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كتاب راهنما –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 مقدمه:

از آنجائيكه خيل عظيمي از دانش پژوهان در يادگيري مكالمه زبان دچار مشكل بوده و به علت عدم وجود يك 

سيستم آموزشي منسجم در ارائه مطالب از پايه تا پيشرفته در مدت زمان كم به موفقيتي در اين زمينه دست 

ها تجربه افتخار آميز و ركوردهاي  با توجه به سالنيافته اند، دپارتمان آموزشي مركز تخصصي زبان هيراد 

بي نظير در كسب نتايج درخشان زبان آموزان در يادگيري زبان انگليسي و همچنين برگزاري كالس هاي ويژه 

 دوره هاي پيشرفته درمكالمه كاربردي انگليسي، ارائه كارگاه هاي آموزش كاربردي متنوع، برگزاري 

است تا با استعانت از بارگاه خداوند متعال و با تكيه بر توان باالي  ها و سازمان هاي مختلف، برآن شدهدانشگاه

علمي و آموزشي خود و جهت ايجاد امكان بهره مندي تمامي داوطلبين از امكانات مطلوب آموزشي، گامي 

اين بسته  .است نمودهنسبت به گردآوري و تأليف دقيق بسته هاي خودآموز مكالمه اقدام مؤثر برداشته و 

دپارتمان آموزشي هيراد اين ادعا را . موزشي در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته ارائه مي شوندهاي آ

دارد كه همه دانش پژوهان حتي افراد بسيار ضعيف مي توانند با مطالعه اين بسته هاي آموزشي در مدت 

يك سيستم بسيار  زمان منطقي به اوج قابليت دست يابند. اين بسته هاي آموزشي، آموزش قدم به قدم با

 .مكانيزه بر طبق طرح درس ارائه شده و برنامه روزانه مطالعه ارائه مي نمايند

، الزم است ابتدا منبع آموزشي علمي و كاربردي در يادگيري زبان انگليسيبراي آمادگي و كسب موفقيت در 

اده سازي و يادگيري بهتر و اختيار زبان آموز قرار گيرد. با داشتن منبع آموزشي معتبر و كاربردي روند آم

سريعتر انجام مي گيرد. وجود منابع مختلف بدون راهنما، مشاوره و هدايت تحصيلي باعث سردرگمي 

 داوطلبان و دور شدن از موفقيت خواهد شد.

موفقيت در هر عملي بدون داشتن تعريف مناسبي از اهداف و انتظارات مورد نظر تقريباً غير ممكن است. 

نيز نمي توان از اين موضوع مستثني دانست. زماني به موفقيت يادگيري زبان انگليسيرا فرآيند آموزش و 

باشد تا طرح درسي  دست مي يابد كه اطالع درستي در مورد انتهاي مسير و هدف خود در دست داشته

كارآمد براي دستيابي به نتيجه مطلوب را به دست آورد. سپس زماني طرح درس موفق در اختيار خواهد 

داشت كه اهداف درسي را به خوبي بشناسد و زماني بهتر ياد مي گيرد كه بداند دقيقاً قرار است چه چيزي را 

 ياد بگيرد.

د، اهداف برنامه درسي را با توجه به نقش محوري زبان آموز هيرا مكالمه كاربرديبسته آموزشي خود آموز

در نتيجه گيري قرار داده است. يكي از ويژگي هاي بارز اين بسته خود آموز رويكرد كاربردي در يادگيري با 

توجه به نقش محوري زبان آموز در اين فرآيند است. گام هاي موفقيت در اين فرآيند شامل ابزارهاي 

ستراتژي و برنامه ريزي روشن در رابطه با مطالعه و تمرين در راستاي خلق برنامه اي فعال و مناسب درسي، ا

است تا فرآيند يادگيري  هوشمندكاربردي و در پايان برنامه اي مدون و مشخص از امتحانات و آزمون هاي 

 و نهايتاً نتيجه گيري را به گونه اي مناسب به پايان برساند.
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 Elementaryبسته خود آموزمكالمه سطح مبتدي 

PET Basic 

ها مي باشد. در ضمن با مطالعه اين جو با الفباي انگليسي و صداهاي آنشنايي دانشآPET BASICهدف ازكتاب  

شنا مي شود. اين آموزش زبان انگليسي به خوبي آبسته دانشجو با مطالب  گرامري خيلي پايه اي و مبتدي 

شنا مي كند. مطالعه اين بسته آبسته هر دانشجوي مبتدي را با جمله سازي مبتدي زبان انگليسي به طور عملي 

به دانشجو ي مبتدي اعتماد به نفس كافي براي ياد گيري ابتدايي زبان انگليسي را مي دهد و به او امكان ساختن 

شنا مي كند.  آه دانشجو را با قواعد ابتدايي تلفظ حروف و كلمات جمالت ابتدايي انگليسي را مي دهد. اين بست

در حقيقت اين بسته به دانشجو امكان ساخت بسياري از جمالت ابتدايي و پر كاربرد زبان اتگليسي را مي دهد. 

ر را مطالعه نموده و پس از موفقيت د PET ZEROمكالمه  كتاب خود آموزبعد ازمطالعه اين بسته دانشجو بايد 

 مراجعه نمايد. ADVANCEDو INTERMEDIATEآزمون پاياني به بسته خودآموز سطح 

 موزشي زير مي باشد.شامل عناوين آ PET BASICموز بسته خود آ

 الفباي انگليسي -1

 صداهاي حروف -2

 تلفظ برخي از كلمات رايج -3

 حروف بزرگ -4

 حروف كوچك       -5

 حروف صدادار -6

 حروف بي صدا -7

 تلفظ حروف بي صدا -8

 با صداتلفظ حروف  -9

 خط زبان انگليسي           -10

 تمرينات    -11

 صداهاي تركيبي    -12

 زنگ تفريح -13

 ضمير -14

 متمم -15

 ضماير فاعلي -16

 TO BEفعل  -17
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 BEشكل مخفف  -18

 اسم -19

 روش جمع بستن اسم -20

 طريق منفي كردن جمله -21

 كلمات پرسشي -22

 پاسخ كوتاه منفي -23

 كلمات اشاره -24

 A, Anحروف تعيين نا معين  -25

 haveفعل  -26

 haveروش منفي كردن فعل  -27

 haveالي كردن فعل سؤ روش -28

 haveپاسخ هاي كوتاه مثبت و منفي با  -29

 شكل خالصه افعال -30

 پاسخ كامل تمرينات -31

 ) همراه پاسخOSITنالين( امتحان هاي آ -32

 )(FTCTامتحان جامع كل بسته  -33

 كتاب داستان -34

داراي كتاب داستان مي باشد. دانشجو بايد از روز پانزدهم به بعد شروع به  PET BASICموز خود آ كتاب

 داستان در بسته     ات اين كتاب مطالعه اين كتاب داستان بكند. الزم به ذكر است كه تمام واژگان و اصطالح

   تدريس شده اند. هدف از مطالعه اين كتاب داستان عملي ياد گرفتن زبان انگليسي  PET BASICموز خود آ

باشد.اين كتاب داستان انگليسي را براي دانشجوملموس تر مي كند. الزم به ذكر است كه كتاب داستان  مي

 ن گوش دهد.ه آباشد كه دانشجو بايد به همراه مطالعه اين كتاب هر روز ب مي CDداراي 
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راهنماكتاب  –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 ) است كه در برگيرنده مباحث زير مي باشد:Audioآموزش صوتي ( CDشامل يك   PET basicدوره 

 مي باشد. AUDIOباشد كه هر بخش شامل چند  بخش مي 13آموزشي شامل  CDاين 

 : PET basicآموزشي دوره  CD جزئيات 

23 Audio Part 1 
21 Audio Part 2 
16Audio Part 3 
18 Audio Part 4 
19Audio Part 5 
19 Audio Part 6 
14 Audio Part 7 
14 Audio Part 8 
19 Audio Part 9 
19 Audio Part 10 
19 Audio Part 11 
14 Audio Part 12 
19 Audio Part 13 

 

طبق طرح درس روزانه در اين كتاب    PET basicاز دانش پژوه درخواست مي شود كه در حين مطالعه دوره 

آموزشي مجدداً تدريس مي شوند و به  CDها گوش كند. نكات مهم اين دوره توسط اين  Audioراهنما به 

 درك بيشتر دانش پژوه كمك شاياني مي كنند.

 PET Basic: اصول مطالعه دوره 

بخواند و سپس  Unitبه دانش پژوه توصيه مي شود  ابتدا نكات تدريس شده مربوط به هر موضوع را در هر 

به سؤاالت و تست هاي مربوطه پاسخ دهد و سپس جواب ها را با پاسخ نامه مربوط به هر بخش تست كند. در 

دانش پژوه مي تواند مطالعه  نكات بسيار پايه تدريس مي شوند كه بعداز مطالعه اين كتاب PET basicدوره 

 را طبق طرح درس ارائه شده در كتاب راهنما شروع كند.  Elementary(PET ZERO)دوره 

 PET basicهاي اينترنتي دوره  نحوه شركت در آزمون

) مشخص شده اند و basicميان دوره اي كتاب مكالمه سطح مبتدي( OSITهاي  الزم به ذكر است كه آزمون

طرح درس ارائه شده در كتاب راهنما بايد به سايت مراجعه كرده و در آزمون اينترنتي دانش پژوه طبق 

شركت كند. سپس در پايان كتاب يك آزمون جامع از كل كتاب طراحي شده است كه دانش پژوه در پايان كل 

 كتاب در اين آزمون شركت كند.
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كتاب راهنما –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 FTCTو يك آزمون جامع پايان دوره اي  Unit5بعد از   OSITالزم به ذكر است كه يك آزمون ميان دوره اي 

 براي سنجش دانش پژوه از خود طراحي و كتاب اشاره شده اند.  Unit 10 بعد ازبراي

 

 روند ورود به سايت امتحانات و پشتيباني:

رقمي اختصاصي  12داخل هر كدام از بسته هاي خودآموز يك كارت قرار دارد كه بر روي آن رمز كد عبور 

هر كاربر قرار گرفته است. زبان آموز عزيز مي بايست در ابتداي امر نسبت به مراجعه به سايت 

exam.hiradenglish.com  ر سايت را تكميل رقمي ثبت نام خود د 12اقدام نموده و با استفاده از كدعبور

 نمايد.

رقمي بر روي كارت قرار گرفته كد مي بايست با از بين بردن روكش امنيتي آن كد را در قسمت  12كد عبور 

 مربوطه در سايت وارد نماييد.

اينترنتي هيراد براي زبان آموز از زمان تكميل ثبت نام و  ذكر اين نكته ضروري است كه زمان آغاز پشتيباني

Log in  در سايت مي باشد. ضمناً در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در اين مورد به سايت هيراد به  شدن

 قسمت پشتيباني بسته هاي خودآموز مراجعه فرماييد. www. Hiradenglish.comنشاني 
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راهنماكتاب  –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

Study Plan 

 PET BASIC  برنامه مطالعه کتاب خودآموز دوره 

Day 1 Unit 1-3 60 دقيقه 

Day 2 Unit 1-3 60 دقيقه 

Day 3 Unit 1-3 60 دقيقه 

Day 4 Unit 1-3 60 دقيقه 

Day 5 Unit 1-3 60 دقيقه 

Day 6 Unit 1-3 Part 1 Listening 60 دقيقه 

Day 7 Unit 1-3  Part 1 Listening 60 دقيقه 

Day 8 Unit 4 60 دقيقه 

Day 9 Unit 4 60 دقيقه 

Day 10 Unit 5 60 دقيقه 

Day 11 Unit 5  Part 2 Listening 60 دقيقه 

Day 12 Unit 5  Part 2 Listening +OSITدقيقه 60 آزمون اينترنتي اول 

Day 13 Unit 6 60 دقيقه 

Day 14 Unit 6 Part 3 Listening 60 دقيقه 

Day 15 Unit 6 Part 3 Listening 60 دقيقه 

Day 16 Unit7 Part 4 Listening 60 دقيقه 

Day 17 Unit7 Part 5 Listening 60 دقيقه 

Day 18 Unit8 Part 6 Listening 60 دقيقه 

Day 19 Unit8 Part 6 Listening 60 دقيقه 

Day 20 Unit8 Part 7 Listening 60 دقيقه 

Day 21 Unit9 Part 7 Listening 60 دقيقه 

Day 22 Unit9 Part 8 Listening 60 دقيقه 

Day 23 Unit9 Part 8 Listening 60 دقيقه 

Day 24 Unit10 Part 9 Listening 60 دقيقه 

Day 25 Unit10 Part 9 Listening+ FTCTدقيقه 60 آزموناينترنتي جامع 

Day 26 Part 10 Listening 60 دقيقه 

Day 27 Part 10 Listening 60 دقيقه 

Day 28 Part 11 Listening 60 دقيقه 

Day 29 Part 12Listening 60 دقيقه 

Day 30 Part 13 Listening 60 دقيقه 
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كتاب راهنما –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 Elementaryمكالمه سطح مبتدي  كتاب خود آموز

PET ZERO 

شنايي با مطالب پايه اي زبان مي باشد. با مطالعه اين بسته آ PET ZEROموز چشم انداز وهدف از بسته خود آ

قابل توجهي تقويت كند. با اين بسته دانشجو دانشجو مي تواند دانش پايه اي خود را درباره انگليسي به طور 

زي انگليسي ابتدايي به طور كامل مي تواند انگليسي پايه اي را به طور عملي فرا گيرد به عبارت ديگر با جمله سا

و   INTERMEDIATEموز سطح مكالمهن بسته دانشجو بايد بسته هاي خودآشنا شود. بعد از مطالعه ايآ

