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Welcome to
 
Language Academy
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از اینکه آکادمی زبان دیاکو را انتخاب می کنید 
سپاسگزاریم.

امروزه زبان انگلیســی به یک نیاز واقعی تبدیل شده است و در دهکده ی 
جهانی چنانچه کســی با این زبان آشنا نباشــد مطمئناً در مناسبات اجتماعی، 
کاری و یــا حتی در ســفرهای تفریحی خود نیز موفقیت چشــمگیری نخواهد 

داشت.
ما اینجا در دیاکو، دوره های بسیار متنوِع آموزشی را با برنامه ریزی و کیفیتی 
مطلوب طرح ریزی و اجرا می نماییم. با نگاهی به سرفصل دوره های آموزش 
زبان در کالج های زباِن خارج از کشور، سعی شده با نگاهی محلی و متناسب 
با نیاِز زبان آموز ایرانی آنها را به درستی اجرا نموده و استاندارد کالسها را 

تا حد امکان باال نگه داریم.
از شروع فعالیِت دیاکو، هدِف ما ایجاِد حِس خوب یادگیری، پیشرفت و ایجاد 
فضایی کامال متفاوت در آموزش بوده اســت. امیدوارم در این راستا تالِش 
مدرسیِن توانمند و تیم علمی دیاکو بتواند نظر شما عزیزان را جلب نماید. 

به امید دیدار
میثم صبور

مدیر عامل دیاکو

CHOOSE YOUR COURSE
Whatever your reasons for learning, we have a wide 
range of courses. Let us help you reach your goal.

دوره ی مــورد نظر خود را با توجه 
به هدفی که دارید انتخاب کنید:

English for 

Daily conversations

• Speakout                         page 07

English for

Academic Exams

• IELTS                      page 12
• PTE                                      page 18
• TOEFL                               page 22

English for

Cambridge Examinations

                                                    page 24

 
English for

Business
                                                     
                                                   page 28
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تجربه ی دیاکو؟
طی سال های گذشته ما به هزاران زبان آموز ایرانی کمک کرده ایم 
تا به اهداف زبانی خود برسند و رویاهای خود را محقق کنند! دالیل 

زیادی برای انتخاب دیاکو دارید!

موقعیت مکانی ایده آل
ساختمان های شعب میرداماد )مرکزی( و ظفر در قلب خیابان شریعتی 
)از اصلــی تریــن خیابان های تهــران( با فاصله ی 200 متــری از مترو 
ایســتگاه شــریعتی قرار گرفته اند. دسترسی آســان به مراکز خرید، 
رستوران ها و نیز بزرگراه همت از مزایای لوکیشن موسسه می باشد. 

ساختمان های مجهز
با کالس های بزرگ درسی، سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون و کامپیوتر 
در کلیه کالس ها، تخته های هوشــمند، اینترنت وای فای، کتابفروشی 
مجهــز، کافی شــاپ مدرن با ســرو انواع نوشــیدنی های ســرد، گرم و 
اسنک و ... محیطی آرام و آکادمیک را برای راحتی زبان آموزان فراهم 

کرده ایم.

پرسنِل صمیمی و مدرسیِن فداکار
کارکنــان دیاکو در کلیــه بخش های اداری و ثبت نــام آموزش دیده اند 
و با چهره ای متبســم همه روزه به شــما خوش آمد می گویند. عمده ی 
مدرسیِن این مرکز از بین افرادی خالق، پرانرژی و با انگیزه انتخاب شده 
اند و با هدایت دفتر آموزش ســعی در ارائه ی  مطلوب ترین ســرویس 

آموزشی به زبان آموزان را دارند.

دوره های هدفمند
دوره های آموزش زبان از مکالمه تا دوره های تخصصی و آزمون محور 
با وســواس و دقت باالیی طراحی شــده اند تا نیاِز شرکت کنندگان در 

هر دوره پوشش داده شده و رسیدن به اهداف فردی گارانتی شود!

پیدا کردن دوستاِن جدید
دیاکو پس از 12 سال، امروزه به یک خانواده ی بزرگ با حضور زبان آموزاِن متعدد با سنین مختلف تبدیل شده است.

در اینجا ضمن لذت بردن از محیطی آکادمیک با دوســتان جدید در کالس آشــنا شــده و شــبکه ی اجتماعی و ارتباطی خود را توسعه 
می دهید.

افتخارات 
•     همکاری مشترک آموزشی با آکسفورد آکادمی انگلستان )200۵ تا 2011(

Qual Assess دارای ایزو کیفیت 2008 - 9001 در ارائه خدمات استاندارد آموزشی از     •
•     برنده ی لوح و تندیس »شعف مشتری« از موسسه جهانی مدیریت و بازاریابی در سال 201۴ در امارات متحده عربی

•     برنده ی تندیس زرین برنِد برتر آموزشی درسال ۹۴ در ایران
•     یکی از محل های برگزاری آزمون های رسمی دانشگاه کمبریج انگلستان
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THE                    EXPERIENCE

During the past few years, we helped over 25,000

 English learners achieve their language goals and 

realize their dreams. There are many reasons to choose DIAKO.

