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The best investment is education  
  .در آموزش بهترین سرمایه گذاري است سرمایه گذاري 

  
  ...انقالب آموزشی در راه است 

ه این زبان، عقب ماندگی علمی و فنی را گردد، چرا که عدم آشنایی متخصصان و صاحب نظران ایرانی ب مروزه نیاز به آشنایی به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بیش از پیش احساس میا

  .براي کشورمان در پی خواهد داشت

هاي گذشته ، شرکت آریانا برخود واجب دانست تا در حد توان خویش، گامی در راستاي نوآوري و زمینه  پس از کسب افتخارات بسیار بزرگ علمی و صنعتی در برخی از شاخه هاي علوم در طی سال

هاي مختلفی همچون آموزش زبان، تکنولوژي آموزشی،  در این راستا جلسات متعددي با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه. ستعدادهاي خالق جوانان میهن اسالمی برداردسازي براي شکوفایی ا

خداوند بزرگ این زحمات شبانه روزي نتیجه داده و به صورت گرافیک، جلوه هاي رایانه اي، روانشناسی، بسته بندي، اقتصادي، تبلیغاتی و بازاریابی برگزار گردید و با عنایت 

   . پا به عرصه ظهور نهاد»2بدون توقف انگلیسی «آموزشی بسته

المه با ک ميه سازی شبي برایرانیامال اک هوشمند و يافزار ه از نرمک طراحی شد زبان ی کاربران فارسبراي  Topnotch بپر مخاط سطح و بر اساس کتاب هاي بسیار جذاب و 6 در آموزشین بسته یا

  :عناوین و افتخارات متعددي همچون  توانستکوتاه یافزار، در مدت ن نرمیبا توجه به امکانات ویژه و منحصر به فرد ا. دیمند گرد وتر بهرهیامپک

  » برترین اثر آموزشی کشور« •

  » LEDEX  2008ره افزار آموزش زبان انگلیسی در جشنوا برترین نرم« •

  » ار نوآورانهافز نرم« •

  » منتخب جشنواره ملی جوان ایرانی« •

  » ها ها و بیمه  خدمات نوین بانکیرتبه نخست پژوهش و نوآوري آموزشی در نخستین جشنواره مل« •

  . ردیلقب بگ» يت مشتریسب رضاکشور در کشرو ی پتک شر100« از یکی به عنوان 90انا در سال یت آرکن سبب گردد شری و همچنشور بدل گرددک ین محصول آموزشیبه پرافتخارتررا کسب نموده و 
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تـصور  . زدسـا  کننـد آمـاده مـی    هایی که به زبان انگلیسی صحبت می زبان انگلیسی ها و غیر زبان  اعم از انگلیسی،زبان آموز را براي برقراري ارتباط موفق و توام با اعتماد به نفس با جهان خارج     ن بسته   یا

ـ ا هنوز هم با تصور ایاما آ. ان ترس و دلهره را به همراه داشته و داردی از دانش آموزان و دانشجوياری بسي برايردن با وک زبان و صحبت یسینگل فرد ا یکت مواجه شدن با     یموقع ت مـضطرب  یـ ن موقعی

  د؟یشو یم

 بـا  یاز باشد، حتیه واقعا نک ي ندارد و در مواردییاور زبان آموز است، ترس و دلهره معنای بان ویط و لحظات پشتیه در تمام شراک بدون توقف یسیالمه انگلکساز م هیج خودآموز و شبکی امروزه با وجود پ 

  .دیند تا به سرمنزل مقصود رهنمون گردک یت می و هدایی خودتان شما را راهنمايزبان مادر

  : این مجموعه می توان به نکات زیر اشاره نمودآموزشیاز مشخصات 

 کنترل شده و آزاد مکالمه يها نی، آغاز و با تمرین شفاف اهداف ارتباطییبا تباست و  ی چهارگانه مهارتي زبان در قالب محتوای و اجتماعي اصطالحات کاربرد، د، گرامریکلمات جدشامل هر درس  •

 .ابدی یخاتمه م

 .شود یآورده م ی از محاوره واقعی متنوعيها  مثال،ن گرامریی تبيبرا و ردیگ یمر  و معتبر قرایعی طبیسیصورت موثر و قابل فهم در معرض انگل آموز با مراقبت تمام و به  زبانن متد،یدر ا •

