
بان امیخوای توی  ین کارگاه ز یژه تر نگلیسی و
نی؟که برای ایرانی ها برگزار میشه شرکت ک



مزایای این دوره فشرده
بان انگلیسی آنالین  ؟...ز پایان خستگی و دردسر رفت و آمد به کالس زبان در ترافیک

Video & PDF ضبط شده کالس بصورت      دریافت فایل

تبلت و کامپیوترکالس از هر جای کشور با موبایل،حضور در

نامحدود به کلیپ های آموزش مکالمه پیشرفتهدسترسی

دوره آفالینتحصیل تمام خانواده با پرداخت یک شهریه

عدم نیاز به خرید کتب زبان با هزینه های سرسام آور

ساعته زبان آموزان توسط پشتیبانان۲۴همراهی 



جلسه کارگاه مکالمه پیشرفته روزمره و رسمی۴۵* 

دقیقه ای۹۰جلسه ۲ماه، هفته ای ۶طول دوره * 

ساعت ویدئو آموزش فشرده۳۰* 

کلمه انگلیسیهزار ۲۲داستان کوتاه شامل بیش از ۹۰* 

درس جهت تقویت مهارت شنیداری شامل تمامی لهجه ها۷۲*

درس جهت تقویت مهارت های مکالمه و نوشتار۴۰* 

مبحث کامل گرامر۱۴* 

آیلتس در پایان دوره۶کسب نمره : هدف این دوره * 

اصول و فنون ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس* 

تقویت تمامی مهارت های ؛* 

انگلیسیکارگاه فشرده 

Speaking , Writing , Reading , Listening

A1_B2



جلسه کارگاه مکالمه پیشرفته آیلتس۳۵* 

دقیقه ای۹۰جلسه ۲ماه، هفته ای ۴طول دوره * 

ساعت ویدئو آموزش فشرده۵۰* 

کالوکیشن و عبارت مهم زبان انگلیسی بصورت طبقه بندی شده۱۰۰۰داستان کوتاه شامل ۵۰* 

کلمه رسمی انگلیسی جهت تقویت خواندن و نوشتنهزار ۳۵مقاله علمی شامل بیش از ۵۰* 

درس پیشرفته جهت تقویت مهارت شنیداری شامل تمامی لهجه ها۵۰*

درس جهت تقویت مهارت های مکالمه و نوشتار۲۵* 

مبحث کامل گرامر۱۴* 

آیلتس در پایان دوره+۸کسب نمره : هدف این دوره * 

تقویت تمامی مهارت های ؛* 

پیشرفتهکارگاه فشرده 

Speaking , Writing , Reading , Listening

C1_C2



شما جهت موفقیتراه نقشه 

در

زبانآزمون های بین المللی 

1

3

2

تقویت مهارت های باال تا حد متوسط

SLW

حد پیشرفتهها تا تقویت مهارت 
Boost Skills & Stabilize

گرامر

تقویت دایره واژگان

اصول و فنون ترجمه

تلفظ صحیح کلمات و روخوانی روان متن 

Reading & Grammar

حل تست های بسیار به منظور 

رفع نقاط ضعف و یادگیری 

امتحانمدیریت زمان در 

Strategies

4

مشاهده
کلیپ مربوطه

https://www.aparat.com/v/vdRqw


ارسال فرم تعیین سطح به واتس اپ( ۱

تصویری معارفه و آزمون تعیین سطحجلسه ( ۲

کسب تاییدیه صالحیت ورود به دوره( ۳

تهیه دوره پیشنهاد شده به شما( ۴

مشاهده پکج آموزشی و ارسال تکالیف به کارشناس دوره( ۵

پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز امتحان ورودی( ۶

ورود به کارگاه(۷

مراحل
امثبت ن



جهت شرکت کردن در جلسه تصویری معارفه و آزمون تعیین سطح

به واتس اپ مجموعه ارسال نمایید دقیقلطفا اطالعات خواسته شده را به صورت 

و نام خانوادگینام ( ۱

واتس اپ( ۳موبایل شماره ( ۲

سن(۴

دانشگاه ( ۷رشته تحصیلی (۶تحصیلی مدرک ( ۵

کاری ساعات ( ۹شغل( ۸

پلتفرم آموزش زبان هایپریونیطریقه آشنایی با / شما معرف ( ۱۰

دهیددوره یا کالس زبانی که قبال شرکت کرده اید را با جزئیات کامل توضیح هر ( ۱۱

تاریخ آخرین دوره ای که شرکت نموده اید( ۱۲

انتظارات و اهداف شما از شرکت کردن در این دوره( ۱۳



بوطه کلیک ن ماییدجهت ارتباط با بخش مد نظر روی لینک مر

طحجهت پرسیدن سواالت و ارسال فرم تعیین سواتس اپ 

جهت جلسه تعیین سطح و معارفهاسکایپ

پیشنهادات و انتقاداتایمیل

یونیوب سایت  رسمی مجموعه هایپر

https://wa.me/989216845474
https://join.skype.com/invite/jcDWN35yched
mailto:info@hyperuni.com
http://www.hyperuni.ir/


شماحسن انتخاببا تشکر از 
و
یداربه امید  د

پلتفرم آموزش زبان هایپریونی