Incredible locations

Well-equipped and modern schools

Dedicated teachers, friendly staff

Make lasting friendships

International Awards

 ISO International
Certificates
9001 - 2008

Customer Delight Award ISO Awards  The Best
 Language Institution

Awards
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Authentic English, Real communication

Build confidence in English

•     Authentic, real world language, challenging activities 
and recycling of language builds student confidence in 
understanding context and communication.

•     Clips from Authentic programmes and interviews on 
the street expose students to a wide range of language and 
accents, familiarising them with English as it is spoken.

•     Speakout encourages students to talk and write about 
their own experiences to help them as they 
practise.

•     Clear objectives in every unit help 
students focus on what they will achieve so 
they can see how they are improving.

•     Video clips are fun for students to watch 
and encourage them to learn.
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دوره های مکالمه با

آکادمــی دیاکــو از ســال ۲۰۱۴ و بــرای اولین بار در ایران، سیســتم آموزشــی 
speakout را برای دوره های مکالمه انتخاب نموده و از آن تاریخ  این دوره ها 
به نحو بسیار مطلوب و با نظارت دفتر آموزش در هر ترم در حال برگزاری است.

امروزه این مجموعه کتاب ها به دلیل اثربخشــی باال در تقویت مهارت گفتاری 
زبان آموزان، انتخاب بسیاری از کالج های زبان در خارج از کشور می باشد.

مجموعه  speakout از انتشــارات النگمن اســت و به صــورت پکیجی کامل از 
ســطح مقدماتی )Starter( تا پیشــرفته )Advanced( چاپ شــده و موجود 

می باشد.

بخشی از ویژگی های 
•     معرفی کلیشه های مفید و کاربردِی مکالمه در هر فصل

•     فایل های ویدیو در هر درس برای درگیر کردن ذهن زبان آموز
•     ســاختاِر مرحله بندی شــده در هر کتاب )از آسان به سخت( برای فهِم بهتر 

زبان آموز
Speaking تمرین های اضافی در بخش     •

•     فایل های پادکست تصویری و قرار دادن زبان آموز در شرایِط واقعی
•     دارای بانک لغت و بانک گرامر در انتهای هر کتاب

اهداف دوره های
 )Speaking( تقویت چهار مهارت زبان انگلیسی با تاکید بر دو مهارت گفتاری     •

)Listening( و شنیداری
•     تمرین و تکرار کلیشه های رایِج زبانی

•     پیشرفت چشمگیر در مکالمه انگلیسی با اتمام هر کتاب
•     آشنایی با اصطالحات عامیانه و بروز در انگلیسی

•     باال رفتن سطح اعتماد به نفس زبان آموز

انگلیسِی اصیـل،   ارتبـاطی واقعی!
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We'll make it happen!

At DIAKO IELTS CLUB, we pride ourselves on delivering the most recent 

teaching approaches and the most updated educational packages by our IETLS 

professional team. All our courses are geared towards providing gate way to 

all candidates and to give them the knowledge and the proficiency they need 

to pass the test successfully. Drawing on years of teaching experience, our key 

focus is to engage learners in the process of learning in a highly interactive 

learning environment. DIAKO IELTS CLUB provides the necessary skills that 

will lead you to a fulfilling future.

We are committed to the provision of a high quality programme centered upon 

your needs as an IELTS candidate and we hope that you enjoy your time at 

DIAKO.

 Openning Doors,
Creating Opportunities
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دوره های آمادگی 

IELTS آزمون بین المللی و معتبری اســت که برای ســنجش دانش و ســطح زبان 

انگلیسی افراد در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون IELTS در دو 
فرمت آکادمیک Academic وجنرال General برگزار می شود.

آزمون آکادمیک فقط در دو مهارت Reading و Writing نسبت به آزمون جنرال 
متفاوت بوده و از لحاظ محتوی آزمون سخت تر می باشد. 

•     فرمت آکادمیک مختص زبان آموزانی ست که قصد دریافت پذیرش و ویزای 
تحصیلی از دانشگاه های خارج از کشور را دارند.

•     فرمت جنرال برای افرادی در نظر گرفته شده که قصد دریافت ویزای کار و یا 
مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان مانند کانادا، استرالیا و یا نیوزلند را دارند. 

 Speaking, آزمونی مهارتی اســت و در آن چهار مهارت اصلی زبان شــامل IELTS

Listening, Reading و Writing به طور جداگانه ارزیابی می شود.

داوطلبین شرکت در IELTS عالوه بر نیاز به آمادگی و آشنایی با تکنیک های چهار 
مهــارت اصلی نیاز به تقویت مهارت های جانبی از جمله لغت Vocabulary، گرامر 

Grammar و تلفظ Pronunciation نیز دارند.

IELTS در دیاکو

بــا تجربــه ای بیش از یک دهــه برنامه ریزی و آموزش و ارائه خدمات آموزشــی 
بــه صدها داوطلب IELTS در هر ســال در تهران، آکادمی زبــان دیاکو دوره های 

کاربردی IELTS را همراه با مشاوره ی تحصیلی ارائه می نماید.