 . می باشدیها و عبارات مفهوم ف، مثالیها، تعار ر، عکسیع تصاویدامنه وسبه همراه بات و اصطالحات مناسب یک لغات، ترکیستماتین و مرور گسترده و سیق، تمری دقیشامل معرفن بسته یا •

 بانیتوان به عبارات پشت یها م ن مهارتیاز جمله ا. شود ی می و فنی لفظي نوشتاريها  واضح از مهارتيها نات مشکل و مدلی فن نوشتار است که شامل تمريک برنامه برای ستم شاملیسن یا •

(Supporting sentences)سه و تضادی، مقا (Comparison & contrast) يگذار و نشانه (Punctuation) اشاره کرد. 

 Discussion بفرد  متد قدم به قدم و منحصريریبا بکارگو سپس کند  یق و قابل درك تمرکز می تلفظ دقينات تلفظ هدفمند رویرمتم و آهنگ کالم و تینات ری، تمريداری درك شنيها سمتق  •

Builder گذارد یج مکالمه مینات رایپا را فراتر از تمر. 

زبان انگلیسی را   در هماهنگی با محتواي فصل هاي کتاب طراحی شده استیه همگک بازي هاي زبانی و تمرین هاي سرگرم کننده دیگرنار که در ک رددگ یارائه میک مجموعه از فیلم هاي موقعیتی  •

    .دهد ارائه میبه گونه جذاب و مفرح 
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 :از ویژگیهاي بارز نرم افزار می توان به موارد زیراشاره نمود

 )براي درك بهتر مفاهیم ... ز صدا، تصویر، فیلم، نوشتار و بهره گیري ا(مالتی مدیا  •
  با امکان تشخیص گفتارشبیه سازي مکالمه با یک انگلیسی زبان  •
 دیکشنري انگلیسی به انگلیسی و  انگلیسی به فارسی به همراه فونتیک انگلیسی لغات و تلفظ لغات با لهجه آمریکایی  •
 شی زبان آموزارائه نمودار گزارش تفصیلی پیشرفت آموز •
 ترجمه عنوان هاي کتاب مقدماتی •
 مشخص شدن سطح زبان کاربر با امتحان تعیین سطح رایگان •
   فیلم  وتابهاي دانش آموز، تمرینمتن کامل ک •
  امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلم  •
  ) Audio Scripts(نمایش متن قسمتهاي شنیداري  •
 با توضیح کامل  سطح اول4ي امر فارسی کلیه درسهاگرفیلم  •
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  .فیلم هاامکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در  •
 .امکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در مکالمات و مقایسه لهجه کاربر با لهجه اصلی •
  ه تفکیک جمله  گفتار با قابلیت تکرار کلیه درسها با کیفیت بسیار باال بهاساعت •
   و لغات Conversation و  Readingترجمه فارسی بخشهاي  •
  سی و ترجمه فارسی ی مرتبط با دروس به همراه متن انگل هايفیلم •
  فعالیتهاي شنیداري و گفتاري همراه تمرین  •
  تمرکز بر روي درستی و روان بودن مطالب  •
  عات گفتاري ها و واژه هاي کاربردي جهت افزایش سطح اطال ظفیادگیري تل •
  قابل استفاده به صورت نیمه حضوري وغیر حضوري  •
  درا بودن صفحات هوشمند مناسب جهت اساتید  •
  ثبت نکات و یادداشت برداري براي یاد آوري مطالب  •
  قابلیت چاپ صفحات به همراه کلیه تغییرات و نوشته هاي کاربر  •
  محیطی کامال چند رسانه اي و جذاب با کاربري بسیار آسان  •
  امکان ثبت یادداشت متنی، رنگی کردن و رسم خط  •
  سطح 6داراي دوره هاي تکمیلی تا  •
   تمرین مرتبط با دروس 3000در حدود  •
 راهنماي کامل نحوه استفاده از برنامه •
  نرم افزاري رایگانخدمات و پشتیبانی  •
• ...  

