشْ افضاسٞاای دایاش ٜإِعااست جٟاأٖ ،ای تاؿاذ.
ٔایىشٚػافت تا اسائ٘ ٝشْ افضاس  Encartaت ٝعٛٙاٖ یىی اص تضسٌتشیٗ تا٘اه ٞاای اطالعااتی
لذْ تضسٌی دس تخؾ ٞایی اص لثیُ اطالعات عٕٔٛی  ٚآٔٛصؿای تشداؿات ٝاػات٘ ،ؼاخ ٝی
جذیذ ٔایىشٚػافت و ٝتٙاْ  Premiumتا٘ه اطالعاتی تضسٌی ٞؼت وا ٝتاا ٔیّیاٞ ٖٛاا
كفحٔ ٝتٗ دس توبهی هَضَعبت ،عىغ ٞای فشاٚاٖ عّٕی  ٚتاسیخیٌ ،شات ٞا  ٚچاست ٞا
دس ٔٛضٛعات آٔاسی ،دٞ ٜا ػاعت ٚیذئ ٛدس ٔٛضٛعات ٔختّف ٘یاصٞاای اطالعااتی  ٚعّٕای
ؿٕا سا دس ٞش صٔی ٝٙو ٝواس ٔی وٙیذ پٛؿـؾ خٛاٞذ داد.

٘اشْ افاضاس  Preparation Course for the TOEFL iBTؿاأُ تخاؾ ٞاای
ٔختّفی تشای آٔادٌی دس آصٔ ٖٛتافُ ٔی تاؿذ و ٝدس صیش ت ٝآٟ٘ا اؿاس ٜؿذ ٜاػت:
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٘شْ افضاسٞای ؿثی ٝػاصی آصٔ ٖٛتافُ :ایٗ ٘شْ افضاسٞا دس حذٚد ً 22وًَِ آسهالَى تبفالل
ایٌتزًتی سا دستشداس٘ذETS - Longman - Cambdridge - Barrons – Kaplan .
فبیل  PDFوتاب ٞای آصٔ ٖٛتافُ :و ٝؿأُ ٕٟٔتشیٗ وتاب ٞا دس صٔی ٝٙآٔادٌی آصٔاٖٛ
تافاُ ٔای تاؿاذ504 Absolutely ،400 Must Have Words for TOEFL.
185 TOEFL Writing(TWE) ،Essential Word for the TOEFL ،Words
فبیلْبی صَتی 504 Absolutly Essential Words ،TOEFL iBT Pass Key

ٔجٕٛعٔ ،Lecture Ready ٝجٕٛع ٝای سِ سطحی اػت و ٝاص اًتطبرات آکسفَرد
تشای تمٛیت ٟٔاست ػخٙشا٘ی ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی ،اسائ ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٔجٕٛع ٝؿأُ کتالبة

کذ کبال

درس تٕٞ ٝشا ٜپاػخ تٕشیٗ ٞا ،فبیل ّبی صَتی ٍ فبیل ّبی ٍیذٍیی اػات ٔای تاؿاذ
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و ٝػ ٝهْبرت ضٌیذى ػخٙشا٘ی اٍّ٘یؼی ،تىٙیه ٞاای یبدداضالت ثالزداری ٟٔ ٚااست
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سخٌزاًی ٍ ثحث سا تمٛیت ٔی ٕ٘ایذ .ایٗ ٔجٕٛع ٝحٛصٞ ٜای ٔختّف عّٕی ٘ظیش عّٕی ،
ادتی  ٚاجتٕاعی  ٚتجاسی  ... ٚؿأُ ٔی ؿٛد  ٚتشای افشادی و ٝللذ داس٘ذ تشای جٕع  ٚیاا
ٌشٞٚی دس ٔٛسد ٔثاحث فٙی  ٚاجتٕااعی  ٚتجااسی خاٛد ػاخٙشا٘ی وٙٙاذ یاه ٔجٕٛعاٝ
آٔٛصؿی فٛق اِعاد ٚ ٜتی ٘ظیش ت ٝؿٕاس ٔی آیذ.