ADVANCED .را مطالعه كند 

 موزشي زير مي باشد:شامل عناوين آ  PET ZEROموز آبسته خود 

 ضماير فاعلي-1

 ضماير مفعولي-2

 ارتباط بين دو فعل -3

 TO BEفعل  -4

 الي و منفي كردن جمالت سادهسؤ -5

 ها PRACTICE TESTانواع -6

 صفات ملكي -7

 تمارين مختلف -8

 عبارات و اصطالحات -9

 SPEAKINGموضوعات  -10

 تكرارقيود -11

 افعال ناقص-12

 واژگان جديد-13

14-THERE IS, THERE ARE 
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 READINGمتن هاي  -15

 ها و محاورات گديالو -16

 (OSIT)نالين هاي آ امتحان-17

 حروف اضافه-18

 جمله سازي-19

 ترجمه-20

21-HOW MUCH, HOW MANY 

 كيديضماير انعكاسي و تأ-22

 LISTENINGكار روي  -23

 A, Anكاربردهاي -24

 PET ZEROزمون جامع كل بسته آ-25

 كتاب داستان -26

انشجوي مبتدي را با مفاهيم اين بسته به تقويت زبان عمومي درسطح ابتدايي مي پردازد.در حقيقت اين بسته د

ابتدايي زبان انگليسي آشنا مي كند.با مطالعه اين بسته دانشجومبتدي مي تواند به صورت عملي با مطالب نسبتاً 

 تدايي زبان انگليسي آشنا شود.اب نسبتاً

گرامري،واژگان،اصطالحات،مهارت شنيداري و جمله سازي مي پردازد.اين اين بسته خودآموز به آموزش نكات 

 ها، مكالمات روزمره مي باشد الزم به ذكراست كه بستة   Readingيكسري متن ها،  بسته خودآموز داراي

PET Zeroصد خودآموزمي باشد به عبارت ديگر مطالعه اين بسته به و صددر داراي فيلم آموزشي مي باشد

هيچ وجه به استاد نياز ندارد.هردانشجويي با توجه به سطح علمي اش مي تواند مطالب اين بسته را 

    اين بسته به زبان فارسي هم توضيح داده  فرابگيرد.الزم به ذكراست كه تمام مطالب انگليسي موجود در

 شده اند.

داراي كتاب داستان مي باشد. دانشجو بايد از روز پانزدهم به بعد شروع به  PET ZEROموز بسته خود آ

ات اين كتاب داستان در بسته       مطالعه اين كتاب داستان بكند. الزم به ذكر است كه تمام واژگان و اصطالح

    رفتن زبان انگليسيتدريس شده اند. هدف از مطالعه اين كتاب داستان عملي ياد گ PET ZEROموز خود آ
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ملموس تر مي كند. الزم به ذكر است كه كتاب داستان  باشد.اين كتاب داستان انگليسي را براي دانشجو مي

 ن گوش دهد.مراه مطالعه اين كتاب هر روز به آباشد كه دانشجو بايد به ه مي CDداراي 

 

 )Systematic Approach( نگاه رويكرد سيستمي: از PET Zeroطراحي و تدوين فرآيند خودآموز 

 (Elementary)سطح مبتدي اجزاي بسته آموزشي خودآموز  محتوا و

آزمون هاي طبقه بندي شده كتاب راهنما و + ) Practical Testكتاب اصلي +  بخش كاروحل تمرين( •

 طرح درس چگونگي برخورد با اين بسته آموزشي

 نقشه راه بسته خودآموز •

Online Smart Integrated Tests (OSIT) 

در طرح  هماهنگ  (FTCT) )و پا يان دوره اي(OSIT ميان دوره اي  آزمون هاي آنالين هوشمند •

 درس ارائه شده در كتاب راهنما

Final Targetful Comprehensive Tests (FTCT) 

 محتواي ديجيتال+آموزش و تمرين از طريق فيلم •

) مربوط به سيالبس تدريس شده در پايگاه اينترنتي مركز بعداز Golden Pointsارائه نكات طاليي( •

 PET Zeroخريد بستة 

 بخش پشتيباني دركتاب راهنما •

 ) Virtual Back upپايگاه اينترنتي پشتيباني مجازي( •

 پشتيباني تلفني توسط كارشناسان مركزارائه  •

                                 www.hiradenglish.comاز طريق تاالر گفتگوي اينترنتي        onlineپشتيباني  •
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راهنماكتاب  –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 :بسته هاي خودآموز مكالمه مركز تخصصي زبان هيراد داراي ويژگي منحصر به فرد زير مي باشند

 تدريس گرامر به زبان فارسي و انگليسي  •

 تدريس لغات •

 تدريس تعاريف و مترادف ها •

 تدريس يكسري اصطالحات روزمره  •

 Reading)متن هاي انگليسي( تدريس •

 )Conversations and dialoguesتدريس مكالمات انگليسي( •

 Listeningتدريس  •

 تدريس جمله  سازي •

 Speakingتمرين زياد روي مهارت  •

 تمرين روي ترجمه  فارسي به انگليسي براي تقويت گرامرو جمله سازي •

 ارائه نقشه راه  •

 ارائه برنامه ريزي درسي  •

 PET Zeroاهنما براي چگونگي كار روي پكيج ارائه دفترچه ر •

 ارائه نكات طاليي و كاربردي به جهت تقويت مكالمه •

 كار روي موضوعات رايج مكالمات روزمره  •

 صددرصد خودآموز بودن بسته •

 حل تمارين به طوركامل •

 توضيحاتي پيرامون هر كدام از بخش ها :

(A:در هر چهار مهارت مي پردازد.  مكالمه اين كتاب به فرآيند اصلي آموزش دوره كتاب اصلي آموزش

نكات را طبقه بندي مي كند و به صورت مختصر و مفيد ارائه مي كند و در تدريس همه نكات از زبان فارسي 

 هم كمك مي گيرد.

(B:در  مكالمهآموز دوره اين كتاب با ارائه اهداف آموزشي كتاب خود كتاب راهنما، طرح درس و نقشه راه

قالب نقشه راه مفهومي، طرح درس با تمام جزئيات ، امكان برنامه ريزي در طول زمان مشخصي را به دانش 

پژوه مي دهد و دانش پژوه را قدم به قدم در فرآيند يادگيري هدايت مي كند. طرح درس با مشخص 

وز، امكان آموزش و يادگيري كردن مسير آموزشي در طول مدت مطالعه اين بسته مكالمه خودآم

 سيستماتيك را براي دانش پژوه فراهم مي كند.
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كتاب راهنما –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

(C:مكالمهاين بخش با توسعه و تعميق آموخته هاي دانش پژوه از بسته خودآموز  بخش كار و حل تمرين 

 موقعيت يادگيري بيشتر و سنجش و ارزيابي را براي دانش پژوه فراهم مي كند.

(D اين كتاب به دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهي :مكالمهآزمون هاي مربوط به دوره- 

 طراحي محتواي ارزشيابي بر مبناي ورودي با onlineموثر به دست بياورند. آزمون هاي يادگيري بازخوردي

دانش پژوهان را در زمينه هاي مفاهيمي كه در جريان يادگيري  خودآموز  مكالمههاي فرآيند آموزش كتب 

 آموخته اند مورد سنجش دقيق قرار مي دهد. اين آزمون ها از پشتيباني پايگاه اينترنتي برخوردار است.

(E (هميار كتب در خلق موقعيت هاي يادگيري چند رسانه اي) :محتواي ديجيتال 

محيط هاي نرم افزاري چند رسانه اي، به خلق موقعيت هاي متفاوت  با استفاد از امكاناتمحتواي ديجيتال 

 مي پردازد تا  دانش پژوهان را به مشاركت بيشتر در فرآيند يادگيري تشويق كند.  مكالمهيادگيري 

محتواي ديجيتال با فراهم آوردن يك درگاه الكترونيكي، به دانش پژوهان اين امكان را مي دهد تا محتواي 

 رد نظر خود را در فضاي مجازي توليد  و با ساير دانش پژوهان به اشتراك بگذارند.ديجيتال مو

(F:آزمون هماهنگ به دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهي  آزمون هاي هماهنگ دوره اي–

ثر به دست آورند. اين آزمون هماهنگ بر مبناي ورودي هاي فرايند آموزش دوره بازخوردي مو -يادگيري

در كتاب ، دانش پژوهان را در جريان يادگيري در زمينه هاي مختلف مفاهيمي مورد سنجش مكالمه خودآموز 

 قرار مي دهد. اين آزمون ها هم به صورت كتبي و هم به صورت اينترنتي طراحي شده اند. 

G( ارائه كتاب داستان همراهCD :كتاب در آموزش دوره مكالمه براي هر بسته خود آموز يك آموزشي

آموزشي ارائه شده است و چگونگي برخورد با اين سيستم در راهنما ارائه شده است. الزم  CDداستان همراه با 

خيلي از مفاهيم از طريق فيلم آموزش داده مي شوند و اصطالحات،  مكالمهبه ذكر است در بسته خودآموز 

 ه اند. ارائه شد مكالمهعبارات و لغات مهم هر كدام از فيلم ها در كتب 
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راهنماكتاب  –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 بسته پشتيباني مكالمه خود آموز

اين بسته به جهـت پشـتياني هرچـه بهتـر دانـش پژوهـان طراحـي شـده اسـت. ايـن بسـته از اجـزاي مختلفـي              

ــرد       ــد رويك ــري از فرآين ــره گي ــا به ــد ب ــي ده ــان را م ــن امك ــان اي ــش پژوه ــه دان ــت و ب ــده اس ــكيل ش تش

هـاي الزم درزمينـه مكالمـه دسـت يابنـد و خـود       سيستمي در فرآيند آموزش هـر چـه سـريعتر بـه قابليـت      

ــعف          ــوت و ض ــات ق ــد و از نك ــرار دهن ــنجش ق ــورد س ــجم م ــيابي منس ــتم ارزش ــك سيس ــا ي ــداوماً ب را مت

 يادگيريشان مطلع شوند.

ــات  ــد     جزئي ــش پژوهــان را در فرآين ــا دان ــه شــده ت ــدي شــده ارائ ــه بن ــه صــورت طبق ــامال  ب ــن بســته ك اي

 رچوب اصلي دوره مكالمه آشنا سازد.يادگيري كمك كند و آنها را با چها

 

PET ZERO برنامه مطالعه روزانه براي دوره 

Day1 Unit 1 
Day2 Unit 1 
Day3 Unit 1 Listening  CD1 Unit 1 (18 Track) 
Day4 Unit 2 Listening  CD1 Unit 1 (18 Track) 
Day5 Unit 2 Listening Activity Tune in 
Day6 Unit 2 Listening  CD1 Unit 2 (21 Track) 
Day7 Unit 3 Listening  CD1 Unit 2 (21 Track) 
Day8 Unit 3  
Day9 Unit 3 Listening  CD1 Unit 3 (21 Track) 
Day10 Unit 4 Listening  CD1 Unit 3 (21 Track) 
Day11 Unit 4  
Day12 Unit 4 Listening  CD1 Unit 4 (21 Track) 
Day13 Unit 4 Listening  CD1 Unit 4 (21 Track) 
Day14 Unit 4 Listening Activity Tune in 
Day15 Unit 5 Listening  CD2 Unit 1 (21 Track) +track 1 (Movie) 
Day16 Unit 5 Listening  CD2 Unit 1 (21 Track) 
Day17 Unit 5 Listening Activity Tune in + track 1 (Movie) 
Day18 Unit 5 +OSIT اينترنتي آزمون  
Day19 Unit 6 Listening  CD2 Unit 2 (21 Track) 
Day20 Unit 6 Listening  CD2 Unit 2 (21 Track) + track 2 (Movie) 
Day21 Unit 6 Listening  CD2 Unit 3 (21 Track) + track 2 (Movie) 
Day22 Unit 7 Listening  CD2 Unit 3 (21 Track) + track 2 (Movie) 
Day23 Unit 7 Listening  CD2 Unit 4(21 Track) 
Day24 Unit 7 Listening  CD2 Unit 4(21 Track) + track 3 (Movie) 
Day25 Unit 7 Listening  CD3 Unit 1(21 Track)+ Listening Activity Tune in 

+track3 (Movie) 
Day26 Unit 8 Listening  CD3 Unit 1(21 Track) + track 4 (Movie) 
Day27 Unit 8 Listening  CD3 Unit 2(21 Track) + track 4 (Movie) 
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Day28 Unit 8 Listening  CD3 Unit 2(21 Track) + track 5 (Movie) 
Day29 Unit 8 Listening  CD3 Unit 3(21 Track)+ Listening Activity Tune in + 

track 5 (Movie) 
Day30 Unit 8 Listening  CD3 Unit 3(21 Track) +FTCT جامع اينترنتي آزمون  

گوش كند.   Audio Listening به بقيه بخش هاي 30از دانش پژوه در خواست مي شود كه بعد از پايان روز 

 بخش هايي مانند:

Listening CD3 unit4 (21 tracks) 

Listening CD4 unit1 (21 tracks) 

Listening CD4 unit2 (21 tracks) 

Listening CD4 unit3 (21 tracks) 

Listening CD4 unit4 (21 tracks) 

شماره زده شده در بسته  CD)هستند در چهار Audioهاي فوق صوتي (  CDتوجه: همه 

 )elementaryمبتدي(

 

 PET Zero در كتاب دوره Listening توضيحاتي پيرامون مهارت 

 PET در كتاب آموزش دوره  Listening Activityتحت عنوان  Listeningفعاليت هاي مربوط به مهارت 

Zero    كتاب آموزشي  16ارائه شده اند كه دانش پژوه بايد از صفحه Listening Activity1 .را شروع كند 

ارجاع داده شده است كه اين كتاب در بسته خودآموز  Tune inتحت عنوان  Listeningدانش پژوه به كتاب 

ها بايد توسط  Unitاز اين كتاب كار مي شود و بقيه  Unit 7مبتدي موجود است. در كتاب آموزش فقط  دوره

متن ها موجود است  Tape scriptوهم   هم پاسخ نامه Tune inگردد در انتهاي كتاب  self-studyدانش پژوه 

بعد از جواب دادن به سؤاالت به اين بخش مراجعه كرده و جوابهايتان را با پاسخ نامه چك كنيد. الزم به ذكر 

شما را به سايت آزمون هيراد ارجاع مي دهد كه در  Unit 5بعد از  PET Zeroاست كه كتاب آموزش  دوره 

) طراحي شده  FTCTزمون جامع كل كتاب تحت عنوان () شركت كنيد و در پايان اين كتاب آOSITامتحان (

 است تا دانش پژوه بتواند ميزان يادگيري خود را مورد سنجش قرار دهد.