•     ارائه دوره های عادی و فشرده، گروهی و یا خصوصی متناسب با نیاز داوطلب 
•     استفاده از مدرسین جوان و مجرب 

•     آموزش تکنیک های کاربردی همراه با افزایش سطح معلومات متقاضیان
•     برگزاری آزمون های آزمایشی در هر ماه بصورت منظم

•     تصحیح برگه های Writing توسط ممتحن اصلی IELTS در تهران
IELTS WORKSHOPS برگزاری کارگاه های یک روزه مهارتی     •

•     برگزاری دوره های مختص گرامر

موفقـیت در همیــــن حوالی است!
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آموزشــی  ی  مشــاوره  ارائــه 
ی  دوره  پیشــنهاد  و  صحیــح 
آموزشــی مناســب با توجه به 
نمــره ی مــورد نیــاز شــما در 

IELTS

برنامه ریزی درسی
آموزش تکنیک های آزمون

تصحیح برگه هــای Writing و 
ارائه فیدبک

برگزاری جلســات رفع اشکال 
پس از آزمون های آزمایشی

برگزاری جلســات رفع اشکال 
پس از آزمون های آزمایشی

ارائه کارنامه و رنج نمره
آمادگی نهایی برای شــرکت در 

آزمون اصلی

IELTS مراحل موفقیت شما در

Foundation D
Foundation C
Foundation B
Foundation A

Band 3 - 4
A1 - A2

Developing F
Developing E
Developing D
Developing C
Developing B
Developing A

Band 4 - 5
A2

Band 5 - 6.5
Progressive F
Progressive E
Progressive D
Progressive C
Progressive B
Progressive A

B1 -B2

Advanced
Band 6.5 - 7

C1

E 6
E 5
E 4
E 3
E 2
E 1

Elementary

I 7
I 6
I 5
I 4
I 3
I 2
I 1

Intermediate

PI 6
PI 5
PI 4
PI 3
PI 2
PI 1

Pre-Intermediate

FCE 6
FCE 5
FCE 4
FCE 3
FCE 2
FCE 1
FCE

CAE 6
CAE 5
CAE 4
CAE 3
CAE 2
CAE 1
CAE

UI 7
UI 6
UI 5
UI 4
UI 3
UI 2
UI 1

Upper-Intermediate

A 8
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1

Advanced

S 5
S 4
S 3
S 2
S 1

Starter

1234
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The English Test for Study Abroad and Immigration

Study or move abroad with PTE Academic.

The Pearson Test of English Academic )PTE Academic( is the English test trusted 

by universities, colleges and governments around the world.

Why PTE?
•     Results are typically available within five business days.

•     Testing globally over 360 days of the year, in over 250 test centers around the world.

•     Computer based marking ensures all test takers are scored impartially and accurately.

PTE ACADEMIC™
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PTE دوره های آمادگی
آزمون )PTE )Pearson Test of English که توســط النگمن طراحی و معرفی شده، 
روز به روز از محبوبیت و اعتبار بیشتری برخوردار می شود و در حال تبدیل شدن 

به یکی از رقبای اصلی آزمون هایی چون IELTS و TOEFL است.

آزمــون PTE دارای دو فرمت آکادمیک و جنرال اســت اما نــوع آکادمیِک آن به 
سرعت در حال فراگیر شدن است و افرادی که قصد مهاجرت خصوصاً به کشور 
اســترالیا را دارنــد می توانند آن را بــه عنوان گزینه ی مناســبی به جای آزمون 

IELTS در نظر بگیرند.

در حال حاضر اداره مهاجرت استرالیا نمره ی 6۵ در آزمون PTE را معادلی برای 
نمره ی IELTS 7 جنرال برای افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند در 

نظر گرفته است.

این آزمون همانند آزمون IELTS و آزمون TOEFL، آزمونی چهار مهارتی اســت و 
به صورت کامال آنالین برگزارمی شود. برای آماده کردن خود جهت شرکت در این 

آزمون با مدرسین برجسته ی دیاکو همراه شوید. 

PTE فرمت آزموِن
بخش اول Speaking و Writing )77 تا ۹3 دقیقه(

Personal Introduction                                      معرفی شخصی     •
Read aloud                                                                                  خواندن بلند     •
Repeat sentence                                                                           تکرار جمله     •
Describe Image                                                                      توصیف تصویر     •
Re-tell Lecture                                                                    تکرار یک سخنرانی     •
Answer Short Question                                                جواب به سواالت کوتاه     •
 Summarize Written Text                                                     خالصه کردن متن     •
Essay                                                                                    )مقاله )20 دقیقه     •

بخش دوم  Reading )32 تا ۴1 دقیقه(

Multiple Choice                                                             سواالت چند گزینه ای     •
Re-order Paragraphs                                                          چیدن پاراگراف ها     •
Fill in the Blanks                                                               پر کردن جاهای خالی     •

10  دقیقه برای استراحت به صورت اختیاری

بخش سوم   Listening )۴۵ تا ۵7 دقیقه(

Summarize Spoken Test                        Speaking خالصه کردن یک بخش     •
Multiple Choice, Multiple Answer                                سواالت چند گزینه ای     •
Fill in the Blank                                                                    پر کردن جای خالی     •
Highlight Correct Summary       کردن خالصه درست )highlight( مشخص کردن     •
Select Missing Word                                                      انتخاِب کلمه حذف شده     •
Highlight Incorrect Words                     مشخص کردن کلمات ناردست     •
Write From Dictation                              نوشتن از روی امال     •

20
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 PTE   نمره آزموِن
در آزمــون PTE هــر مهارت از 10 تا ۹0 نمره دارد و نمره کل هم از 10 تا ۹0 می باشــد. نتیجه ی آزمــون ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ 

امتحان اعالم می شود.