 ينولـوژ ک از تيریـ گ   بدون توقف بـا بهـره      یسیافزار انگل   ن نسخه نرم  یدتریجد
USB Driveه مشخـصه بـارز   کده است ید گردی حافظه فلش تولي بر رو

 هـر  ي بـر رو يریـ ه با قرارگک يا  گونه  به. باشد  ین نسخه، پرتابل بودن آن م     یا
  .گردد یاز به نصب اجرا می، بدون نیستمیس
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افزار توقف«  مشخصات نرم    »انگلیسی بدون 
  باشد افزار قابل اجرا  باشد، در محیط مجازي نرم که بر روي صفحه کاغذ قابل فرض می سازي شده و تمام کارهایی تاب شبیهافزارهاي کمک آموزشی آریانا، تالش شده تا محیط ک  درنرم

عد مهارتی در فراگیري آن غلبه بیشتري دارد، فراهم کردن ابزارهاي تعاملی بین فراگیر و محتواي آموزشی ضرو ري استاصوال فراگیري همه دانش ها به ویژه آنهایی که ب.  

در دوران کنونی ما به جهت محدودیت هایی که افراد از نظر ارتباط مستقیم با دوره هاي آموزشی دارند و حضور در آنها به شکل سنتی که مبتنی بر کالس، آموزش دهنده، آموزش گیرنده و مواد 

  .داشته و راه را کوتاه تر کرده و امکان رسیدن به اهداف آموزشی را آسان تر می کندآموزشی باشد، دشوار گردیده است، ترجیحا این نرم افزار برخی از این حلقه ها را بر

این که باید از الگوي خودآموزي استفاده کرد، یعنی تا آنجایی که ممکن است نقش کالس را در یک فضاي . در اینجا باید توجه کرد صرفا تبدیل کردن یک نسخه کاغذي به نسخه دیجیتالی نیست

. تا با توجه به محتواي آموزشی بتواند پیشرفت تحصیلی که در کالس اتفاق بیافتد کم و بیش براي خود ایجاد کند. ي فراگیر ایجاد کرد تا آن فرد بتواند با محتواي آموزشی ارتباط برقرار کندمجازي برا

  .این نرم افزار تالش کرده این اتفاق بیافتد. وزشی باالتر رفته استاصوال هر چه بتوان فضاي خودآموزي را به فضاي کالس نزدیک کنیم سطح موفقیت آن محتواي آم

  :به صورت کامل در مورد آنها توضیح داده می شود ریدر زباشد که  افزار داراي امکانات و قابلیت هاي متنوعی می بستر این نرم

 .راهنماي کامل استفاده از کلیه امکانات برنامه به صورت فیلم 
 .بر می تواند قبل از شروع به کار با نرم افزار ، با استفاده از این امکان برنامه به ارزیابی سطح زبانی خود بپردازدهر کار: تعیین سطح 
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کلیه پاسخ ها و تغییرات اعمال شده توسط هر کاربر، ذخیره شده و امکان گزارش گیري بر . ندنرم افزار این امکان را دارد که کاربرهاي متعددي از آن استفاده کن: استفاده چند کاربر از نرم افزار 
 .اساس عملکرد هر کاربر میسر می باشد

  

 
 :پس از ورود به محیط برنامه 

در این هنگام، قسمتی از متن که در حال شنیدن فایل صوتی . دبراي شنیدن فایل صوتی هر قسمت، کافی است براي روي آیکون پخش صداي مربوطه که در کنار آن قسمت قرار دارد کلیک نمو 
شده، دهنده موقعیت زمانی صداي پخشهمچنین در این بخش کلیدهاي توقف، پخش و لغزنده نشان. مربوط به آن می باشید به رنگی متفاوت در می آید تا براي زبان آموز قابل تشخیص باشد

 . امکان کنترل حجم صدا فراهم گردیده استامکان حرکت سریع به موقعیتی خاص و نیز
 . را برگزیدplay main voiceبراي تکرار هر جمله، می توان بر روي آن جمله کلیک نمود و یا با کلیک راست بر روي آن، گزینه       
 . مورد نظر، ترجمه آن جمله در باالي آن ظاهر می گردد بر روي جملهسدر صورت نیاز به ترجمه جمالت دیالوگ ها، با فعال کردن دکمه ترجمه و قرار دادن نشانگر مو 
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 Role Play :  زبان آموز می تواند به جاي یک و یا تمام شخصیت هاي متن مربوطه قرار گرفته و به صورت هوشمند با کامپیوتر به دیالوگ پرداخته و در پایان صداي خود را به جاي آن شخصیت