 مي باشد.  (Audio)آموزش صوتي CD چهاردر برگيرنده  PET Zeroدوره مكالمه 

 PET Zero آموزش صوتي دوره  CD چهارجزئيات 
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به ترتيب  unitمواجه مي شويد كه اگر روي هر unit كليك كنيد با چهار  Rosetta Stoneهنگاميكه روي بخش 

 ها مواجه مي شويد و مي توانيد به راحتي شروع به گوش كردن كنيد.Audio trackكليك با 

CD1 

18 Audio Track Unit 1 
19 Audio Track Unit 2 
21 Audio Track Unit 3 
21 Audio Track Unit 4 

CD2 

Audio Track 21 Unit 1 
Audio Track 21 Unit 2 
Audio Track 21 Unit 3 
Audio Track 21 Unit 4 

 

دوباره با زبان  Audioهاي CD) از طريق  PET Zeroقابل ذكر است كه نكات مهم تدريس شده در كتاب (
 .كند ها گوشCDمي شوند كه دانش پژوه بر اساس طرح مطالعه روزانه بايد به اين  ديگري تدريس

 
CD3 

 

 

CD4 

21 Track Unit 1 
21 Track Unit 2 
21 Track  Unit 3 
21 Track  Unit 4 

 

 PET Zeroاصول مطالعه دوره 

 روش مطالعه نكات گرامري: 

 مرحله اول: مطالعه نكات گرامري

 تبديل جمالت فارسي به انگليسي به جهت يادگيري كاربردي(جمله سازي)مرحله دوم: 

 مرحله سوم: چك كردن جواب ترجمه ها با قسمت پاسخ نامه آخر كتاب

21 Track  Unit 1 
21 Track  Unit 2 
21 Track  Unit 3 
21 Track  Unit 4 
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 )Self-Practiceمرحله چهارم: ساختن جمالت مشابه با نكات گرامري تدريس شده(

 كتاب Listeningروش كار با بخش 

 مرحله اول: گوش كردن به هر بخش
 حله دوم: پاسخ به سؤاالتمر

 مرحله سوم: چك كردن جواب ها با پاسخ نامه انتهاي كتاب
 مرحله چهارم: گوش كردن مجدد به جهت پي بردن به اشتباهات

 Tune inآخر كتاب  Tape scripمرحله پنجم: چك كردن جمالت سخت با 
 Listeningمرحله ششم: چك لغات و اصطالحات  وكاربردي متن هاي 

 :توجه 

 PET Zeroدر آخر كتاب آموزش دوره  Listeningالزم به ذكر است كه لغات و اصطالحات مهم متن هاي  

 ارائه شده اند.

 )Dialogروش كار روي مكالمات دو نفره (

 مرحله اول: مطالعه ديالوگ از ابتدا تا انتها

 مرحله دوم: چك كردن لغات و اصطالحات مهم

 پيرامون موضوع ديالوگ روبروي آينهمرحله سوم: صحبت كردن با خودتان 

 مرحله چهارم: جمالت شبيه جمالت ديالوگ در صحنه تخيلي ساختن يعني خود را در محيط اصلي تصور كنيد.

 با خود Speakingمرحله پنجم: بيان خالصه ديالوگ در قالب 

 PET Zeroنحوه شركت درآزمون هاي اينترنتي دوره 

Final Targetful Comprehensive TEST امتحان جامع هدفمند پاياني                         

ميان دوره اي در كتاب مكالمه سطح مبتدي مشخص شده اند و دانش  OSITالزم به ذكر است كه آزمون هاي 

پژوه طبق طرح درس ارائه شده در كتاب راهنما بايد به سايت مراجعه كرده ودر آزمون اينترنتي شركت 

كند. سپس در پايان اين كتاب يك آزمون جامع از كل كتاب طراحي شده است كه دانش پژوه در پايان كل 

 ن آزمون شركت كند.كتاب بايد در اي
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 روند ورود به سايت امتحانات و پشتيباني:

رقمي اختصاصي  12داخل هر كدام از بسته هاي خودآموز يك كارت قرار دارد كه بر روي آن رمز كد عبور 

هر كاربر قرار گرفته است. زبان آموز عزيز مي بايست در ابتداي امر نسبت به مراجعه به سايت 

exam.hiradenglish.com  رقمي ثبت نام خود در سايت را تكميل  12اقدام نموده و با استفاده از كدعبور

رقمي بر روي كارت قرار گرفته كد مي بايست با از بين بردن روكش امنيتي آن كد را در  12نمايد. كد عبور 

 قسمت مربوطه در سايت وارد نماييد.

ي هيراد براي زبان آموز از زمان تكميل ثبت نام و اينترنت ذكر اين نكته ضروري است كه زمان آغاز پشتيباني

Log in   شدن در سايت مي باشد. ضمناً در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در اين مورد به سايت هيراد به

 .قسمت پشتيباني بسته هاي خودآموز مراجعه فرماييد www. Hiradenglish.comنشاني 

 )Elementary((PET Zero)بتدي توضيحاتي پيرامون فيلم دوره مكالمه سطح م

به آموزش يك موضوع  trackاست كه هر  track  5در برگيرنده يك فيلم است كه شامل PET Zeroدوره 

 خاص مي پردازد.

Track 1(6دقيقه) 

Track 2   (11دقيقه) 

Track 3   (5دقيقه) 

Track 4   (3دقيقه) 

Track 5(12دقيقه) 
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 Intermediateبسته خود آموزمكالمه سطح مياني 

PET Intensive 1 

 گرامر

 جمله سازي

 ترجمه

 واژگان

 عبارات و اصطالحات

 )(SLANGSاصطالحات خيلي روزمره 

 مترادفها

 تعاريف

 متضادها

 افعال دوقسمتي

 افعال سه قسمتي

 ضرب المثل

 اصطالحات فيلم هاي امريكايي

LISTENING 

WRITING 

SPEAKING 

READING 

 مقاله نويسي عمومي

 ها گوديالو مكالمات

 تدريس گرامر به زبان فارسي وانگليسي
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 تدريس گرامربه زبان خيلي ساده و شيوا

 طبقه بندي حرفه اي مطالب

 نچه دانشجويان درباره انگليسي فرا مي گيرند.كيد زياد روي عملي بودن آتأ

 كاربردي بودن مطالب تدريس شده

 بودن بسته موزآصد در صد خود 

 فرا گيري انگليسي بدون نياز به استاد

 تمارين متعدد

 پاسخ تمام تمارين

 ONLINE OSITتستهاي دوره اي 

 (FTCT)زمون جامع كل بسته خود اموز آ

 متنوع وكاربردي SPEAKINGموضوعات 

 SPEAKINGپاسخ كامل به تمام موضوعات 

 ها DIALOGو  READINGتدريس تمام واژگان و اصطالحات موجود در متن هاي 

 تدريس تمام لغات و اصطالحات بسته به فارسي

 به زبان فارسي LISTENINGتدريس تمام لغات واصطالحات مربوط به 

 فيلم هاي متنوع مطا بق با سطح علمي بسته

 ها به زبان فارسي تدريس تمام لغات و اصطالحات موجود در فيلم

 كردن بهترايده دادن به دانشجويان براي انگليسي صحبت 

 تستهاي چهار گزينه اي گرامر و واژگان جديد به همراه پاسخ نامه كامل

 كار روي تلفظ صحيح

 موضوعات متعدد براي نوشتن مقاله عمومي
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 تدريس اصطالحات روزمره براي مو قعيت هاي خاص

 تدريس اصطالحات با استفاده از مكالمات واقعي

 ايرادهاي گرامري تمارين تصحيح يكسري از پاراگرف ها از لحاظ

 ONLINEو  OFFLINEپشتيباني كامل 

 جهت دهي اطالعات انگليسي دانشجواز لحاظ رويكرد سيستمي

 CDكتاب داستان به همراه 

 طرح درس

 نقشه راه مطالعه

 ه راهنمادفترچ

را مطالعه كند و چقدر براي ان در روز وقت  UNITنشجو كدام ابرنامه درسي روزانه كه مشخص مي كند د

 ارد.بگذ

 براي طرح كلي بسته POWER POINTارائه 

 محتواي ديجيتال مانند فيلم

داراي كتاب داستان مي باشد. دانشجو بايد از روز پانزدهم به بعد  INTERMEDIATEموز مكالمه  بسته خود آ

داستان در ات اين كتاب شروع به مطالعه اين كتاب داستان بكند. الزم به ذكر است كه تمام واژگان و اصطالح

تدريس شده اند. هدف از مطالعه اين كتاب داستان عملي ياد گرفتن زبان INTERMEDIATE موز بسته خود آ

باشد.اين كتاب داستان انگليسي را براي دانشجوملموس تر مي كند. الزم به ذكر است كه كتاب  انگليسي مي

 ن گوش دهد.كتاب هر روز به آمراه مطالعه اين باشد كه دانشجو بايد به ه مي CDداستان داراي 

 هدف و چشم انداز اين بسته:

نچه حائز اهميت آمتوسط زبان انگليسي مي رساند و INTERMEDIATEمطالعه اين بسته دانشجورا به سطح 

ن به اندازه سطح متوسط استفاده كند.  عملي ياد گرفته و مي تواند از آاين است كه دانشجوانگليسي را كامال

را مطالعه كند يا در صورت نياز به  ADVANCEDبعد از مطالعه اين بسته دانشجو بايد بسته مكالمه سطح 

 ن را مطالعه كند.آرا خريداري كرده و  PREIELTSبسته  IELTSگرفتن مدرك 
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     Intermediate( PET Intensive 1( اصول مطالعه بسته خودآموز سطح مياني

ژوهان كامالً توضيح داده مي شود كه چگونه به مطالعه اين بسته بپردازند و اولويت ها پ  در اين بخش به دانش 

را در مطالعه بسيار مد نظر قرار دهند زيرا توجه به اولويت ها به طور قابل توجهي به كيفيت در يادگيري و 

 ثبات اطالعاتي در ذهن كمك مي كند.

 بسته خودآموز در برگيرنده محتويات زير مي باشد.اين 

 )Grammar+ Sentence Constructionتدريس گرامر به همراه جمله سازي ( •
 ( Vocabulary )لغت •

 )Reading Comprehensionدرك مطلب (  •

 )Idioms and Expressions اصطالحات پركاربرد در مكالمه ( •

 )Listeningمهارت شنيداري ( •

 )Conversation+ Dialogبخش مكالمه ( •

 تمارين طبقه بندي شده براي سنجش ميزان يادگيري •

• CD هاي فيلم 

 كتاب داستان •

• CD  ) تلفظ لغات انگليسيClassified Practices( 

 مراحل مطالعه هر بخش به اختصار بدون حضور معلم

 گرامر و جمله سازي .1

 ميزان آشناييمرحله اول: نگاهي به موضوع گرامر و تجزيه و تحليل آن نسبت به 
 مرحله دوم: مطالعه موضوع گرامر به زبان فارسي و انگليسي

 مرحله سوم: توجه به مثال ها در حين آموزش
 مرحله چهارم: انجام تمارين فارسي به انگليسي به جهت تبديل آموزش تئوري به عملي

 مرحله پنجم: چك كردن جواب ها با بخش پاسخنامه
 بقه بندي شده بخش به بخش آخر كتاب به جهت سنجشمرحله ششم: مراجعه به تمارين ط

 مرحله هفتم: چك كردن جواب ها با بخش پاسخنامه در انتهاي كتاب
 مرحله هشتم: خود را در محيط مكالمه تصور كردن و ساختن جمالت مشابه

 )Vocabularyلغت ( .2
 چك كنيد.مرحله اول: ابتدا هر لغت را بخوانيد و تلفظ صحيح آمريكايي را  در ديكشنري 

 مرحله دوم: مترادف لغت را بخوانيد.
مرحله سوم: لغت را در جمله ببينيد و به كاربرد آن توجه كنيد (زيرا بعضي لغات چندين كاربرد 

 دارند)
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 مرحله چهارم: لغت را هفت بار با تلفظ صحيح تكرار كنيد زيرا به يادگيري شما ثبات مي دهد.
 در صحنه هاي ديگر جمله بسازيد. مرحله پنجم: سعي كنيد با لغت مربوطه

 (همه لغات در اين بسته بسيار كاربردي هستند)
 )Reading Comprehensionدرك مطلب ( .3

مرحله اول: ابتدا بدون پيدا كردن معاني لغات جديد در متن، يكبار آن را بخوانيد و موضوع اصلي آن 
 را درك كنيد.