ػایت  eslfastیىی اص ٚب ػایت ٞایی اػت ؤ ٝىإِااتٔ ،تا ٚ ٖٛداػاتاٖ ٞاای تؼایاس
صیادی اص صتاٖ اٍّ٘یؼی سا تٕٞ ٝشا ٜفبیل ّبی صَتی (لْجِ اهالزیکي) آٖ دس ٔٛضاٛعات
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ٔختّف ٔٙتـش ٕ٘ٛد ٜاػتٌ .ش ٜٚصتاٖ اٍّ٘یؼی ٔشجع صتاٖ ایشا٘یاٖ تا تالؽ تؼایاس تٕاأی
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هکبلوبت ،داستبى ّب ،هتَى ٍ توزیي ٞای ایٗ ٚب ػایت سا دس لاِة یه ٘شْ افضاس تا ٘اْ
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ٌ ESLFastشدآٚسی ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ ٘شْ افضاس یىای اص کبهلتزیي هجوَعالِ هکبلوالبت
سثبى اًگلیسی سا دس اختیاس داسد و ٝدس ٔٛضٛعات ٔختّف طثم ٝتٙذی ؿذ ٜاػتٔ .جٕٛعٝ

ٔىإِات  ESL Fastتشای افشادی طشاحی ؿذ ٜاػت و ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی سا تا ٝعٙاٛاٖ صتااٖ
د ْٚخٛد فشا ٔی ٌیش٘ذ  ٚاص ایٗ جٟت ٔی تٛا٘ذ تشای صتاٖ آٔٛصاٖ تؼیاس ٔٙاػة تاؿذ.
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تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.

ٔ Kids ABCجٕٛع ٝای تشای آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی وٛدواٖ اػت و ٝدس لاِة 24
قسوت  ٚتیؾ اص  6ػاعت آٔٛصؽ ٚیذٚیی ،ؿأُ تخؾ ٞای ٔختّفی اص جًّٕ ٝوبیص
عزٍسکی ،کبرتَى ،داستبى ،ضعز ٍ آٌّگ ٔ ... ٚی ؿٛد .دس ایٗ ٔجٕٛع ٝآٔٛصؿی تشای
افضایؾ یادٌیشی  ٚدسن تٟتشٕٞ ،چٙیٗ تـٛیك وٛدواٖ تشای اؿتیاق تیـتش ت ٝیادٌیشی ،اص
ؿخلیت ٞای ٔتٛٙد  ٚجزاب عشٚػىی  ٚواست٘ٛی تٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝػثة ٔی ؿٛد
وٛدن تا آٞ ًٙٞا عىغ اِعُٕ ٘ـاٖ دٞذ  ٚتٔ ٝشٚس تاعث ٔی ؿٛد تا ػعی ت ٝتىشاس آ٘چٝ
ٔی تیٙیذ ٔ ٚی ؿ٘ٛٙذ وٙٙذ .داػتاٖ ٞای جزاب ایٗ ٔجٕٛع ٝعال ٜٚتش جٙث ٝآٔٛصؽ صتاٖ
اٍّ٘یؼی داسای جٙثٞ ٝای تشتیتی ٘یض ٔی تاؿذ.
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٘ Tell Me More English 10شْ افضاسی فٛق اِعاد ،ٜتاا ٞاٛؽ ٔلاٛٙعی
تاالیی اػت و ٝدسػت ٕٞا٘ٙذ ی

هعلن خبًگی ،تٕأی اسواٖ ٔٛسد ٘یااص تاشای

آهَسش سثبى اًگلیسی  ٚتٕأی ٟٔاست ٞای الصْ یادٌیشی ایٗ صتاٖ سا ٕٞچٖٛ
خٛا٘ذٍٖ٘ ،اسؽ ،لذست ؿاٙیذاسٌ ،فتااس ،دایاشِ ٜغاات ٌ ٚشأاش  ٚحتای فشٙٞاً
اٍّ٘یؼی صتا٘اٖ سا آٔٛصؽ ٔی دٞذ  ٚدس حیٗ آٔٛصؽ صتاٖ آٔاٛص سا تا ٝتٕاشیٗ ٚ
تىشاس ٚا ٔی داسد .ایٗ ٘شْافضاس تا فشا ٓٞوشدٖ وأُ تشیٗ ٔحتٛای ٔٛسد ٘یاص تشای یه
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فشآیٙذ یادٌیشی ٔٛنش صتاٖ  ٚدس  10سطح آهَسضی ،ت ٝؿٕا وٕه ٔی وٙذ.