 PTE در دیاکو
آکادمی دیاکو به عنوان یک موسسه پیشرو در ایران، طی سال های اخیر دوره های PTE را به صورت گروهی و خصوصی به متقاضیان ارائه 
داده است. با شرکت در دوره های آمادگی PTE ضمن آشنایی با آزمون و نحوه تست زنی، از صدها منبع اصلی این آزمون که در اختیار شما 

قرار می گیرد استفاده کنید.
ما این اطمینان را به شــما می دهیم که با شــرکت در این دوره ها و آشــنایی با روش ها و سبک این آزمون بتوانید به راحتی به نمره مورد 

نظر خود دست پیدا کنید.
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TOEFL دوره های آمادگی آزمون
آزمــون تافل )TOEFL( کــه برگرفتــه از ســرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون 
انگلیسی به عنوان زبان خارجی است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینه ی برقراری ارتباط به زبان 
انگلیسی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی می سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای تی اس )ETS( در دو نوع 
کاغذی و اینترنتی برگزار می شــود و در بیش از نه هزار دانشــگاه و مؤسســه از بیش از یکصدو سی کشور جهان 

مورد پذیرش قرار می گیرد.

TOEFL IBT تافل اینترنتی
این آزمون در اواخر 200۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر مبتنی بر کامپیوتر )CBT( و 

مبتنی بر دفترچه  )PBT( گردید. 
در این نوع آزمون شــرکت کنندگان می بایســت از طریق اینترنت آزمون را برگزار کنند. مدت آزمون ۴ ساعت می 
باشــد و یادداشــت برداری )Note taking( در این روش برخالف تافل PBT مجاز می باشــد. تایپ کردن در بخش 

نوشتاری Writing الزامی است.

  این آزمون دارای تفاوت هایی می باشد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•     برخالف تافل قدیمی که بیشتر تأکید بر روی گرامر بود، این آزمون تمامی مهارت های زبانی را پوشش می دهد.

•     فاصله زمانی بین شرکت در آزمون و دریافت نتیجه بر روی اینترنت حدود دو هفته می باشد.
•     این آزمون هر ماه چند بار برگزار شده و داوطلبان آزادی عمل بیشتری در انتخاب تاریخ آزمون دارند.

TOEFL IBT بخش های مختلف آزمون
Reading مهارت خواندن و درک مطلب     • 

این بخش دارای 3 الی ۴ متن بلند و سواالتی در مورد این متن ها می باشد. موضوع متن ها آکادمیک بوده وسواالت بیشتر در مورد 
موضوع اصلی متن، جزئیات، برداشت ها، جای گذاری جمالت و واژ ه های مترادف می باشد. در آزمون IBT داوطلب باید مهارت هایی 

نظیر خالصه برداری، برداشت سریع ایده های اصلی و جدول بندی را دارا باشد.
 Listening مهارت شنیداری     •

زمان این بخش ۴0 دقیقه می باشــد . این بخش شــامل مکالمات بلند و کوتاه می باشــد. موضوع مهارت های آزمون تقریبا در مورد 
موضوعات رایج در محیط دانشگاه و مطالبی دیگر مانند فرهنگ شناسی، هنر، فنی شناسی ، تاریخ و غیره می باشد .

Speaking  مهارت گفتاری     •
این قســمت شــامل 3 بخش می باشد که در هر بخش دو سوال مشابه به هم مطرح می شوند. در بخش اول یک موضوع عمومی داده 
می شــود که در اینجا به شــما 1۵ ثانیه زمان داده می شــود تا پاسخ را مرور نموده و پس از اتمام ۴۵ ثانیه در مورد آن صحبت کنید. 
در بخش دوم یک متنی بصورت خواندنی روی صفحه ظاهر می شــود که ۴۵ ثانیه زمان دارید تا آن را خوانده و نت برداری کنید. در 

بخش سوم گفتگویی ما بین دو نفر و یک سخنرانی در کالس درس پخش می شود و یک سوال پرسیده می شود که در این بخش نیز 20 ثانیه برای فکر کردن 
و 60 ثانیه برای صحبت کردن وقت دارید.