ي را پيدا كنيد الزم به ذكر است كه معاني لغات مرحله دوم: بعد از درك كلي متن معني لغات كليد
 كليدي در حين تدريس ارائه شده اند.

مرحله سوم: در حين خواندن متن به ساختارهاي گرامري جمالت هم توجه كنيد زيرا به شما اين امكان 
 را مي دهد كه نكات گرامري را كاربردي تر بياموزيد.

 كنيد و خالصه متن را بگوييد. Speakingمرحله چهارم: وقت آن است كه خودتان شروع به 
 (با خود صحبت كردن بسيار مهارت مكالمه را تقويت مي كند)

 )Idioms and Expressionsاصطالحات پركاربرد در مكالمه( .4
 مرحله اول: اصطالح مورد نظر را با دقت بخوانيد.

 ن را حدس بزنيد.مرحله دوم: در جمله معني آ
 مرحله سوم: در جمله با كاربرد آن آشنا شويد.

 مرحله چهارم: معني آن را به خاطر بسپاريد.
 مرحله پنجم: در صحنه هاي ديگري به طور تخيلي مثال هاي مشابه براي درك بيشتر بسازيد.

 مرحله ششم: در صورت نياز در ديكشنري اصطالحات مثال هاي ديگري ببينيد.
 اصطالحات بسته مراجعه كنيد. CDتم: به مرحله هف

 
 اصطالحات بسته خودآموز: CDروش كار با 

تصويري براي آموزش اصطالحات وجود دارد كه در برگيرنده   CDدر اين بسته خود آموز يك عدد 
Track10  است. اينCD  همه اصطالحات موجود در اين بسته را آموزش نمي دهد اما به تدريس خيلي از آنها

        طريق تصوير، حركات بدن و پانتوميم به آموزش اصطالحات پركاربرد از CDمي پردازد.فردي در اين 
  پژوه جامي پردازد. بايد دانش پژوه هر بخش را ببيند كه در برگيرنده چندين اصطالح است و براي دانش 

مي اندازد. از دانش پژوه در خواست مي شود كه بعد از يادگيري اصطالح مورد آموزش چند نمونه جمله با 
 آن بسازد.

 Listeningمهارت شنيداري  .1

جلد قرمز  Tactics For Listeningاز طريق كتاب  Listening در اين بسته خودآموز تقويت مهارت 
وجود دارد  Listeningبراي  unit  24) صورت مي گيرد. در اين كتاب مجموعاً  Developingرنگ (

از اين كتاب تدريس مي شود و بقيه   Unit  9اما طبق طرح درس ارائه شده در كتاب آموزش فقط 
-Selfبخش هاي باقيمانده بايد طبق اصولي كه جلوتر توضيح داده خواهند شد توسط دانش پژوه

study  ين كتاب شود. لهجه اAmerican .است 
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 در پايان كتاب طبقه بندي شده اند.  Listening لغات مهم بخش 
مرحله اول: گوش كردن به هر بخش براي بار اول و پاسخ به تمارين كتاب و چك كردن جواب ها با 

 پاسخ نامه آخر كتاب
كه در بار اول  تيپيدا كردن جواب هاي درست براي سؤاالمرحله دوم: گوش كردن براي بار دوم و 

 جوابشان اشتباه بوده است.
 دادن به جهت تكرار هر جمله.  Pauseمرحله سوم: گوش كردن براي بار سوم و تك تك به جمالت 

 آخر كتاب و چك كردن نهايي.  Tape scriptمرحله چهارم: مراجعه به 
آخر كتاب چك    tape scriptكند و دقيقاً با  runرا  CDتوجه: بهتر است در مرحله چهارم دانش پژوه 

كنيد و متوجه شويدكه در كدام جمله مشكل داشته ايد و در نهايت لغت هايي را كه نمي دانيد در 
 لغت نامه پيدا كنيد و به خاطر بسپاريد.

 كنند. Self-studyرا طبق مراحل فوق  Listeningدانش پژوهان مي توانند بقيه بخش هاي كتاب 

 
 )Dialogبخش مكالمه ( .2

 ه اول: شناسايي دو شخصيت يا سه شخصيتي را كه در يك ديالوگ با هم صحبت مي كنند.مرحل
 مرحله دوم: خواندن ديالوگ از ابتدا تا انتها براي بار اول

مرحله سوم: جستجو براي لغات و اصطالحات جديد (الزم به ذكر است كه لغات و اصطالحات مهم هر 
 بخش در كتاب آموزشي ارائه شده اند.)

له چهارم: اجرا كردن نمونه ديالوگ در يك محيط تخيلي.(انجام اين تمرين به دانش پژوه اين مرح
 اجرا كند)  Speakingامكان را مي دهد كه بتواند شبيه اين ديالوگ را در 

 مرحله پنجم: جمله سازي كاربردي با لغات و اصطالحات جديد ديالوگ توسط دانش پژوه

 
 )Classified Practicesسنجش ميزان يادگيري(تمارين طبقه بندي شده براي  .3

 مرحله اول: مطالعه نكات گرامري در كتاب آموزش
 مرحله دوم: حل تمارين طبقه بندي شده بر اساس سرفصل تدريس شده در انتهاي كتاب

 مرحله سوم: بررسي جواب هاي تمارين در پاسخ نامه انتهاي كتاب

بخش تمارين  37كتاب براي تمام سرفصل هاي آموزشي در توجه: الزم به ذكر است كه در بخش پاياني 

طبقه بندي شده ارائه شده اند حل اين تمارين به دانش پژوه امكان سنجش دقيق از ميزان يادگيري خود 

 را مي دهد.

 سي دي هاي مربوط به آموزش از طريق فيلم .4

كوتاه مي باشد. كه  episodeفيلم در برگيرنده چند  CDفيلم  ارائه شده است. هر  CDدر اين بسته دو 
      در مورد موضوع خاصي  episodeدانش پژوهان بايد طبق مراحل زير مورد تمرين قرار دهند. هر 

 .مي باشد
 براي بار اول به جهت درك موضوع اصلي و لب كالم فيلم episodeمرحله اول: تماشاي هر 

 براي درك با جزئيات بيشتر episodeمرحله دوم: تماشاي مجدد 
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 به جهت كار روي لغات و اصطالحات جديد episodeمرحله سوم: تماشاي مجدد 
       الزم به ذكر است كه اكثر مواقع فرد آموزش دهنده در فيلم لغات و اصطالحات جديد را آموزش 

 مي دهد.
 پژوهان عزيز طبقه بندي شده اند.توجه: لغات و اصطالحات هر فيلم در بخش پاياني كتاب براي دانش 

 )Speakingمرحله چهارم: صحبت كردن باخود درباره خالصه موضوع فيلم(
 

 )Story bookكتاب داستان ( .5
اين بسته شامل يك كتاب داستان مي باشد در سطح مياني مطالعه اين كتاب داستان بايد طبق مراحل 

 زير انجام شود.
 .كتاب داستان بخش به بخش خوانده شود .1
2. CD .كتاب داستان براي هر بخش به جهت اصالح تلفظ ها شنيده شود 

 جستجوي لغات و اصطالحات جديد در متن در لغت نامه بعد از مطالعه هر بخش .3

 Writingطراحي خالصه هر بخش در قالب  .4

 در مورد خالصه هر بخش با خودتان در چند دقيقه  Speaking طراحي .5

6. CD ) تلفظPronunciation( 
 كامل پيرامون آموزش طريق صحيح تلفظ لغات مي باشد.  CDاين بسته شامل يك 

 با روش هاي نوين چگونگي تلفظ صحيح كلمات را آموزش مي دهد. SpeakerNativeخانمي بومي 
به دانش پژوه  CDرا در چند بخش مطالعه كند. اين   CDاز دانش پژوه درخواست مي شود كه اين 

حروف انگليسي را از ابتدا با روش صحيح تلفظ كند و كم كم لهجه فارسي  يك امكان را مي دهد كه

بسيار مختص و مفيد است  CDتغيير كرده و به لهجه انگليسي غليظ و بسيار تأثيرگذار تبديل شود. اين 

 و بسيار علمي روي مهارت تلفظ كار مي كند.

 تشكيل شده است. Unit 37  از PET Intensive 1دوره 

پژوه مي تواند طبق برنامه مطالعه روزانه ارائه شده در كتاب راهنما براي دوره سطح  توجه: دانش

دقيقه به پايان برساند. اگر  90ماه هر جلسه به مدت 2روز يعني  60مياني، مطالعه اين بسته را در 

هد دقيقه كمتر يا بيشتر مطالعه كند مدت زمان مطالعه بسته تغيير خوا 90دانش پژوه به جاي روزي 

دقيقه به مطالعه اين بسته اختصاص دهد و  90كرد اما هر دانش پژوه مي تواند بدون فشار روزي 

ماه پايان برساند و بعد از شركت در آزمون پاياني و كسب نمره قبولي  2بسته را در مدت زمان 

 بسته سطح پيشرفته را خريداري و شروع به مطالعه كند.

 نياز به تغيير ندارد. PET Intensive1ط به دوره توجه: برنامه روزانه مطالعه مربو

CD :هاي آموزشي بسته مكالمه سطح مياني عبارتند از 

 track دارد يك فيلم اصطالحات شامل   track   8 2دارد و فيلم   track 8 1فيلم   2و  1فيلم  CDدو 

 Tactics for Listening (developing) براي كار روي كتاب قرمز  CD Listeningيك 10

 مربوط به كتاب داستان CDيك 
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 آموزش تلفظ انگليسي  CDيك 

 توضيح داده شده اند. ها قبالً مفصالً   CDتوجه: روش كار با اين 

 
 

 Online Smart Integratedبسته مكالمه سطح مياني( OSITتوضيحاتي پيرامون آزمون هاي اينترنتي 

Test( 
 )unit 5)Unit 1-5در پايان   OSITآزمون اول اينترنتي 

 )unit 10)Unit 6-10در پايان   OSITآزمون دوم اينترنتي 

 unit 15 (Unit 11-16)در پايان   OSITآزمون سوم اينترنتي 

 )unit 20)Unit 17-22در پايان   OSITآزمون چهارم اينترنتي 

 )unit 25)Unit 23-28در پايان   OSITآزمون پنجم اينترنتي 

 )unit 30)Unit 29-34در پايان   OSITآزمونششم اينترنتي 

 )FTCT )Unit 1-37جامع كل كتاب   آزمون

Final Targetful Comprehensive TEST 

ميان دوره اي در كتاب مكالمه سطح مياني مشخص شده اند و دانش  OSITالزم به ذكر است كه آزمون هاي 

پژوه طبق طرح درس ارائه شده در كتاب راهنما بايد به سايت مراجعه كرده ودر آزمون اينترنتي شركت 

كند. سپس در پايان اين كتاب يك آزمون جامع از كل كتاب طراحي شده است كه دانش پژوه در پايان كل 

 ن آزمون شركت كند.كتاب بايد در اي

 تيباني:روند ورود به سايت امتحانات و پش

رقمي اختصاصي  12داخل هر كدام از بسته هاي خودآموز يك كارت قرار دارد كه بر روي آن رمز كد عبور 

هر كاربر قرار گرفته است. زبان آموز عزيز مي بايست در ابتداي امر نسبت به مراجعه به سايت 

exam.hiradenglish.com  رقمي ثبت نام خود در سايت را تكميل  12اقدام نموده و با استفاده از كدعبور

 نمايد.

رقمي بر روي كارت قرار گرفته كد مي بايست با از بين بردن روكش امنيتي آن كد را در قسمت  12كد عبور 

 مربوطه در سايت وارد نماييد.
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اينترنتي هيراد براي زبان آموز از زمان تكميل ثبت نام و  ذكر اين نكته ضروري است كه زمان آغاز پشتيباني

Log in   شدن در سايت مي باشد. ضمناً در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در اين مورد به سايت هيراد به

 .بسته هاي خودآموز مراجعه فرماييدقسمت پشتيباني  www. Hiradenglish.comنشاني 

Study plan 

 PET INTENSIVE 1برنامه مطالعه روزانه برای دوره 

Day 1 Unit 1 ۹۰ دقيقه 

Day 2 Unit 1 ۹۰ دقيقه 

Day 3 Unit 2 ۹۰ دقيقه 

Day 4 Unit 2 ۹۰ دقيقه 

Day 5 Unit 3 + CD Film 1 Track 1 ۹۰ دقيقه 

Day 6 Unit 3  Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 7 Unit 4 ۹۰ دقيقه 

Day 8 Unit 4 ۹۰ دقيقه 

Day 9 Unit 5 + CD Film1 Track 2 ۹۰ دقيقه 

Day 10 آزمون اينترنتی اولOSIT +Unit 5 ۹۰ دقيقه 

Day 11 Unit 6 ۹۰ دقيقه 

Day 12 Unit 6 + CD Film1 Track 3 ۹۰ دقيقه 

Day 13 Unit 7 ۹۰ دقيقه 

Day 14 Unit 7 ۹۰ دقيقه 

Day 15 Unit 8 + CD Film1 Track 4 ۹۰ دقيقه 

Day 16 Unit8 ۹۰ دقيقه 

Day 17 Unit9 ۹۰ دقيقه 

Day 18 Unit9  + CD Film 1 Track 5 ۹۰ دقيقه 

Day 19 Unit10 ۹۰ دقيقه 

Day 20 آزمون اينترنتی دومUnit10 Listening Activity+OSIT ۹۰ دقيقه 

Day 21 Unit11 ۹۰ دقيقه 

Day 22 Unit11 + CD Film 1 Track 6 ۹۰ دقيقه 

Day 23 Unit12 ۹۰ دقيقه 

Day 24 Unit12 ۹۰ دقيقه 

Day 25 Unit13 ۹۰ دقيقه 

Day 26 Unit13 + CD Film 1 Track 7 ۹۰ دقيقه 

Day 27 Unit14 ۹۰ دقيقه 

Day 28 Unit14  Listening Activity ۹۰ دقيقه 
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Day 29 Unit15 ۹۰ دقيقه 