٘شْ افضاس  Cambridge Advanced Learner's Dictionaryیىای اص پیـاشفتٝ
تشیٗ ٔ ٚجٟض تشیٗ دیىـٙشی ٞای صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ و ٝصتاٖ آٔٛص ٔی تٛا٘ذ تا وٕاه
آٖٟٔ ،است ٞای ٔختّف صتا٘ی خٛد سا تمٛیت وٙاذ .دس ایاٗ دیىـاٙشی تایؾ اص 270,000
ِغت ،وّٕ ،ٝجّٕٔ ،ٝثاَ ،تٕشیٗ٘ ،ىات ٌشأشی ،وّٕات ٔتاشادتٚ ،اطٌااٖ  ... ٚلاشاس ٌشفتاٝ
اػت .د یىـٙشی وٕثشیج اص د ٚتّفظ تشیتا٘یایی  ٚآٔشیىایی ٘یض پـتیثا٘ی ٔای وٙاذ  ٚلاادس
اػت تا وّٕات  ٚجٕالت ٔٛسد ٘ظش واستشاٖ سا تٞ ٝش وذاْ اص ایٗ دِٟ ٚجا ٝپخاؾ وٙاذ .دس
ایٗ ٘شْ افضاس تخؾ ٞای ٔختّفی اص جّٕ ،ٝتلاٚیش ،تٕشیٗ ،تخاؾ آصٔاٞ ٖٛاای IELTS,
 BEC ٚFCE, CAE, CPEتـىیُ ؿذ ٜاػت.
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٘شْ افاضاس دیىـاٙشی Longman Dictionary of Contemporary English
یىی اص ٔعشٚت تشیٗ  ٚپشطشفذاس تشیٗ دیىـٙشی ٞای حاَ حاضش جٟاٖ ت ٝؿٕاس ٔیشٚد .ایٗ
٘شْ افضاس کبهلتزیي دیکطٌزی سثبى اًگلیسی اػت  ٚیه ٔٙثاع وأاُ ِغاات  ٚجٕاالت
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صتاٖ اٍّ٘یؼی ٔی تاؿذ .ؿٕا تا داؿتٗ ایٗ ٘شْ افضاس دیٍش ٘یاصی ت ٝخشیذ وتاب ٞای ٔختّف
دیىـٙشی ٘ذاسیذ چشا و ٝایٗ تش٘أٔ ٝشجع وأُ ِغات صتاٖ اٍّ٘یؼی اػت .دس ایٗ ٘شْ افضاس
تیؾ اص  230,000وِّٕ ،ٝغت ٔ ،عٙیٔ ،ثاَ  ... ٚلاشاس داسد ٕٞ ٚچٙایٗ تایؾ اص 165,000
جّٕٔ ٚ ٝثاَ ٔختّف ت ٝصتاٖ اٍّ٘یؼی دس ایٗ تش٘أٌٙ ٝجا٘ذ ٜؿذ ٜاػت .ایٗ تش٘أا ٝعاالٜٚ
تش ایٙى ٝیه ٔتشجٓ ِغات اػت ،یه ٘شْ افضاس آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی ٘یض ٔی تاؿذ.
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تشای وؼة اطالعات ٔ ٚـاٞذ ٜتلاٚیش تیـتش دس ٔٛسد ٞش ٔحل ،َٛدس آدسع ایٙتش٘تی صیش ،وذ ٔحلٛٔ َٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ  ٚیاا تاش
www.irlanguage.com/search
تّفٗ021-56379131 :
سٚی تلٛیش آٖ وّیه وٙیذ.
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