Writing مهارت نوشتاری     •
این بخش خود به دو قسمت تقسیم مي شود: یک قسمت تلفیقي )integrated( و یک قسمت مستقل )independent( که تایپ کردن هم براي هر دو قسمت 
ضروري اســت. در قســمت تلفیقي شــما باید در ابتدا متن کوتاهي را بخوانید )2۵0 تا 300 کلمه( و سپس به یک نطق مرتبط با متن گوش دهید. بعد از آن 
شما باید با استفاده از اطالعاتي که از متن و سخنراني بدست آورده اید به یک پرسش پاسخ دهید. به شما 20 دقیقه فرصت داده مي شود که پاسخ خود را 

که باید بین 1۵0 تا 22۵ کلمه باشد، بنویسید.
 اما قسمت مستقل )independent( بخش نوشتاري، مشابه بخش نوشتاري آزمون کامپیوتري تافل مي باشد: به شما 20 دقیقه فرصت 

داده مي شد که انشاء کوتاهي در حدود 300 کلمه درباره یک موضوع خاص بنویسید.

Measuring the power of learning!

The TOEFL® test is a highly respected English language 
proficiency test, helping millions of students like you attend 
English-speaking institutes all over the world.
90% of TOEFL test takers surveyed got into their 1st or 2nd 
choice university.
More than 10,000 universities, agencies and other institutions 
in over 130 countries accept the TOEFL test, including top 
universities in Australia, Canada, the UK and the US.

TOEFL در دیاکو
بــا توجــه به برگزاری منظم آزمــون TOEFL در ایران و اینکه نمره آن به عنوان پیش شــرط اخذ انواع ویزاهــای تحصیلی و مهاجرتی مورد 

پذیرِش بسیاری از کشورها محسوب می شود، متقاضیان شرکت در این آزمون رو به افزایش می باشد.
آکادمی دیاکو با بهره مندی از مدرسین مجرب و با در اختیار داشتن جدیدترین منابع آموزشی در دپارتمان TOEFL دوره های آمادگی این 

آزمون را بنا به درخواست داوطلبین به صورت گروهی و خصوصی ارائه می دهد.

برای شرکت در دوره های TOEFL iBT و دریافت مشاوره در خصوص نمره ی مورد نظرتان با مشاوریِن ما تماس حاصل نمایید.

TOEFL
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Your path to learning English, step by step!

Cambridge English Qualifications are in-depth exams that make learning English 
enjoyable, effective and rewarding. 
Cambridge qualifications are based on research into effective teaching and learning. 
They motivate people of all ages and abilities to learn English and develop practical 
skills for the real world. Each exam focuses on a level of the Common European 
Framework of Reference )CEFR(, helping learners to improve their speaking, writing, 
reading and listening skills step by step.
Whatever your goals or ambitions, Cambridge English Qualifications are a mark of 
excellence, accepted and trusted by thousands of organisations worldwide.
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دوره هــای آمادگــی 
آزمـون های کمبــریج 

چنانچه عالقمند هســتید انگلیســی را به صورت استاندارد 
و در ســطوح عالــي بیاموزیــد توصیــه مي کنیم در راســتاي 
امتحانات کمبریــج حرکت کنید، زیرا این امتحانات از ســطح 
مبتدي تا حرفه اي را در بر مي گیرد. ما اینجا در دیاکو پکیج  
کامــل این دوره ها را به صورت گروهی و خصوصی به شــما 

ارائه می دهیم.
آزمون های کمبریج انگلستان هر سال بیش از ۴ میلیون نفر 
 Cambridge در بیش از 1۵۵ کشــور جهــان در آزمون های
English شــرکت می کننــد و بیــش از 13000 دانشــگاه، 
کارفرما، وزارتخانه دولتی و ســازمان های دیگر از آزمون ها 
و مدارک کمبریج انگلســتان به عنوان معیار ارزیابی توانایی 

افراد در زبان انگلیسی استفاده می کنند.
این امتحانات ســه الی چهار بار در ســال در تاریخ های معین 
و به طور همزمان در ســطوح و مقاطع مختلف در سراسر دنیا 
برگزار می شــود و مــدارک آن مادام العمر اعتبــار دارند و 

نیازي به تمدید یا تکرار آنها نیست.

امتحان بین المللی مخصــوص کودکان و نوجوانان 
 )Young Learners English) YLE

این امتحانات برای کودکان و نوجوانان ) از سنین 7 الی 12سال( 
می باشد و شامل سه سطح می باشد:

•     Starters )مقدماتــی( به مدت ۴۵ دقیقه که هر چهار مهارت 
را در بر مي گیرد.

•     Movers )پیــش متوســطه( بــه مدت 1 ســاعت که هر چهار 
مهارت را در بر مي گیرد.

•     Flyers )متوسطه( به مدت 1 ساعت و 1۵ دقیقه که هر چهار 
مهارت را در بر مي گیرد.

امتحان بین المللی
 )Key English Test) KET 

KET امتحانــی در ســطح A2 می باشــد که مناســب بــرای زبان 

آموزان سطوح Elementary و Pre-Intermediate می باشد. 
KET بــرای زبان آموزانــی طراحی شــده اســت کــه مهارت های 

پایه ای زبان انگلیســی را می دانند و محــاوره و مکاتبه روزمره 
انگلیسی را در سطح پایه فرا گرفته اند و همچنین می توانند به 
هنگام سفر به کشور های خارجی و انگلیسی زبان نیازهای اولیه 

زبانی خود را به آسانی برطرف کنند.

امتحان بین المللی
 )Preliminary English Test) PET

PET امتحانی در سطح B1 می باشد و برای زبان آموزان با سطح 

زبانِی متوسطه )Intermediate( مناسب است. 

