
 Taxiديرٌ َای آمًزشی زتان فراوسٍ تا متذ 
از آوجایی کٍ اکثر زتان آمًزان تٍ قصذ مُاجرت تٍ استان کثک اقذام 

تٍ یادگیری زتان فراوسٍ می کىىذ ي تذوثال تُتریه متذ آمًزشی ترای 

یادگیری تیشتر ي ساعات مىاسة تا تًجٍ تٍ شاغل تًدن خًد می 

تاشىذ، ترای ترطرف کردن ایه معضل ترای اکثریت متقاضیان تر 

ما ديرٌ َای آمًزشی زتان فراوسٍ تا جذیذ اساس درخًاست َای ش

ترگسار  Le Nouveau Taxi  کتاب ۳۱۲۲متذ آمًزشی اريپا در سال 

 می شًد. 

 

 ديرٌ َای آمادگی آزمًن َای رسمی فراوسٍ

در ایه ديرٌ َا زتان آمًزان تا وکات کلیذی آزمًوُا ماوىذ وحًٌ 

مٍ پاسخگًیی تارم دار، تکىیک َای صحیح شريع ي پایان مکال

شفاَی، تکىیک َای تسط دادن مطلة ي جُت دَی مکالمٍ، ريش 

َای مذیریت زمان در آزمًن آشىا شذٌ ي پس از تررسی ي حل تعذاد 

زیادی ومًوٍ سًال آمادگی الزم را جُت شرکت در آزمًن پیذا 

 .خًاَذ کرد

 

 مسایای شرکت در ایه ديرٌ َا
 آمًزشی یک چُارم زمان ديرٌ َای ترمیک مًسسات 

 آمًزشی تعذاد کمترافراد در کالس 

  ي سریعتر امکان یادگیری تیشتر 

 َسیىٍ کمتر وسثت تٍ ديرٌ َای خصًصی 

 .هتعاقبا در سایت اعالم هی شود  B2, B1 دوره های 

 دوره آهوزشی زباى فرانسه

  A1 بسته سطح  A2 بسته سطح  جدیدA2  بسته سطح 

هاه و نین 2 هاه و نین 2  هاه و نین 2   هدت زهاى ترم 

جلسه تدریس 25 جلسه تدریس 25  جلسه تدریس 25   تعداد جلسات 

ساعت 50 ساعت 50  ساعت 50   هجووع ساعات ترم 

دقیقه 120  دقیقه 150 و دقیقه 90 دقیقه 120   زهاى هر جلسه 

نفر 6الی  4 نفر 6الی  4  نفر 6الی  4  کالس ظرفیت   

 هسینه ترم هسار توهاى 500.000 هسار توهاى 500.000 هسار توهاى 500.000

  200.000هنگام ثبت نام: 
300.000قبل از آغاز جلسه دهن:    

  200.000هنگام ثبت نام: 
300.000قبل از آغاز جلسه دهن:    

  200.000هنگام ثبت نام: 
300.000قبل از آغاز جلسه دهن:    

 نحوه پرداخت

 TCFq دوره آهادگی آزهوى 

جلسه بعد از اتوام دوره 10 جلسه بعد از اتوام دوره 10  جلسه بعد از اتوام دوره 6   تعداد جلسه 

 آهادگی هسینه دوره  هسار توهاى 170.000 هسار توهاى 280.000 هسار توهاى 280.000

21/04/1392  15/04/1392  16/04/1392  تاریخ شروع کالس 

جوعهشنبه و سه   روز های کالس یکشنبه و پنجشنبه شنبه و چهارشنبه 

19.30الی  18سه شنبه   

19الی  16.30جوعه  

17:30- 19:30  17:30- 19:30  ساعت کالس 

ها هنابع و هتد    دیگرهنابع +  Taxi 1کتاب     هنابع دیگر+  Taxi 2کتاب     هنابع دیگر+  Taxi 2کتاب   

A2-B1 A2-B1 A1 هدرک سطح  

نفر 6 نفر 1  نفر 4  :نفر 6از  ظرفیت باقی هانده    