Day 30 آزمون اينترنتی سومOSIT +Unit15 ۹۰ دقيقه 

Day 31 Unit16 ۹۰ دقيقه 

Day 32 Unit16 + CD Film 1 Track 8 ۹۰ دقيقه 

Day 33 Unit17 ۹۰ دقيقه 

Day 34 Unit17   ۹۰ دقيقه 

Day 35 Unit18 ۹۰ دقيقه 

Day 36 Unit18 + CD Film 2 Track 1 ۹۰ دقيقه 

Day 37 Unit19 ۹۰ دقيقه 

Day 38 Unit19   ۹۰ دقيقه 

Day 39 Unit20 ۹۰ دقيقه 

Day 40 آزمون اينترنتی چهارمOSIT+Unit20 ۹۰ دقيقه 

Day 41 Unit21  + CD Film2 Track 2 ۹۰ دقيقه 

Day 42 Unit21  Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 43 Unit22 ۹۰ دقيقه 

Day 44 Unit22 + CD Film2 Track 3 ۹۰ دقيقه 

Day 45 Unit23 ۹۰ دقيقه 

Day 46 Unit23 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 47 Unit24 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 48 آزمون اينترنتی پنجمOSIT + Unit25 ۹۰ دقيقه 

Day 49 Unit26 + CD Film 2 Track 4 ۹۰ دقيقه 

Day 50 Unit27 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 51 Unit28 + CD Film 2 Track 5 ۹۰ دقيقه 

Day 52 Unit29 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 53 آزمون اينترنتی ششمOSIT + Unit30 ۹۰ دقيقه 

Day 54 Unit31 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 55 Unit32 + CD Film 2 Track 6 ۹۰ دقيقه 

Day 56 Unit33 + CD Film 2 Track 7 ۹۰ دقيقه 

Day 57 Unit34 Listening Activity ۹۰ دقيقه 

Day 58 Unit35 ۹۰ دقيقه 

Day 59 Unit36 + CD Film 2 Track 8 ۹۰ دقيقه 

Day 60 FTCTآزمون جامع کل کتاب+Unit37 Listening Activity ۹۰ دقيقه 
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كتاب راهنما –بسته خودآموز مكالمه كاربردي انگليسي    

 INTERMEDIATE(PET INTENSIVE 1)موز مكالمه آچگونگي مطالعه بسته خود 

ربوطه را مطالعه كند.در م UNITدقيقه  90دانشجو بايد دقيقا طبق برنامه روزانه طراحي شده هر روز روز ي 

وجود دارد. دانشجو بايد هر روز طبق برنامه روزانه  ACTIVITYيكسري  UNITموز در هر بسته خودآ

ACTIVITY   هايUNIT .مربوطه را به ترتيب و به دقت انجام دهد 

 موزاين بسته خود آ SPEAKINGمهارت  چگونگي كار روي

اين بسته به طور كامل پاسخ داده شده است به عبارت  SPEAKINGهمانطور كه گفته شد به تمام موضوعات 

موضوعات نشجو بايد پاسخ هاي داده شده به مي باشد. دا SPEAKING SAMPLESديگر اين بسته داراي 

SPEAKING   د دانشجو نها را با خودش تكرار كند. در مرحله بعبگيرد و سپس آنها ايده و درس از آرا بخواند

 مربوطه با استفاده ازدانش خود پاسخ دهد در حقيقت دانشجو بايد SPEAKINGال بايد به طور شفاهي به سؤ

 نچه از پاسخ ها فرا گرفته است را به كار ببرد.با خودش صحبت كند و سعي كند هر آ

 بخش ها : توضيحاتي پيرامون هر كدام از

(A:در هر چهار مهارت مي پردازد.  مكالمه اين كتاب به فرآيند اصلي آموزش دوره كتاب اصلي آموزش

نكات را طبقه بندي مي كند و به صورت مختصر و مفيد ارائه مي كند و در تدريس همه نكات از زبان فارسي 

 هم كمك مي گيرد.

(B:در  مكالمهاين كتاب با ارائه اهداف آموزشي كتاب خودآموز دوره  كتاب راهنما، طرح درس و نقشه راه

قالب نقشه راه مفهومي، طرح درس با تمام جزئيات ، امكان برنامه ريزي در طول زمان مشخصي را به دانش 

پژوه مي دهد و دانش پژوه را قدم به قدم در فرآيند يادگيري هدايت مي كند. طرح درس با مشخص 

در طول مدت مطالعه اين بسته مكالمه خودآموز، امكان آموزش و يادگيري  كردن مسير آموزشي

 سيستماتيك را براي دانش پژوه فراهم مي كند.

(C:مكالمهاين بخش با توسعه و تعميق آموخته هاي دانش پژوه از بسته خودآموز  بخش كار و حل تمرين 

 راهم مي كند.موقعيت يادگيري بيشتر و سنجش و ارزيابي را براي دانش پژوه ف

(D اين كتاب به دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهي :مكالمهآزمون هاي مربوط به دوره- 

 طراحي محتواي ارزشيابي بر مبناي  باو onlineيادگيري بازخوردي موثر به دست بياورند. آزمون هاي

دانش پژوهان را در زمينه هاي مفاهيمي كه در جريان  خودآموز مكالمههاي فرآيند آموزش كتب  ورودي

يادگيري آموخته اند مورد سنجش دقيق قرار مي دهد. اين آزمون ها از پشتيباني پايگاه اينترنتي برخوردار 

 است.
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(E (هميار كتب در خلق موقعيت هاي يادگيري چند رسانه اي) :محتواي ديجيتال 

محيط هاي نرم افزاري چند رسانه اي، به خلق موقعيت هاي متفاوت  محتواي ديجيتال با استفاد از امكانات

 مي پردازد تا  دانش پژوهان را به مشاركت بيشتر در فرآيند يادگيري تشويق كند.  مكالمهيادگيري 

محتواي ديجيتال با فراهم آوردن يك درگاه الكترونيكي، به دانش پژوهان اين امكان را مي دهد تا محتواي 

 و با ساير دانش پژوهان به اشتراك بگذارند. مورد نظر خود را در فضاي مجازي توليدديجيتال 

(F:آزمون هماهنگ به دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهي  آزمون هاي هماهنگ دوره اي–

 بازخوردي موثر به دست آورند. اين آزمون هماهنگ بر مبناي ورودي هاي فرايند آموزش دوره -يادگيري

در كتاب ، دانش پژوهان را در جريان يادگيري در زمينه هاي مختلف مفاهيمي مورد سنجش مكالمه خودآموز 

 قرار مي دهد. اين آزمون ها هم به صورت كتبي و هم به صورت اينترنتي طراحي شده اند. 

G( ارائه كتاب داستان همراهCD :كتاب  در آموزش دوره مكالمه براي هر بسته خود آموز يكآموزشي

آموزشي ارائه شده است و چگونگي برخورد با اين سيستم در راهنما ارائه شده است. الزم  CDداستان همراه با 

خيلي از مفاهيم از طريق فيلم آموزش داده مي شوند و اصطالحات،  مكالمهبه ذكر است در بسته خودآموز 

 ارائه شده اند.  مكالمهعبارات و لغات مهم هر كدام از فيلم ها در كتب 

يل تدريس شده اند به قرار ذ INTERMEDIATEموز مكالمه سطح آدر بسته خود  موارد گرامري كه

 مي باشند:

 نزمان حال ساده و قيود آ

 ارتباط دو فعل 

 افعال ناقص به طور كامل

 نزمان حال استمراري و قيود آ

 نزمان گذشته ساده و قيود آ

 افعال با قاعده و بي قاعده

 گذشته استمراريزمان 

 زمان حال كامل به طور كامل و فوق حرفه ا ي

 قيود زمان حال كامل
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 زمان حال كامل استمراري

 پر كاربرد تدريس يكسري افعال خاص و

 زمان گذشته كامل

 زمان گذشته كامل استمراري

 ن كه براي دانشجو ضروري مي باشد.زمان آينده ساده وتمام موارد مربوط به آ

 جمالت مجهول 

 حالتهاي مختلف جمالت مجهول

 ن استفاده كند.آتدريس مجهول به طوريكه دانشجوبه راحتي بتواند از 

 نصفت در انگليسي وانواع آ

 تعريف صفت

 صفت برتر 

 صفت عالي

 صفت تساوي

 نكات تكميلي در مورد صفات

 نهاقيود وانواع آ

 تعريف قيد

 قيود برتر

 قيود عالي

 قيود تساوي 

 قيود نكات تكميلي در مورد

 صفت فاعلي
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 صفت مفعولي

 اليدم سؤ

 موافقت مثبت ومنفي

 ضماير موصولي (كه موصول)

 شبه جمله وصفي

 WHOSEضمير موصولي ملكي 

 WHYقيد موصولي 

 WHEREقيد موصولي 

 WHENقيد موصولي 

 مصدر

 اسم مصدر

 كاربردهاي مصدر و اسم مصدر در حاالت مختلف

 فرآيند پشتيباني بسته هاي خودآموز:

بعد از خريد هر بسته خودآموز در مسير مطالعه دانش پژوه را پشتيباني و هدايت مي كند تا دانش  هيراد
به راحتي مطالعة بسته را به اتمام برساند و به قابليت هاي الزم  هيرادپژوه بتواند تحت نظارت آموزشي 

 دست يابد.
 ي باشد:در همه بسته هاي خودآموز شامل موارد زير م هيراد پشتيباني 

 )Online Smart Integrate Tests(  (OSIT)هوشمند هماهنگ onlineآزمون هاي  •

       (Final Targetful Comprehensive Tests) (FTCT)آزمون هاي جامع هدفمند پاياني   •

الين ميان دوره اي و پايان دوره اي طبق سيالبس تدريس ن آزمون ها به صورت آزمون هاي آناي •

طراحي شده اند و دانش www.hiradenglish.comشده براي دانش پژوهان در پايگاه اينترنتي 

 پژوه مي تواند با شركت در اين آزمون ها به راحتي ميزان يادگيريش را مورد سنجش قرار دهد.

عد از خريد هر بسته خودآموز به جهت ورود به به دانش پژوه ب passwordو  usernameارئه  •

سايت و شركت در آزمون هاي طبقه بندي شده هربسته خودآموز و كسب اطالعات به روز از سايت 

 .اين مركز
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دانشجويان مي توانند در صورت داشتن هرنوع سوال درمورد بسته هاي خودآموز به آدرس  •

info@hiradenglish.com: email  ساعت پاسخ خودرا دريافت كنند يا به  24يتاً زده بعد از نها

موجود در سايت مراجعه كرده و از طريق پرسش و پاسخ با كارشناسان آموزشي به (Panel)هاي بخش

 پاسخ سواالت خود در مورد بسته هاي خودآموز دست يابند.

 و برگزيده مختص همة بسته هاي خودآموز. ارائه نكات طاليي •

مي توانند به دانش پژوه درحين مطالعه بسته خودآموز بسياركمك كنند.يكسري  نكات طاليياين  •

  Offlineازاين نكات ازطريق سايت اين مركز  به دانش پژوهان ارائه مي شوند و يكسري به صورت 

در دفترچه ي راهنما ي هربسته  نكات طالييگردند (توضيحات دقيق زمان دريافت اين  ارائه مي

 ده اند.)خودآموز ارائه ش

پيرامون نكات تدريس شده در بسته هاي خودآموز و  ارائه فيلم هاي آموزشي كوتاه كالسي •

 توضيحات جامع  پيرامون چهارچوب اصلي هربسته خودآموز توسط كارشناسان آموزشي اين مركز

اين مركز در زمان هاي از قبل تعيين  امكان ارتباط تلفني دانش پژوهان با مشاوران آموزشي •

  به جهت دريافت هرنوع پشتيباني در مورد بسته هاي خودآموز  (زمان هاي پشتيباني تلفنيشده 

 بسته هاي خودآموز در دفترچه ي راهنماي هر بسته اعالم  شده اند.)

آزمون هاي هماهنگ ميان دوره اي و پايان دوره اي براي هركدام از بسته هاي خودآموز به  توجه : •

 درسايت اين مركز قابل دسترسي مي باشند.طور مجزا طبقه بندي شده و 

مربوط به هر بسته خودآموز به جهت درك بيشتر نكات  امكان دانلود فيلم هاي آموزشي كوتاه •

 تدريس شده.