ر صداي کاربر را تحلیل نموده و لغاتی که وي ادا می نماید را تشخیص می دهد و در صورت عدم انطباق لغات ادا شده با لغات مورد نظر، اجازه دسترسی به به عبارت دیگر نرم افزا. گوش نماید
  . جمله و یا لغات بعدي به کاربر داده نمی شود

 
 .ابل تنظیم است ، در سه سطح ساده، پیش فرض و دشوار قRole Playحساسیت نرم افزار در قسمت   
 Pronounce Check : ر در صورتی که لغات به درستی ادا شوند، نرم افزار صداي زبان آموز را به عبارت دیگ. زبان آموز با استفاده از این ابزار می تواند به مقایسه صداي خود با صداي اصلی بپردازد

 .لذا کاربر می تواند با شنیدن مجدد صداي اصلی و نیز صداي ضبط شده خود، به قضاوت بنشیند و در صورت نیاز به تمرین بیشتر بپردازد. تحلیل و نمودار آن را به دو صورت رسم می نماید
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 .، آورده شده است که کلیه نیازهاي گرامري زبان آموزان را پوشش می دهد ساعت به زبان فارسی با توضیح کامل 11امر  معادل  گر45در بخش گرامر،  
 

 
 . پوشش می دهد در این زمینه ، آورده شده است که کلیه نیازهاي زبان آموزان را ساعت  با توضیح کامل 4 فیلم معادل 112،  و تلفظ نیز در بخش گرامر 
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 . ساعت آموزش  که یک استاد راهنما در مورد نکات کلیدي و سواالت متداولی که براي زبان آموز پیش آمده در هر بخش توضیحاتی به فارسی ارائه می کند3بخش معادل 280 
 
 
 
 

 
 
  

  .  بالفاصله از صحت اطالعات وارد شده آگاهی کسب نمایدبرخی از تمرین ها، داراي جاي خالی براي درج پاسخ کاربر می باشد که در این نرم افزار، کاربر می تواند 
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 هاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلمن امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمری 

 
  .یلی پیشرفت آموزشی زبان آموز در بخش هاي مختلفصارائه گزارش تف 
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 اربرامکان صحبت کردن جاي شخصیت هاي فیلم و گوش کردن فیلم با صداي ک 

 
 :امکان نمایش فیلم هر درس با امکانات 

 )فارسی و انگلیسی(امکان نمایش زیرنویس فیلم و نمایش انتخابی آنها  
  تکرار فیلم به صورت جمله به جملهامکان 
 امکان صحبت کردن جاي شخصیت هاي فیلم و گوش کردن فیلم با صداي کاربر 

  
 .مراه تلفظ لغاته نامه انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی به پشتیبانی لغت 
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  .دهد ها را با سایزهاي متفاوت به کاربر می ها و رنگ  نگارش متن با انواع قلمشود و امکان هاي جایگذاري استفاده می از این ابزار جهت حل تمرین: ابزار نگارش متن 
 .شود طوریکه فقط آیکون آن در صفحه کتاب نمایش داده می به. شود هاي طوالنی، بدون نمایش متن بر روي صفحه کتاب استفاده می از این ابزار جهت قراردادن یادداشت: ابزار یادداشت متنی 
 .باشد می... اي و  هاي چند گزینه کنیم و کاربرد آن در حل تمرین جهت درج عالئم در صفحه کتاب از این ابزار استفاده می: ئمابزار درج عال 
 .باشد گیرد و کاربرد آن در برجسته کردن مطالب مهم کتاب درسی می جهت رنگ کردن بخشی از متن کتاب مورد استفاده قرار می : (marker)ابزار مارکر  
 .گیرد جهت کشیدن کادر در متن کتاب مورد استفاده قرار می:  رسم چهار ضلعیابزار 
 .هایی است که نیاز به اتصال با خطوط دارند گیرد و کاربرد آن در حل تمرین جهت کشیدن خطوط صاف و مورب مورد استفاده قرار می: ابزار رسم خط 
هاي صوتی و نیز مقایسه گفتار کاربر با صداي اصلی برنامه مورد استفاده قرار  شود و مورد استفاده آن در ثبت یادداشت ه میاین ابزار جهت ضبط صداي کاربر استفاد: ابزار یادداشت صوتی 