PET بــرای زبان آموزانی طراحی شــده که زبان انگلیســی آنها برای 

مقاصــد عملی ماننــد کار، تحصیالت و موقعیت هــای اجتماعی کافی و 
کار آمد اســت. شرکت در این آزمون به شــما نشان می دهدکسانی 
کــه مدرک بین المللــی PET را دریافت نموده اند می توانند متون و 
مقاالت غیر علمی انگلیسی را به راحتی درک نموده، نامه های شخصی 
و اجتماعی ســاده نوشته و همچنین نیازهای اساسی زبانی خود را در 
محیط های انگلیســی زبان به راحتی مرتفع ســازند.در سطح پایه فرا 
گرفته اند و همچنین می توانند به هنگام سفر به کشور های خارجی 

و انگلیسی زبان نیازهای اولیه زبانی خود را به آسانی برطرف کنند.

امتحان بین المللی
 )First Certificate in English) FCE

Upper-( مناســِب زبــان آموزان در ســطح باالتــر از متوســطه FCE

Intermediate( بوده و در سطح B2 می باشد. 

FCE مدرک مناسب برای کسانی می باشد که می خواهند در کشورهای 

خارجی کار کرده و یا می خواهند در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند و یا 

قصد استخدام در مشاغل مختلف را دارند. 
کســانی که موفــق به اخذ مدرک FCE می شــوند مــی توانند به 
راحتی به زبان انگلیســی صحبت کــرده و با اعتماد به نفس کامل 
به زبان انگلیسی مکالمه و مکاتبه نمایند. همچنین دارندگان این 
مدرک دارای دامنه واژگانی باالیی هستند و به راحتی می توانند 
در موقعیت هــای مختلف با انگلیســی زبانان ارتبــاط برقرار کرده 
و صحبت ها و نوشــته های ایشــان را به صورت خیلی خوب درک 

نمایند.

امتحان بین المللی
 )Certificate in Advanced English) CAE

CAE در ســطح C1 و امتحانی پیشــرفته )Advanced( محسوب 

می شود. 
CAE برای زبان آموزانی است که می خواهند دانش زبانی خود را 

در اکثر جنبه ها و مقاصد مختلف کاربرد زبان شامل ادامه تحصیل 
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تجارت و همچنین ادبیات 
انگلیسی در سطح »یک بومي« انگلیسي زبان ارتقا دهند. موفقیت 
در این آزمون بیانگر توانایی زبان آموز در استفاده صحیح و موثر 
از زبان انگلیســی در موقعیت های شــغلی و حرفه ای، اجتماعی و 
همچنین تحصیالت عالیه می باشــد. افراد با دریافت حداقل نمره 
18۵در هــر مهارت می توانند جهت اخذ ویزای تحصیلی یا ویزای 

کار اقدام نماید. 

امتحان بین المللی
 )Certificate of Proficiency in English) CPE

CPE برای زبان آموزانی می باشــد که در ســطح فوق پیشــرفته 

)Advanced( هستند.

CPE برای کســانی است که مهارت های زبانی پیشرفته انگلیسی 

را فــرا گرفتــه و قادرنــد در تمام موقعیــت هــای ارتباطی زبان 
انگلیســی به خوبی ایفای نقش کنند. بر اســاس آمار و اطالعات و 
اســتانداردهای دانشگاه کمبریج ســطح زبانی کسانی که موفق به 
اخذ مدرک CPE می شوند در حد »انگلیسی زبانان تحصیل کرده« 

می باشد!
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دوره های مکالمه تجاری
بــا مدرک BEC کمبریج انگلســتان 

)Business English Certificate(

در آکادمــی زبــان دیاکو دوره هــای مکالمه تجاری با هدف تقویت ســطح 
محاوره ی رسمِی مدیران شرکت ها، صاحبان کسب و کار، مدیران فروش 
و بسیاری از کارکنان شرکت ها  برگزار می گردد. چنانچه سفرهای کاریتان 
زیاد اســت و شــدیداً نیازمند بــه گذراندن دوره ای بــرای رفع نیازهای 
کاری خود در مالقات ها، جلســات کاری، مذاکرات و یا حتی نوشتن ایمیل 

می باشید، شرکت در این دوره را به شما توصیه می کنیم.

   Market Leader  دوره های مکالمه تجاری با

زبان آموزان با شرکت در این دوره با الگوها و کلیشه های رایج در محاوره 
تجاری و مکالمات در سطح بین الملل آشنا شده و قادر خواهند بود نیازهای 

زبانی خود در امور تجاری را به راحتی تقویت نمایند.
این مجموعه آموزشــی در قالب ۵ سطح می باشــد و مهارت های ارتباطی، 
عوامــل موفقیت در کســب و کار، مذاکرات، برندینــگ، بازاریابی موفق، 
گفتمان در جلســات رســمی، فروش و ده ها مبحث دیگر از سرفصل های 

مهم این دوره ها به شمار می روند.