 راهنما ارائه شده اند.) كتاب( عنوان فيلم هاي آموزشي براي هر بسته خودآموز در 
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 Advancedمكالمه سطح پيشرفته  بسته خود آموز

PET Intensive 2 

 موارد تدريس شده در بسته مكالمه سطح پيشرفته عبارتند از:

 گرامر

 جمله سازي

 ترجمه

 واژگان

 عبارات و اصطالحات

 )(SLANGSاصطالحات خيلي روزمره 

 ها مترادف

 تعاريف

 متضادها

 افعال دوقسمتي

 افعال سه قسمتي

 ضرب المثل

 اصطالحات فيلم هاي امريكايي

LISTENING 

WRITING 

SPEAKING 

READING 

 مقاله نويسي عمومي

 ها گمكالمات وديالو
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 تدريس گرامر به زبان فارسي وانگليسي

 تدريس گرامربه زبان خيلي ساده و شيوا

 طبقه بندي حرفه اي مطالب

 كيد زياد روي عملي بودن انچه دانشجويان درباره انگليسي فرا مي گيرند.تأ

 تدريس شدهكاربردي بودن مطالب 

 بودن بسته موزصد در صد خود آ

 فرا گيري انگليسي بدون نياز به استاد

 تمارين متعدد

 پاسخ تمام تمارين

 ONLINE OSITتستهاي دوره اي 

 (FTCT)موز زمون جامع كل بسته خود آآ

 متنوع وكاربردي SPEAKINGموضوعات 

 SPEAKINGپاسخ كامل به تمام موضوعات 

 ها DIALOGو  READINGتدريس تمام واژگان و اصطالحات موجود در متن هاي 

 تدريس تمام لغات و اصطالحات بسته به فارسي

 به زبان فارسي LISTENINGتدريس تمام لغات واصطالحات مربوط به 

 فيلم هاي متنوع مطا بق با سطح علمي بسته

 فارسي ها به زبان تدريس تمام لغات و اصطالحات موجود در فيلم

 ايده دادن به دانشجويان براي انگليسي صحبت كردن بهتر

 هاي چهار گزينه اي گرامر و واژگان جديد به همراه پاسخ نامه كامل تست

 كار روي تلفظ صحيح
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 موضوعات متعدد براي نوشتن مقاله عمومي

 تدريس اصطالحات روزمره براي مو قعيت هاي خاص

 مكالمات واقعيتدريس اصطالحات با استفاده از 

 تمارين تصحيح يكسري از پاراگرف ها از لحاظ ايرادهاي گرامري

 ONLINEو  OFFLINEپشتيباني كامل 

 جهت دهي اطالعات انگليسي دانشجواز لحاظ رويكرد سيستمي

 CDكتاب داستان به همراه 

 طرح درس

 نقشه راه مطالعه

 دفترچه راهنما

ن در روز وقت را مطالعه كند و چقدر براي آ UNITكند دنشجو كدام  برنامه درسي روزانه كه مشخص مي

 بگذارد.

 براي طرح كلي بسته POWER POINTارائه 

 محتواي ديجيتال مانند فيلم

داراي كتاب داستان مي باشد. دانشجو بايد از روز پانزدهم به بعد  ADVANCEDEموز مكالمه بسته خود آ

د. الزم به ذكر است كه تمام واژگان و اصطالحات اين كتاب داستان در شروع به مطالعه اين كتاب داستان بكن

تدريس شده اند. هدف از مطالعه اين كتاب داستان عملي ياد گرفتن زبان ADVANCED بسته خود اموز 

انگليسي ميباشد.اين كتاب داستان انگليسي را براي دانشجوملموس تر مي كند. الزم به ذكر است كه كتاب 

 ن گوش دهد.مراه مطالعه اين كتاب هر روز به آباشد كه دانشجو بايد به ه مي CDاي داستان دار

 هدف و چشم انداز اين بسته:

نچه حائز اهميت اين پيشرفته زبان انگليسي مي رساند وآ ADVANCEDمطالعه اين بسته دانشجورا به سطح 

است كه دانشجوانگليسي را كامال عملي ياد گرفته و مي تواند از ان به اندازه سطح پيشرفته به خوبي استفاده 

را خريداري كرده و  IELTSو  PREIELTSكند. بعد از مطالعه اين بسته دانشجو مي تواند در صورت نياز بسته 

 طبق برنامه مشخصي مطالعه كند.
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 Advanced( PET Intensive 2( بسته خودآموز سطح پيشرفته اصول مطالعه

پژوهان كامالً توضيح داده مي شود كه چگونه به مطالعه اين بسته بپردازند و اولويت ها   در اين بخش به دانش 

را در مطالعه بسيار مد نظر قرار دهند زيرا توجه به اولويت ها به طور قابل توجهي به كيفيت در يادگيري و 

 ثبات اطالعاتي در ذهن كمك مي كند.

 

 اين بسته خودآموز در برگيرنده محتويات زير مي باشد.

 )Grammar+ Sentence Constructionتدريس گرامر به همراه جمله سازي (

 ( Vocabulary )لغت •

 )Reading Comprehensionدرك مطلب (  •

 )Idioms and Expressions اصطالحات پركاربرد در مكالمه ( •

 )Listeningمهارت شنيداري ( •

 )Conversation+ Dialogبخش مكالمه ( •

 تمارين طبقه بندي شده براي سنجش ميزان يادگيري •

• CD هاي فيلم 

 كتاب داستان •

• CD  لغات انگليسي ( تلفظClassified Practices( 

 مراحل مطالعه هر بخش به اختصار بدون حضور معلم

 گرامر و جمله سازي .1

 موضوع گرامر و تجزيه و تحليل آن نسبت به ميزان آشنايي مرحله اول: نگاهي به
 مرحله دوم: مطالعه موضوع گرامر به زبان فارسي و انگليسي

 مرحله سوم: توجه به مثال ها در حين آموزش
 مرحله چهارم: انجام تمارين فارسي به انگليسي به جهت تبديل آموزش تئوري به عملي

 بخش پاسخنامه در انتهاي كتابمرحله پنجم: چك كردن جواب ها با 
 مرحله ششم: مراجعه به تمارين طبقه بندي شده بخش به بخش آخر كتاب به جهت سنجش

 مرحله هفتم: چك كردن جواب ها با بخش پاسخنامه در انتهاي كتاب
 مرحله هشتم: خود را در محيط مكالمه تصور كردن و ساختن جمالت مشابه
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 )Vocabularyلغت ( .2
 ابتدا هر لغت را بخوانيد و تلفظ صحيح آمريكايي را در ديكشنري چك كنيد.مرحله اول: 

 مرحله دوم: مترادف لغت را بخوانيد.
مرحله سوم: لغت را در جمله ببينيد و به كاربرد آن توجه كنيد (زيرا بعضي لغات چندين كاربرد 

 دارند)
 يادگيري شما ثبات مي دهد.مرحله چهارم: لغت را هفت بار با تلفظ صحيح تكرار كنيد زيرا به 

 مرحله پنجم: سعي كنيد با لغت مربوطه در صحنه هاي ديگر جمله بسازيد.
 (همه لغات در اين بسته بسيار كاربردي هستند)

 
 )Reading Comprehensionدرك مطلب ( .3

آن مرحله اول: ابتدا بدون پيدا كردن معاني لغات جديد در متن، يكبار آن را بخوانيد و موضوع اصلي 
 را درك كنيد.

مرحله دوم: بعد از درك كلي متن معني لغات كليدي را پيدا كنيد الزم به ذكر است كه معاني لغات 
 كليدي در حين تدريس ارائه شده اند.

مرحله سوم: در حين خواندن متن به ساختارهاي گرامري جمالت هم توجه كنيد زيرا به شما اين امكان 
 كاربردي تر بياموزيد. را مي دهد كه نكات گرامري را

 كنيد و خالصه متن را بگوييد. Speakingمرحله چهارم: وقت آن است كه خودتان شروع به 
 (با خود صحبت كردن بسيار مهارت مكالمه را تقويت مي كند)

 
 )Idioms and Expressionsاصطالحات پركاربرد در مكالمه( .4

 مرحله اول: اصطالح مورد نظر را با دقت بخوانيد.
 حله دوم: در جمله معني آن را حدس بزنيد.مر

 مرحله سوم: در جمله با كاربرد آن آشنا شويد.
 مرحله چهارم: معني آن را به خاطر بسپاريد.

 مرحله پنجم: در صحنه هاي ديگري به طور تخيلي مثال هاي مشابه براي درك بيشتر بسازيد.
 ديگري ببينيد. مرحله ششم: در صورت نياز در ديكشنري اصطالحات مثال هاي

 اصطالحات بسته مراجعه كنيد. CDمرحله هفتم: به 
 

 اصطالحات بسته خودآموز: CDروش كار با 
 12تصويري براي آموزش اصطالحات وجود دارد كه در برگيرنده   CDدر اين بسته خود آموز يك عدد 

Track  است. اينCD  همه اصطالحات موجود در اين بسته را آموزش نمي دهد اما به تدريس خيلي از آنها  
       از طريق تصوير، حركات بدن و پانتوميم به آموزش اصطالحات پركاربرد  CDمي پردازد.فردي در اين 

   پژوه جا دربرگيرنده چندين اصطالح است و براي دانش مي پردازد. بايد دانش پژوه هر بخش را ببيند كه
مي شود كه بعد از يادگيري اصطالح مورد آموزش چند نمونه جمله با  مي اندازد. از دانش پژوه در خواست 

 آن بسازد.
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 Listeningمهارت شنيداري  .5

جلد آبي  Tactics For Listeningاز طريق كتاب  Listening در اين بسته خودآموز تقويت مهارت 
وجود دارد اما  Listeningبراي   unit  24) صورت مي گيرد. در اين كتاب مجموعاً Expandingرنگ (

از اين كتاب تدريس مي شود و بقيه   Unit 10طبق طرح درس ارائه شده در كتاب آموزش فقط 
  Self-studyبخشهاي باقيمانده بايد طبق اصولي كه جلوتر توضيح داده خواهند شد توسط دانش پژوه 

در پايان كتاب طبقه بندي  شده  Listeningاست. لغات مهم بخش  Americanاين كتاب شوند. لهجه 
 اند.

 در پايان كتاب طبقه بندي شده اند.  Listening لغات مهم بخش 
مرحله اول: گوش كردن به هر بخش براي بار اول و پاسخ به تمارين كتاب و چك كردن جواب ها با 

 پاسخ نامه آخر كتاب
ش كردن براي بار دوم و پيدا كردن جواب هاي درست براي سؤاالتي كه در بار اول مرحله دوم: گو

 جوابشان اشتباه بوده است.
 دادن به جهت تكرار هر جمله.  Pauseمرحله سوم: گوش كردن براي بار سوم و تك تك به جمالت 

 آخر كتاب و چك كردن نهايي.  Typescriptمرحله چهارم: مراجعه به 
آخر كتاب چك    typescriptكند و دقيقاً با  runرا  CDت در مرحله چهارم دانش پژوه توجه: بهتر اس

كنيد و متوجه شويد كه در كدام جمله مشكل داشته ايد و در نهايت لغت هايي را كه نمي دانيد در 
 لغت نامه پيدا كنيد و به خاطر بسپاريد.

 كنند. Self-studyطبق مراحل فوق  را Listeningدانش پژوهان مي توانند بقيه بخش هاي كتاب 
 

 )Dialogبخش مكالمه ( .6
 مرحله اول: شناسايي دو شخصيت يا سه شخصيتي را كه در يك ديالوگ با هم صحبت مي كنند.

 مرحله دوم: خواندن ديالوگ از ابتدا تا انتها براي بار اول
و اصطالحات مهم هر  مرحله سوم: جستجو براي لغات و اصطالحات جديد (الزم به ذكر است كه لغات

 بخش در كتاب آموزشي ارائه شده اند.)
مرحله چهارم: اجرا كردن نمونه ديالوگ در يك محيط تخيلي.(انجام اين تمرين به دانش پژوه اين 

 اجرا كند)  Speakingامكان را مي دهد كه بتواند شبيه اين ديالوگ را در 
 اصطالحات جديد ديالوگ توسط دانش پژوهمرحله پنجم: جمله سازي كاربردي با لغات و 

 
 )Classified Practicesتمارين طبقه بندي شده براي سنجش ميزان يادگيري( .7

 مرحله اول: مطالعه نكات گرامري در كتاب آموزش
 مرحله دوم: حل تمارين طبقه بندي شده بر اساس سرفصل تدريس شده در انتهاي كتاب

 ر پاسخ نامه انتهاي كتابمرحله سوم: بررسي جواب هاي تمارين د
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بخش  37توجه: الزم به ذكر است كه در بخش پاياني كتاب براي تمام سرفصل هاي آموزشي در 

تمارين طبقه بندي شده ارائه شده اند حل اين تمارين به دانش پژوه امكان سنجش دقيق از ميزان 

 يادگيري خود را مي دهد.

 سي دي هاي مربوط به آموزش از طريق فيلم .8

كوتاه مي باشد. كه  episodeفيلم در برگيرنده چند  CDفيلم  ارائه شده است. هر  CDاين بسته دو در 
     در مورد موضوع خاصي  episodeدانش پژوهان بايد طبق مراحل زير مورد تمرين قرار دهند. هر 

 .مي باشد
 براي بار اول به جهت درك موضوع اصلي و لب كالم فيلم episodeمرحله اول: تماشاي هر 

 براي درك با جزئيات بيشتر episodeمرحله دوم: تماشاي مجدد 
 به جهت كار روي لغات و اصطالحات جديد episodeمرحله سوم: تماشاي مجدد 

         الزم به ذكر است كه اكثر مواقع فردآموزش دهنده در فيلم لغات و اصطالحات جديد را آموزش
 مي دهد.