 .گیرد می
 .توان استفاده کرد دهد و از آن جهت ارائه به استاد و یا موارد دیگر می امکان چاپ هریک از صفحات کتاب را به کاربر می: ابزار چاپ 
 ... 
  .گردد ت بی نظیر بر شمرده شده در فوق، با اضافه شدن استاد و کالس حضوري به مجموعه غیر قابل رقابت میامکانا

 و پس از افزایش اي که وي حضور استاد را همیشه در کنار خود احساس نماید  به گونه. آموز طراحی گردیده است هاي زبان  به عبارت دیگر، کلیه این امکانات نرم افزاري تنها براي افزایش مهارت
  .هاي زبانی خود، به اعتماد به نفس الزم رسیده و بتواند تحت هدایت استاد در کالس به صحبت کردن و گفتن و نوشتن جمالت انگلیسی بپردازد  مهارت

در این حالت استاد زمان بیشتري را با شاگردان . طح از آمادگی و اعتماد به نفس برسدتواند به این س آموز بدون بهره گیري از امکانات بی نظیر نرم افزار و تنها با حضور در کالس، نمی بدیهی است زبان
  آماده تر سپري خواهد کرد که قطعا نتیجه بهتري حاصل خواهد شد
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  انگلیسی بازرگانی و تجاري 
  

 !!بدانداي باید   مدیر حرفهکهر چیزي که ی: هاي مختص مدیران دوره

  
گردد، چرا که عدم آشنایی متخصصان و صاحب نظران  بان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بیش از پیش احساس میمروزه نیاز به آشنایی به زا

  .ایرانی به این زبان، عقب ماندگی علمی و فنی را براي کشورمان در پی خواهد داشت

هاي گذشته ، شرکت آریانا برخود واجب دانست تا در حد  الپس از کسب افتخارات بسیار بزرگ علمی و صنعتی در برخی از شاخه هاي علوم در طی س

در این راستا جلسات متعددي با . توان خویش، گامی در راستاي نوآوري و زمینه سازي براي شکوفایی استعدادهاي خالق جوانان میهن اسالمی بردارد

وند بزرگ این زحمات شبانه روزي نتیجه داده و به صورت هاي مختلف برگزار گردید و با عنایت خدا  حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه

   . پا به عرصه ظهور نهاد» نسخه تجاريانگلیسی بدون توقف« آموزشی بسته

ه از ک طراحی شد زبان یاربران فارسک ي برا Business Result در چهار سطح و بر اساس کتاب هاي بسیار جذاب و پرمخاطبین بسته آموزشیا

  .دیگردمند  وتر بهرهیامپکالمه با ک ميه سازی شبي برایرانیامال اکد و  هوشمنيافزار نرم

سازد که در شرایط کاري واقعی به زبان انگلیسی  کنندگان را قادر می ها تحقیق و پژوهش، منتشر شد، شرکت  که پس از سالزبان بازرگانی آموزش دوره 

  .با دیگران ارتباط برقرار کنند
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آموزان خصوصاً در بخش تجارت به خصوص براي مدیران، کارمندان، متخصصان و تمامی افرادي که به نوعی با دنیاي تجارت ارتباط  اي زبان با هدف ارتقاء سطح علمی و محاوره ي تجاري هاي مکالمه ورهد

ي خود را در  المللی آشنا شده و قادر خواهند بود نیازهاي مکالمه و مکالمات در سطح بیني رایج در ارتباطات  هاي مکالمه آموزان با الگوها و کلیشه ها زبان در این دوره. ریزي شده است دارند برنامه

 هاي مختلف کاري تقویت نمایند زمینه

  :از مشخصات بارز این مجموعه می توان به نکات زیر اشاره نمود

 کنترل شده و آزاد مکالمه يها نی، آغاز و با تمرین شفاف اهداف ارتباطییبا تباست و  یرگانه مهارت چهاي زبان در قالب محتوای و اجتماعي اصطالحات کاربرد،د، گرامر یکلمات جدشامل هر درس  •

 .ابدی یخاتمه م

 .شود یآورده م یره واقع از محاوی متنوعيها  مثال،ن گرامریی تبيبرا و ردیگ یم و معتبر قرار یعی طبیسیصورت موثر و قابل فهم در معرض انگل آموز با مراقبت تمام و به  زبانن متد،یدر ا •

