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 و امتحانات دوره یارسال تکالیف درس يجدول تاریخ ها

Elementary 1 , 2 , 3 
 

 

  

Unit فعالیت ها تاریخ 

 مرداد 3تا  تیر 29 1
 1مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1
 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس  .3

 مرداد 9تا  4 2
 2طالعه کلیه بخش هاي درس م .1
 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 مرداد 15تا  10 3
 3مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1
 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 مرداد  21تا  16 4
 4مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1
 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 مرداد 27تا  22 5

 5مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 )5تا  1(دروس  Mid-Termامتحان  مرداد 28 -



 

 

 

 

  

 

  

Unit فعالیت ها تاریخ 

 شهریور 3تا  مرداد 29 6

 6مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 شهریور 9تا  4 7

 7مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

شهریور 15تا  10  8  

 8مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 شهریور 21تا  16 9

 9مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 شهریور 27تا  22 10

 10مطالعه کلیه بخش هاي درس  .1

 Drillsانجام تمرینات بخش  .2

 ارسال تکالیف درس .3

 فرصت مطالعه شهریور 28 -

 (کلیه دروس) Finalامتحان     شهریور 29 -



 توضیحات

، تکالیف خود ، دروس خود را مطالعهيل زمان بندمی بایست طبق جدو زبان آموز 29/06/99لغایت  29/04/99از تاریخ  -1

 د.و در امتحانات ترمی شرکت کنرا ارسال 

 Vocabulary ،Dialog ،Spoken Drills 1-6 يدر سه روز اول مهلت هر درس بخش هازبان آموز شود  یپیشنهاد م -2

 اتمام و پس از نمودهرا مطالعه  Spoken Drills 7 – 12و  Reading ،Listening يو در سه روز دوم مهلت، بخش ها

 .نمایدمدرس پشتیبان خود ارسال  يرا انجام داده و برا درستکالیف مربوط به آن کل بخش ها مطالعه 

 نمره آن بخش در نتیجهز قادر به ارسال آنها نخواهد بود و پس از مدت مقرر غیرفعال شده و زبان آمو درستکالیف هر  -3

 را از دست خواهد داد.

 باشد. یساعته در اختیار زبان آموزان م 24و  On-lineبصورت  یدروس بدون هیچ محدودیت يمحتوا -4

ــده و زبان آموز م يتنها در روزها Finalو  Mid-Termامتحانات  -5 د تنها یک بار در آن امتحانات نتوا یمقرر فعال شـ

 شرکت کند.

 

 پشتیبانی يها تلفن  

 021-88321577و  88492062 : یآموزش  

 021-44864976و  7     :فنی 

 

 

 

 

 

 