 توجه: لغات و اصطالحات هر فيلم در بخش پاياني كتاب براي دانش پژوهان عزيز طبقه بندي شده اند.
 )Speakingمرحله چهارم: صحبت كردن باخود درباره خالصه موضوع فيلم(

 )Story bookكتاب داستان ( .9
كتاب داستان بايد طبق مراحل اين بسته شامل يك كتاب داستلن مي باشد در سطح مياني مطالعه اين 

 زير انجام شود.
 كتاب داستان بخش به بخش خوانده شود. .1

2. CD  .كتاب داستان براي هر بخش به جهت اصالح تلفظ ها شنيده شود 

 جستجوي لغات و اصطالحات جديد در متن در لغت نامه بعد از مطالعه هر بخش .3

 Writingطراحي خالصه هر بخش در قالب  .4

 در مورد خالصه هر بخش با خودتان در چند دقيقه Speaking طراحي .5

 (Pronunciation)تقويت تلفظ لغات  CDلوح فشرده  .6

 كامل پيرامون آموزش طريق صحيح تلفظ لغات مي باشد.  CDاين بسته شامل يك 
 با روش هاي نوين چگونگي تلفظ صحيح كلمات را آموزش مي دهد. SpeakerNativeخانمي بومي 

به دانش پژوه  CDرا در چند بخش مشاهده كند. اين   CDاست مي شود كه اين از دانش پژوه درخو
يك امكان را مي دهد كه حروف انگليسي را از ابتدا با روش صحيح تلفظ كند و كم كم لهجه فارسي 

بسيار مختصر و مفيد است  CDتغيير كرده و به لهجه انگليسي غليظ و بسيار تأثيرگذار تبديل شود. اين 
 و بسيار علمي روي مهارت تلفظ كار مي كند.

 بخش مي باشد. 34در برگيرنده  PET Intensive 2بسته مكالمه خودآموز سطح پيشرفته 
 سرفصل هاي گرامري تدريس شده در اين بسته خودآموز عبارتند از:

)Some Adjectives with Their Prepositions يك سري صفات همراه با حروف اضافه شان( 
)Review On Simple Present Tense( 

 دوره روي زمان حال ساده
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 )Conditional Sentencesجمالت شرطي(
 )Causative Caseوجه سببي (

 )Should+ have +p.pبايد در گذشته (
 )enough, too, so, such, such a/an, very , so many, so muchتدريس(

 )Verbs Of Perceptionال حسي(افع
 (تدريس لغات، اصطالحات، درك مطلب، جمله سازي)

 
دانش پژوه مي تواند طبق برنامه مطالعه روزانه ارائه شده در كتاب راهنما براي دوره سطح  توجه:

دقيقه به پايان برساند. اگر  90ماه هر جلسه به مدت  2روز يعني  60مياني، مطالعه اين بسته را در 
دقيقه كمتر يا بيشتر مطالعه كند مدت زمان مطالعه بسته تغيير خواهد  90نش پژوه به جاي روزي دا

دقيقه به مطالعه اين بسته اختصاص دهد و  90كرد اما هر دانش پژوه مي تواند بدون فشار روزي 
لي ماه پايان برساند و بعد از شركت در آزمون پاياني و كسب نمره قبو 2بسته را در مدت زمان 

 را خريداري و شروع به مطالعه كند. Pre-IELTSبسته 

 
 نياز به تغيير ندارد. PET Intensive2برنامه روزانه مطالعه مربوط به دوره  توجه:

CD :هاي آموزشي بسته مكالمه سطح پيشرفته عبارتند از 
 track 12ت شامل دارد يك فيلم اصطالحا track  7 2دارد و فيلم  track 8  1فيلم   2و  1فيلم  CDدو 
 Tactics for Listening (Expanding) براي كار روي كتاب آبي  CD Listeningيك 

 مربوط به كتاب داستان CDيك 
 آموزش تلفظ انگليسي  CDيك 

 ها قبالً مفصالً توضيح داده شده اند.  CDتوجه: روش كار با اين 

 
 بسته مكالمه سطح پيشرفته OSITتوضيحاتي پيرامون آزمون هاي اينترنتي 

Online Smart Integrated Tests 
 )Unit 5 )Unit 2-5 بعد از  OSITآزمون اول اينترنتي 

 )Unit 10   5 )Unit 6-11 بعد از  OSITآزموندوم اينترنتي 

 )Unit 15                            )Unit 12-17بعد از  OSITآزمون سوم اينترنتي 

 )Unit 20                          )Unit 18-23 بعد از  OSITآزمون چهارم اينترنتي 

 )Unit 25                           )Unit 24-29 بعد از  OSITآزمون پنجم اينترنتي 

 )Unit  30                         )Unit 30-34 بعد از  OSITآزمون ششم اينترنتي 

 )Unit 30-34( كل كتاب مكالمه سطح پيشرفته FTCT آزمون جامع اينترنت

Final Targetful Comprehensive TEST 
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ميان دوره اي در كتاب مكالمه سطح پيشرفته مشخص شده اند و  OSITالزم به ذكر است كه آزمون هاي 
رنتي دانش پژوه طبق طرح درس ارائه شده در كتاب راهنما بايد به سايت مراجعه كرده ودر آزمون اينت

شركت كند. سپس در پايان اين كتاب يك آزمون جامع از كل كتاب طراحي شده است كه دانش پژوه در پايان 
 كل كتاب بايد در اين آزمون شركت كند.

 روند ورود به سايت امتحانات و پشتيباني:
رقمي اختصاصي  12داخل هر كدام از بسته هاي خودآموز يك كارت قرار دارد كه بر روي آن رمز كد عبور 

هر كاربر قرار گرفته است. زبان آموز عزيز مي بايست در ابتداي امر نسبت به مراجعه به سايت 
exam.hiradenglish.com  ر سايت را تكميل رقمي ثبت نام خود د 12اقدام نموده و با استفاده از كدعبور

 نمايد.
رقمي بر روي كارت قرار گرفته كد مي بايست با از بين بردن روكش امنيتي آن كد را در قسمت  12كد عبور 

 مربوطه در سايت وارد نماييد.
اينترنتي هيراد براي زبان آموز از زمان تكميل ثبت نام و  ذكر اين نكته ضروري است كه زمان آغاز پشتيباني

Log in   شدن در سايت مي باشد. ضمناً در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در اين مورد به سايت هيراد به
 قسمت پشتيباني بسته هاي خودآموز مراجعه فرماييد. www. Hiradenglish.comنشاني 

 
 

  

Study Plan 

   

  

 PET Intensive 2رنامه مطالعه روزانه براي دوره 
   

      

 
Day 1 Unit 1 90دقيقه 

 
Day 2 Unit 1 90دقيقه 

 
Day 3 Unit 2 90دقيقه 

 
Day 4 Unit 2 + CD Film 1 Track 1 90دقيقه 

 
Day 5 Unit 3 90دقيقه 

 
Day 6 Unit 3  Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 7 Unit 4 90دقيقه 

 
Day 8 Unit 4 + CD Film1 Track 2 90دقيقه 

 
Day 9 Unit 5 90دقيقه 

 
Day 10 Unit 5  +   OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی اول 

 
Day 11 Unit 6 90دقيقه 

 
Day 12 Unit 6 + CD Film 1 Track 3 90دقيقه 

 
Day 13 Unit 7 90دقيقه 

 
Day 14 Unit 7 90دقيقه 
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Day 15 Unit 8 90دقيقه 

 
Day 16 Unit8 + CD Film 1Track 4 90دقيقه 

 
Day 17 Unit9 90دقيقه 

 
Day 18 Unit9  Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 19 Unit10 + CD Film 1 Track 5 90دقيقه 

 
Day 20 Unit10 +   OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی دوم 

 
Day 21 Unit11 90دقيقه 

 
Day 22 Unit11 CD Film 1 Track 6 90دقيقه 

 
Day 23 Unit12 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 24 Unit12 + CD Film 1 Track 7 90دقيقه 

 
Day 25 Unit13 90دقيقه 

 
Day 26 Unit13 90دقيقه 

 
Day 27 Unit14 90دقيقه 

 
Day 28 Unit14 + CD Film 1 Track 8 90دقيقه 

 
Day 29 Unit15 90دقيقه 

 
Day 30 Unit15 Listening Activity+   OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی سوم 

 
Day 31 Unit16 90دقيقه 

 
Day 32 Unit16 + CD Film 2 Track 1 90دقيقه 

 
Day 33 Unit17 90دقيقه 

 
Day 34 Unit17  Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 35 Unit18 90دقيقه 

 
Day 36 Unit18 + CD Film 2 Track 2 90دقيقه 

 
Day 37 Unit19 90دقيقه 

 
Day 38 Unit19  Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 39 Unit20 90دقيقه 

 
Day 40 Unit20+ OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی چهارم 

 
Day 41 Unit21  Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 42 Unit21 + CD Film2 Track 3 90دقيقه 

 
Day 43 Unit22 90دقيقه 

 
Day 44 Unit22 90دقيقه 

 
Day 45 Unit23 + CD Film 2 Track 4 90دقيقه 

 
Day 46 Unit23 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 47 Unit24 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 48 Unit25 +OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی پنجم 
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Day 49 Unit26 90دقيقه 

 
Day 50 Unit27 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 51 Unit28 + CD Film 2 Track 5 90دقيقه 

 
Day 52 Unit29 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 53 Unit30 +OSITدقيقه90 آزمون اينترنتی ششم 

 
Day 54 Unit31 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 55 Unit32 + CD Film 2 Track 6 90دقيقه 

 
Day 56 Unit33 90دقيقه 

 
Day 57 Unit34 Listening Activity 90دقيقه 

 
Day 58 Unit35 + CD Film 2 Track 7 90دقيقه 

 
Day 59 Unit36 90دقيقه 

 
Day 60 

Unit37 Listening Activity FTCT آزمون جامع کل
 کتاب

 دقيقه90

 

 ADVANCED(PET INTENSIVE 2)موز مكالمه آچگونگي مطالعه بسته خود 

ا مطالعه كند.در مربوطه ر UNITدقيقه  90دانشجو بايد دقيقا طبق برنامه روزانه طراحي شده هر روز روز ي 

وجود دارد. دانشجو بايد هر روز طبق برنامه روزانه  ACTIVITYيكسري  UNITموز در هر آبسته خود

ACTIVITY   هايUNIT .مربوطه را به ترتيب و به دقت انجام دهد 

 موزاين بسته خود آ SPEAKINGچگونگي كار روي مهارت 

اين بسته به طور كامل پاسخ داده شده است به عبارت  SPEAKINGهمانطور كه گفته شد به تمام موضوعات 

موضوعات پاسخ هاي داده شده به باشد. دانشجو بايد مي  SPEAKING SAMPLESديگر اين بسته داراي 

SPEAKING  در مرحله بعد دانشجو  نها را با خودش تكرار كند.را بخواند از آنها ايده و درس بگيرد و سپس آ

مربوطه با استفاده ازدانش خود پاسخ دهد در حقيقت دانشجو بايد  SPEAKINGبايد به طور شفاهي به سوال 

 با خودش صحبت كند و سعي كند هر انچه از پاسخ ها فرا گرفته است را به كار ببرد.

      يلذتدريس شده اند به قرار  ADVANCEDموز مكالمه سطح موارد گرامري كه در بسته خود آ

 مي باشند.

 نهاو كاربردي به همراه حروف اضافه آ صفات معروف

 جمالت شرطي
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 MIXEDشرطي 

 I WISHجمالت 

 جمالت سببي معلوم ومجهول

 (SHOULD+HAVE+P.P)بايد در گذشته

ENOUGH 

TOO 

SO 

VERY 

SUCH A 

SUCH AN 

SUCH 

SO+ADJECTIVE+A/AN+NOUN 

SO MANY 

SO MUCH 

SO FEW 

SO LITTLE 

 (VERBS OF PERCEPTION)افعال حسي

 نشبه جمله اسمي وانواع آ

 نمونه مقاله

 توضيحاتي پيرامون هر كدام از بخش ها :

(A:در هر چهار مهارت مي پردازد.  مكالمه اين كتاب به فرآيند اصلي آموزش دوره كتاب اصلي آموزش

د ارائه مي كند و در تدريس همه نكات از زبان فارسي نكات را طبقه بندي مي كند و به صورت مختصر و مفي

 هم كمك مي گيرد.
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(B:در  مكالمهاين كتاب با ارائه اهداف آموزشي كتاب خودآموز دوره  كتاب راهنما، طرح درس و نقشه راه

قالب نقشه راه مفهومي، طرح درس با تمام جزئيات ، امكان برنامه ريزي در طول زمان مشخصي را به دانش 

پژوه مي دهد و دانش پژوه را قدم به قدم در فرآيند يادگيري هدايت مي كند. طرح درس با مشخص 

و يادگيري كردن مسير آموزشي در طول مدت مطالعه اين بسته مكالمه خودآموز، امكان آموزش 

 سيستماتيك را براي دانش پژوه فراهم مي كند.

(C:اين بخش با توسعه و تعميق آموخته هاي دانش پژوه از بسته خودآموز  بخش كار و حل تمرين

 موقعيت يادگيري بيشتر و سنجش و ارزيابي را براي دانش پژوه فراهم مي كند.مكالمه

(D ه دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهياين كتاب ب :مكالمهآزمون هاي مربوط به دوره- 

طراحي محتواي ارزشيابي بر مبناي  با onlineيادگيري بازخوردي موثر به دست بياورند. آزمون هاي 

خودآموز دانش پژوهان را در زمينه هاي مفاهيمي كه در جريان   مكالمهوروديهاي فرآيند آموزش كتب 

قيق قرار مي دهد. اين آزمون ها از پشتيباني پايگاه اينترنتي برخوردار يادگيري آموخته اند مورد سنجش د

 است.

(E (هميار كتب در خلق موقعيت هاي يادگيري چند رسانه اي) :محتواي ديجيتال 

محتواي ديجيتال  با استفاد از امكانات محيط هاي نرم افزاري چند رسانه اي، به خلق موقعيت هاي متفاوت 

 مي پردازد تا  دانش پژوهان را به مشاركت بيشتر در فرآيند يادگيري تشويق كند.  مكالمهيادگيري 

محتواي ديجيتال با فراهم آوردن يك درگاه الكترونيكي، به دانش پژوهان اين امكان را مي دهد تا محتواي 

 ديجيتال مورد نظر خود را در فضاي مجازي توليد  و با ساير دانش پژوهان به اشتراك بگذارند.