 . می باشدیها و عبارات مفهوم ف، مثالیها، تعار ر، عکسیع تصاویدامنه وسبه همراه بات و اصطالحات مناسب یک لغات، ترکیستماتین و مرور گسترده و سیق، تمری دقیشامل معرفن بسته یا •

 Discussion Builder بفرد  متد قدم به قدم و منحصريریبا بکارگو سپس کند  یق و قابل درك تمرکز می تلفظ دقيد رونات تلفظ هدفمنیرمتم و آهنگ کالم و تینات ری، تمريداری درك شنيها قسمت •

 .گذارد یج مکالمه مینات رایپا را فراتر از تمر

  .دهد ارائه میبه گونه جذاب و مفرح زبان انگلیسی را ه ک گردد یارائه میک مجموعه از فیلم هاي موقعیتی  •
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  :ات نرم افزارامکان
از . ردکـ د یـ د برد و لـذت اسـتفاده از آن را حـس خواه   ی خواهیه تنها با مشاهده و استفاده از آن به آنها پک دارد يادیار زیارآمد بسکانات ک ام نسخه تجاريانگلیسی بدون توقفالمه که ساز م یافزار شب   نرم

  :ویژگیهاي بارز نرم افزار می توان به موارد زیراشاره نمود
 

 )براي درك بهتر مفاهیم ... بهره گیري از صدا، تصویر، فیلم، نوشتار و (التی مدیا م •
 .امکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در مکالمات و مقایسه لهجه کاربر با لهجه اصلی •
  شبیه سازي مکالمه با یک انگلیسی زبان  •
  همراه فونتیک انگلیسی لغات و تلفظ لغات با لهجه آمریکایی دیکشنري انگلیسی به انگلیسی و  انگلیسی به فارسی به  •
  متن کامل کتابهاي دانش آموز، تمرین، فیلم و معلم  •
  حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهاامکان  •
  ) Audio Scripts(نمایش متن قسمتهاي شنیداري  •
  له گفتار با قابلیت تکرار کلیه درسها با کیفیت بسیار باال به تفکیک جمها ساعت  •
  جهت بهبود فن ترجمه  سطح اولیه 2 متن هاي گفتاري ترجمه فارسی •
  سی یفیلم مرتبط با دروس به همراه متن انگل •
  فعالیتهاي شنیداري و گفتاري همراه تمرین  •
  یادگیري تلفظها و واژه هاي کاربردي جهت افزایش سطح اطالعات گفتاري  •
 ي موضوعی بر اساس حوزه هاي بازرگانیطبقه بند •
  بازرگانی ارائه دهنده نکته هاي زبان انگلیسی در حوزه  •
  درا بودن صفحات هوشمند مناسب جهت اساتید  •
  ثبت نکات و یادداشت برداري براي یاد آوري مطالب  •
  قابلیت چاپ صفحات به همراه کلیه تغییرات و نوشته هاي کاربر  •
  محیطی کامال چند رسانه اي و جذاب با کاربري بسیار آسان  •
  امکان ثبت یادداشت متنی، رنگی کردن و رسم خط  •
  امکان ضبط و پخش صداي کاربر •
 راهنماي کامل نحوه استفاده از برنامه •
   نرم افزاري رایگانخدمات و پشتیبانی  •
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 : از ارائه این مجموعههدف
 هاي مکالمه در تجارت آموختنِ فنون و تکنیک •

 اي به ویژه در ارتباطات و مبادالت تجاري آموختنِ واژگان تخصصی و جمالت کلیشه •

 نویسی یی با انواع ایمیل و گزارشنگاري تجاري، آشنا آموختنِ نامه •

 هاي سخنرانی و تمرین فن بیان آموختنِ فنون مذاکره و کلیشه •

  )Effective Socializing ( ی طرز برخورد اجتماعي مهارتهاآموختنِ •

  )Effective Telephoning ( ی تلفني مهارتهاآموختنِ •

  )Effective Presentation(  ارائه مطلب ي مهارتهاآموختنِ •

  )Effective Meetings( ت در جلسات ک شري مهارتهاوختنِآم •

  )Effective Negotiations( ره ک مذاي مهارتهاآموختنِ •

  )Correspondence Negotiations and International Contacts ( یالملل نی بيرات و قراردادهاک مذا-اتباتک مآموختنِ •

   )Foreign Procurement Management ( ید و سفارشات خارجیت خریری مدآموختنِ •

 

 
 

  
      