اگر می خواهید درتجارت بین المللی موفق شــوید انگلیســی تجاری نیاز 
مبرم شــما می باشد. دانش انگلیسی تجاری باعث موفقیت چشمگیر شما 
 BEC در بازار کار چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد شد . مدارک
مانند سایر مدارک کمبریج از ارزش و اعتبار باالئی برخوردار بوده و اکثر 

کشورهای بزرگ صاحب تجارت آنها را به رسمیت می شناسند. 
BEC شامل سه سطح: پیش متوسطه )Preliminary( ، متوسطه )Vantage( و پیشرفته )Higher( می باشد.

آیا مالقات و جلسات کاری زیادی دارید که می بایست انگلیسی صحبت کنید؟

یا برای پیشرفت مرتبه ی شغلیتان نیاز به مدارک بین المللی در دنیای تجارت دارید؟

28
diako.ir

Our Business English course is designed to improve 
your everyday spoken and written English and 
specially to promote your fluency in business 
interactions. In this course, you will learn the language 
used in the world of professional careers. It includes 
communication skills required for using English 
effectively and efficiently in any business interaction 
ranging from brief emails to comprehensive reports.

•     Succeed in business-related studies with English 
language skills you can prove.
•     Improve your career opportunities – get the 
English language skills you need to be successful.
•     Accepted globally by top international companies 
like Procter & Gamble, HSBC and Success
•     Succeed in business-related studies with English 
language skills you can prove.
•     Improve your career opportunities – get the 
English language skills you need to be successful.

Reasons to choose Cambridge English: BEC 
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قرارداد با شــرکت ها 
و سازمان ها

چنانچــه به هــر دلیلی فرصت شــرکت در کالس هــای دیاکو را به 
صورت حضوری ندارید به شــما توصیه می کنیــم که کالس را در 

محل کار خود تشکیل دهید.
 IELTS ،کلیــه دوره های مکالمه و تخصصی )از قبیل مکالمه تجاری
PTE، و ...( بــه درخواســت مدیران و مســئولین محترم در محل 

شرکت و سازماِن مربوطه برگزار می گردد.
مدرســیِن ما با انگیزه ی فراوان نزد شــما می آیند و مطمئنیم که 

دوره ی آموزشی متفاوتی را تجربه خواهید کرد.

مزایای برگزاری کالس در محِل کاِر شما:

•     بهره وری در زمان و استفاده ی مطلوب از ساعات غیِر کاری 
•     یادگیری انگلیسی به عنوان ابزاری کلیدی در توسعه ی سازمان

•     صرفه جویی در زمان و جلوگیری از اتالف وقِت شما در مسیِر 
موسسه

•     حِس خوِب یادگیری در کناِر همکاران و دوستاِن خود
•     افزایِش انگیزه و اثربخشی در کار تیمی

•     ایجاد فضایی متنوع در محل کار و در روحیه ی کارکنان

در طی ســالیان اخیر، آکادمی دیاکو افتخار این را داشته است که 
خدمات و سرویس های آموزشی خود را با کیفیتی مطلوب به شمار 
زیادی از شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ارائه 

دهد. 

دوره های پیشنهادِی ما:

Speakout مکالمه انگلیسی با     •
 BEC همـــراه با مـدرک Market Leader مکالمـــه تجـــاری با     •

از کمبریج
PTE و IELTS آمادگی     •

•     مکاتبات تجاری )نامه، انواع ایمیل، گزارش نویسی، ...(
•     دوره فنون مذاکره و فروش

خواهشــمندیم جهت عقد قرارداد آموزشــی و هرمشــاوره ای که در این خصوص نیاز دارید با دفتر آموزش دیاکو، امور قراردادها، تماس 
حاصل نمایید. همچنین می توانید لیست شرکت های طرف قرارداد را از دفتر مربوطه دریافت نمایید. 
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دوره تربیــت مــدرس 
با مدرک TKT از کمبریج انگلستان

)Teaching Training Course(

دوره های تربیت مدرس Teaching Training Course با هدف آموزش و تشویق 
 TKT )Teaching( عالقــه مندان به تدریــس با بهره گیری از ســرفصل آزمــون
Knowledge Test کمبریج انگلستان در هر فصل برگزار می گردد. زبان آموزان 

با ســطح زبانی حداقل Upper-Intermediate و بــا حضور در آزمون ورودی می 
توانند در این دوره شرکت نمایند.

این دوره ها با حضور مربیان و ممتحنین بین المللی برگزار می شود. در پایان هر 
دوره از شــرکت کنندگان آزمون و دموی عملی گرفته می شــود و نفرات برتر در 

هر دوره به استخدام دیاکو در می آیند. 