(F:آزمون هماهنگ به دانش پژوهان كمك مي كند تا از فرآيند ياد دهي  آزمون هاي هماهنگ دوره اي–

بازخوردي موثر به دست آورند. اين آزمون هماهنگ بر مبناي ورودي هاي فرايند آموزش دوره  -يادگيري

مفاهيمي مورد سنجش  در كتاب ، دانش پژوهان را در جريان يادگيري در زمينه هاي مختلفمكالمه خودآموز 

 قرار مي دهد. اين آزمون ها هم به صورت كتبي و هم به صورت اينترنتي طراحي شده اند. 

G( ارائه كتاب داستان همراهCD :در آموزش دوره مكالمه براي هر بسته خود آموز يك كتاب آموزشي

ر راهنما ارائه شده است. الزم آموزشي ارائه شده است و چگونگي برخورد با اين سيستم د CDداستان همراه با 

خيلي از مفاهيم از طريق فيلم آموزش داده مي شوند و اصطالحات،  مكالمهبه ذكر است در بسته خودآموز 

 ارائه شده اند. مكالمهعبارات و لغات مهم هر كدام از فيلم ها در كتب 
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 فرآيند پشتيباني بسته هاي خودآموز:

خودآموز در مسير مطالعه دانش پژوه را پشتيباني و هدايت مي كند تا دانش اين مركز بعد از خريد هر بسته 

پژوه بتواند تحت نظارت آموزشي اين مركز به راحتي مطالعة بسته را به اتمام برساند و به قابليت هاي الزم 

 دست يابد.

 پشتيباني اين مركز در همه بسته هاي خودآموز شامل موارد زير مي باشد:

 )Online Smart Integrate Tests( (OSIT)هوشمند هماهنگ onlineآزمون هاي  •

              (Final Targetful Comprehensive Tests) (FTCT)آزمون هاي جامع هدفمند پاياني   •

 
الين ميان دوره اي و پايان دوره اي طبق سيالبس تدريس ن آزمون ها به صورت آزمون هاي آناي •

طراحي شده اند و دانش www.hiradenglish.comشده براي دانش پژوهان در پايگاه اينترنتي 

 پژوه مي تواند با شركت در اين آزمون ها به راحتي ميزان يادگيريش را مورد سنجش قرار دهد.

 

بعد از خريد هر بسته خودآموز به جهت ورود به  به دانش پژوه passwordو  usernameئه اار •

سايت و شركت در آزمون هاي طبقه بندي شده هربسته خودآموز و كسب اطالعات به روز از سايت 

 .اين مركز

دانشجويان مي توانند در صورت داشتن هرنوع سوال درمورد بسته هاي خودآموز به آدرس  •

info@hiradenglish.com:  email   ساعت پاسخ خودرا دريافت كنند يا به  24نهايتاً زده بعد از

Panel هاي موجود در سايت مراجعه كرده و از طريق پرسش و پاسخ با كارشناسان آموزشي به پاسخ

 سواالت خود در مورد بسته هاي خودآموز دست يابند.

 و برگزيده مختص همة بسته هاي خودآموز. ارائه نكات طاليي •

اين مركز در زمان هاي از قبل تعيين  ژوهان با مشاوران آموزشيامكان ارتباط تلفني دانش پ •

  شده به جهت دريافت هرنوع پشتيباني در مورد بسته هاي خودآموز  (زمان هاي پشتيباني تلفني 

 بسته هاي خودآموز در دفترچه ي راهنماي هر بسته اعالم  شده اند.)

اي براي هركدام از بسته هاي خودآموز به آزمون هاي هماهنگ ميان دوره اي و پايان دوره  توجه : •

 طور مجزا طبقه بندي شده و درسايت اين مركز قابل دسترسي مي باشند.
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  password ,username , Deadlineبحث

براي شركت در آزمون هاي ميان دوره اي و پايان دوره اي  passwordو   Usernameالزم به ذكر است كه 
دوره  BECو   Pre-IELTSروز و براي بسته هاي  100طبق برنامه مطالعه در كتاب راهنما براي بسته مكالمه

مي شوند و  password inactiveو  Usernameروز مي باشد. بعد از زمان هاي ذكر شده  150كار و تجارت 
ن را به شماره كارت ارائه توما 15000جديد مبلغ   usernameوpassword  اي دريافت دانش پژوه بايد بر

  usernameشده در سايت واريز كرده و بعد از اعالم به بخش فروش بسته هاي خودآموز، مجدداً 
 جديد دريافت كند. passwordو

 

 بسته هاي خودآموز: Speaking پشتيباني

 آموزش تصويري نصب و چگونگي كار با آن  Skype دانلود نرم افزار اسكايپ

Skype  را با دوستان از  تصويري و صوتي نرم افزاري مي باشد كه به شما امكان برقراري ارتباط نام
فراهم مي كند. اين برنامه همانند تلفن عمل كرده و دو طرفي كه قصد ارتباط با يكديگر را دارند بايد اين  اينترنت طريق

سيستم خود داشته باشند. همچنين در اين برنامه امكان برقراري ارتباط تصويري به وسيله دوربين هاي برنامه را بر رو 
در انتقال صدا برخوردار           كيفيت بااليي اينترنتي و گفتگوي متني و حتي انتقال فايل نيز وجود دارد. اين نرم افزار از

 .مي باشد

 :Skype قابليت هاي كليدي نرم افزار
 Skype  تماس نامحدود و رايگان در هر نقطه از دنيا با ديگر استفاده كنندگان از  -

 قابليت تماس تصويري  -

 نفر در گروه هاي چت  100كردن با بيشتر از  چت قابليت  -

 تا چهار نفر به صورت هم زمان Conference call قابليت  -

 كيفيت بهتر از تلفن معمولي توانايي تماس با تلفن عادي (با قيمت مناسب) حتي با  -

 نمايش ليست دوستان شما  -

 … و  -

 (Skype v 6.21.73) دانلود نرم افزار اسکایپ 

 :آموزش نصب نرم افزار و آموزش ساخت اكانت اسكايپ

  .كليك كنيد Setup پس از اينكه نرم افزار را از لينك پايين صفحه دانلود كرديد، روي

 .كليك كنيد I agree next در صفحه باز شده روي

 .كليك كنيد Continue در صفحه جديد روي

 .دكليك كنيد، صبر كنيد تا نرم افزار نصب شو Continue در صفحه بعد هم روي

 براي استفاده از اين نرم افزار بايد يك حساب كاربري .پس از نصب با صفحه اي مثل عكس زير روبه رو مي شويد

(account) در سايتSkype   لينكدرست كنيد. براي شروع اين كار بايد رويLogin.Skype.com  كليك كنيد. پس
 .از كليك به سايت اسكايپ ، براي ايجاد حساب كاربري منتقل مي شويد

 .كامل پر كنيدشما بايد فرم ثبت نام را به طور 

http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1717&Title=Skype%206.22.64.107%20for%20Win%20/%207.2.412%20for%20Mac
http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1717&Title=Skype%206.22.64.107%20for%20Win%20/%207.2.412%20for%20Mac
https://login.skype.com/account/signup-form?return_url=https%3A%2F%2Fsecure.skype.com%2Fportal%2Foverview
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First name: نام 

Last name: نام خانوادگي 

Your email address: آدرس ايميل 

Repeat email: تكرار آدرس ايميل 

 

Birthday: تاريخ تولد 

Gender: جنسيت 

Country: كشور 

City: شهر 

Language: زبان 

Mobile phone number: شماره موبايل 

?How do you intend to use Skypeچگونه قصد داريد از اسكايپ استفاده كنيد؟ 

 

 .را انتخاب كنيد Mostly personal conversation گزينه
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Skype Name: نام كاربري 

Password: رمز عبور 

Repeat password: تكرار رمز عبور 
  

كليك  I agree continue رويدر قسمت آخر بايد اون كلمه كه در تصوير هست را در كادر پايين بنويسيد و در انتها 
 .كنيد، صبر كنيد تا عمليات ثبت نام انجام شود

 

 
 

 را وارد كنيد و در قسمت نام كاربري بايد Skype Name حاال دوباره برگرديد به صفحه اول و در قسمت

Password را وارد كنيد، و روي رمزعبور Sign in .كليك كنيد. منتظر بمانيد 
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كليك  Continue صدا، ميكروفن و وب كم را چك كنيد كه فعال هستند يا نه، بعد از چك كردن روي در اين صفحه بايد
 .كليك كنيد  Continue كنيد. در صفحه بعد هم باز روي

 Startدر قسمت بعد بايد يك عكس براي پروفايل خود انتخاب كنيد، بعد از انتخاب عكس در صفحه بعد بايد روي گزينه

using Skype ك كنيدكلي. 

 .خوب باالخره مراحل نصب نرم افزار به پايان رسيد

 .به تصوير زير دقت كنيد، روي اين عالمت در اسكايپ كليك كنيد
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شما از اين طريق مي توانيد دوستان خود را به ليست مخاطبانتان اضافه كنيد. براي اضافه كردن دوستان بايد نام آن ها 
كليك كنيد و منتظر بمانيد تا دوست شما درخواست شما را   Add to Contacts را جستجو كنيد و سپس روي گزينه

 .قبول كند

 
 .شد و شما مي توانيد از كار با نرم افزار لذت ببريد مراحل نصب به طور كامل انجام

  
 :آموزش كار با اسكايپ

 !حال وقت آن است كه بياموزيم چه طور با اسكايپ كار كنيم

كنيد. براي صحبت كردن با دوستانتان بايد آنها را پيدا كنيد. به اين صورت كه از ابزارهاي سمت  Sign in در اسكايپ
 .را انتخاب كنيد New Contact كليك و New چپ، روي گزينه

را بزنيد تا دوستتان را بيابيد. توجه داشته باشيد دوستتان  find اسم،آي دي اسكايپ و يا ايميل دوستتان را وارد كنيد و
 .ما بايد اسكايپ را دانلود كرده و در آن پروفايل ساخته باشدحت

 .كليك كنيد تا به ليست دوستانتان اضافه شود Add Contact بعد از آنكه فرد مورد نظرتان را پيدا كرديد، روي گزينه
 
  

 

شما مجهز به دوربين مطابق شكل باال دو گزينه سبز رنگ، زير توضيحات اكانت فرد مورد نظر قرار دارد. اگر سيستم 
 .كليك كنيد call و در غير اين صورت روي video call است و مي خواهيد تصويرتان را هم بفرستيد روي گزينه
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فرد مورد نظر اگر آنالين باشد، صفحه اي مانند زير برايش باز مي شود كه در صورت تمايل مي تواند به آن پاسخ 
 .بدهد

 

 .اول از سمت چپ ارتباط صوتي ست. گزينه وسط ارتباط صوتي و تصويري ست و گزينه ي آخر قطع تماس است ينهگز

 ارتباط تلفني زبان آموزان با پشتيبان آموزشي

آموز يك پشتيبان آموزشي دارد كه در فواصل زماني مشخص با زبان  به اين صورت است كه هر زبان 
ي را پيگيري مي نمايد. زبان آموز مي تواند كه سواالت احتمالي روند خودآموز آموز تماس مي گيرد، و

پيگيري روند  مطرح نمايد و پاسخ سوال خود را دريافت نمايد.پشتيبان مركز با تماس دوره ايي و  خود را
سريعتر هر بسته طبق  مطالعه هر دانش پژوه را چك مي كند و به دانش پژوه به جهت مطالعه هرچه

   .زانه در كتاب راهنما انگيزه  مي دهدبرنامه مطالعه رو

هركدام از بسته هاي خودآموز به طور  آزمون هاي هماهنگ ميان دوره اي و پايان دوره اي براي : توجه
 دسترسي مي باشند مجزا طبقه بندي شده و درسايت اين مركز قابل

  Speaking چگونگي پشتيباني بسته هاي خود آموز زبان انگليسي از لحاظ مهارت

 توجه با كنند مي تهيه را هيراد تخصصي مركز الزم به ذكر است كه دانشجوياني كه بسته هاي خود آموز زبان انگليسي 

             به روش زير مورد حمايت همه جانبه قرار  speaking مهارت لحاظ از اند خريه بسته آن براي كه سطحي به

 .مي گيرند

 PET Zero  و PET Basic كه بسته مكالمه سطح مبتدي را خريده است براي كتاب هايبه عنوان مثال دانشجويي 

به اين شكل است كه هر هفته يكي از  speaking قرار ميگيرد. روش حمايت speaking بار مورد حمايت 10جمعاٌ 

دقيقه به  10تماس گرفته و با وي حدود  Skype  افزار متخصصان زبان مركز تخصصي هيراد با دانشجو از طريق نرم

مكالمه انگليسي مي پردازد و در انتهاي مكالمه متخصصين زبان هيراد تمام اشتباهات گرامري، لغوي و تلفظي دانشجو را 

 .آوري مي كنندبه وي ياد 

كه هر بار قرار است از دانشجو پرسيده شود روي سايت هيراد به  speaking الزم به ذكر است كه تمامي سواالت

قرار دارد و دانشجو از قبل سواالت را ديده و درباره آنها فكر كرده و بدين  www.hiradenglish.com آدرس

خيلي بهتر به سواالت پرسيده شده پاسخ دهند. در ذيل تعداد دفعاتي ترتيب يكسري نظرات جمع آوري مي كند تا بتواند 

 :قرار مي گيرد ذكر شده است speaking كه هر دانشجو براي هر بسته مورد حمايت
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