مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

تقویم مذرسه تابستانی2971-

آموزش زبان تخصصی انگلیسی مأمورین انتظامات در سازمانها
معزفی دوره:
بب تًجٍ بٍ گستزش ارتببعُبی بزين مزسی ،بابیاذ ضابَاذ
حضًر ريسافشين ضُزيوذان خبرجی در سمیىٍ َبی مختلف اس
جملٍ اقتصبدی ،فزَىگی ،تًریستی ،يغیزٌ ببضیا .در ایاه
رابغٍ ،بٍ ريضىی می تًان ادػب کزد ببوک َب در خظ ايل ایه
تمبس َب خًاَىذ بًد افشایص فؼبلایات َابی اقاتاصابدی
فزامزسی سمیىٍ سبس گستزش فؼبلیت َب در سبیز سمیىٍ َابی
اجتمبػی ،فزَىگی ،گزدضگزی می ببضذ ايلیه پىجزٌ ای کٍ
در سبسمبن َب ،بًیژٌ در ببوک َب ،باز ريی ایاه مازاجاؼاٍ
کىىذگبن خبرجی ببس می ضًد ،ياحذ اوتظبمبت است ضیًٌ ي
مىص مأمًریه اوتظبمبت در َذایت افزاد خبرجی در تاذاي
ريابظ بزين ،بی تزدیذ تأثیز گذار است

محتوای دوره:
احوال پزسی Greetings
 آضىبیی ي پزسص ي پبسخ در عًل ضببوٍ ريس
 آضىبیی ي پزسص ي پبسخ در مًرد اػال سمبن ( سبػت )
 آضىبیی ي پزسص ي پبسخ تقسیمبت تقًیمی
 ادای احتزا ياحًالپزسی در مقبعغ مختلف ضببوٍ ريس
مکان Places
 آضىبیی بب وب ػمًمی قسمت َبی مختلف سبختمبوی
 آضىبیی بب وب ياحذَبی سبسمبن
 آضىبیی بب وب ي ػىًان مسئًلیه ياحذَب در سبسمبن

مخاطبان دوره:
مأمًریه اوتظبمبت در سبسمبوُب (حذاکثز 51وفز)
پیشنیاس دوره :فبقذ پیطىیبس
مذت دوره 23 :سبػت
شزوع دوره  59 :تیز 5291
تاریخ بزگشاری  :ديضىبٍ َب سبػت  51الی 59

هشینه دوره:
 1 111 111ریبل

افعال مورد نیاس:
 سمبن
 مکبن ( آدرس )
 حزيف اضبفٍ ( بزای سمبن ي مکبن ):

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی ،پذیزایی
میان وعذه و صذور گواهینامه می باشذ.

مکالمه Conversation
اهذاف دوره:
 ایجبد تًاومىذی در سمیىٍ داوص سببن اوگلیسی درمأمًریه
اوتظبمبت در سبسمبوُب در ارائٍ راَىمبیی َبی الس بٍ اتببع
خبرجی بزای ارتببط بب مسئًلیه ياحذَب يمزاجؼٍ بٍ امبکه
مختلف

 ایفبی وقص در یک مکبلمٍ ياقؼی بزای َذایت اتببع خابرجای باب
استبد ي بیه ضزکت کىىذگبن باب اساتافابدٌ اس Role playing
تمب داوص بٍ دست آمذٌ
مذیزیت آمًسش َبی حزفٍ ای
آدرس :تُزان ،خیبببن پبسذاران ،ببالتز اس ایستگبٌ ضزابخبوٍ ،پالک 591
شماره های تماس 19872 :داخلی1579-1578-1549-1548 :
www.ibi.ac.ir
Telegram.me/ibi_ac_ir

آموزش هاي تخصصي