 )Teaching Knowledge Test) TKT

TKT مدرکی بین المللی اســت که بر دانش حرفه ای تدریس زبان انگلیســی به 

عنوان زبان دوم یا خارجی استوار است. 
این آزمون دانش تدریس زبان را می سنجد. این آزمون برای شما که به تدریس 
زبان انگلیسی عالقمند هستید، صرفنظر از مقطعی که تدریس می کنید و زمینه 
ای که دارید، کامال مناســب می باشد. این آزمون دانش شما را در مورد اصول و 
مهارتهای تدریس و یادگیری زبان انگلیســی، ایده های مربوط به زبان و استفاده 

از زبان را مورد سنجش قرار می دهد.
 TKT شامل شش مدل مختلف می باشد که سه مدل اصلی آن به شرح زیر است:

•     )Module  1( زبان و زمینه های یادگیری و تدریس زبان انگلیسی
•     )Module  2( طرح درس و طرز استفاده از منابع جهت تدریس زبان انگلیسی

•     ) Module 3( اداره فرآیندهای تدریس و یاد گیری زبان انگلیسی

32
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Flexible assessment for language teachers

Teaching Knowledge Test )TKT( has been developed for people who:
•     are already teaching, but would like to take an internationally 
recognised qualification to gain formal recognition for their experience
•     want to enhance their career opportunities by broadening their 
teaching experience into specialist areas.
•     want to keep their teaching skills up to date.

TKT
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Edito مکالمه زبان فرانسه با
در طی سال های اخیر با توجه به روند رو به رشد متقاضیان به ادامه تحصیل و یا مهاجرت به کشورهای فرانسه زبان، یادگیری این زبان 
با اســتقباِل زیادی مواجه شــده است. زبان فرانســه را می توانید با مجموعه کتاب های جدید Edito، همراه با مدرسین جوان و مجرِب 

دیاکو یاد بگیرید.
این مجموعه در حال حاضر شامل چهار سطح B2,B1,A2,A1 بوده و کالس های آن در هر ترم در حال برگزاریست.

Edito ویژگی های سیستم آموزشی

•     هــر دوره کامــال مبتنــی بــر مکالمــه و روش 
approche actionnelle برنامه ریزی شده است.

•     نکات دستوری بسیار صریح و شفاف بیان شده 
است.

•     پیشرفِت چشمگیر سطِح مکالمه ی زبان آموز در 
پایان هر دوره

•     آشــنایی زبان آموز با طیف وســیعی از کلمات و 
عبارات کاربردی در هر درس

•     آشــنایی زبان آموز با موضوعــات بروز مطابق با 
مضامین فرهنگی کشور فرانسه

زبــان  مکالمــه 
اسپانیایی با

Nuevo  Prisma 

زبان اســپانیایی بعد از انگلیســی رایج ترین زبان دنیاســت به گونه ای که بیش از صدها میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به این زبان 
صحبت می کنند. اسپانیایی زبان رسمی در کشور اسپانیاست و در کلیه کشورهای آمریکای التین )به جز برزیل( به رسمیت شناخته می 

شود. اسپانیایی به عنوان زبان دوم در ایاالت متحده آمریکا بیشترین گویش ور را به خود اختصاص داده است.

مجموعه کتاب های جذاب و جدید Nuevo Prisma توسط موسسه Edinumen در غالب شش سطح از A1 تا C2 تالیف شده است. این 
مجموعه با استفاده از موضوعات به روز با درونمایه های فرهنگِی کشور اسپانیا، ارائه ی نکات دستوری صریح و شفاف، با رویکرد تقویت 

و تاکید بر چهار مهارت اصلی زبان تالیف و تدوین شده است.
•     زبان آموزان در صورت تمایل نیز می توانند نســبت به ثبت نام و شــرکت در آزمون بین المللی DELE  در پایان هر کتاب اقدام 

نمایند. دوره های آمادگی آزمون DELE در غالب کالسهای رفع اشکال و تست زنی برگزار می گردد.
•     کالس های اسپانیایی به دو صورت خصوصی و گروهی ارائه می گردد.

مکالمه زبان آلمانی با
کشــور آلمان در حال حاضر یکی از مهمترین قطب های اقتصادی دنیاســت. مقر بســیاری از شرکت های بزرگ و صنعتی در آلمان است و از 

لحاظ رشد اقتصادی و سرمایه ای اولین کشور در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
در طی ســال های اخیر دانشــگاه های آلمان به عده زیادی از زبان آموزانی که دوره های زبان آلمانی  را پشــت ســر گذاشــته و موفق به 
دریافت مدرک مورد قبول و رســمی )گوته( شــده اند 
پذیرش داده است. تسلط به زبان آلمانی امتیاز بزرگی 
برای گرفتن ویزا و پذیرش برای دانشگاه های آلمان به 

حساب می آید.

مجموعه کتاب های جدید، جذاب و رنگی                                    
از انتشارات Hueber و برای افراد باالی 16 سال جهت 

آمادگی آزمون ZD آلمانی طراحی شده است.
ســری کتاب هــای Menschen بر خالف بســیاری کتب 
 )Kommunikativ( قدیمی تر، برپایه سیستم ارتباطی
یعنی با تاکید بر دو مهارت گفتاری و شنیداری طراحی و 

تالیف شده است. 
و همگی از نظر میزان مطالب درســی دارای هارمونی و 

یکپارچگی می باشند.

زبــان آموزان پــس از ســپری نمودن ســطح مقدماتی 
)A1( مــی تواننــد جهت اخذ مــدرک بیــن المللی زبان 

آلمانــی Zertifikat Deutsch A1 و پــس از گذراندن 
ســطح )B1( جهت اخــذ مدرک بین المللــی زبان آلمانی  
Goethe-Zertifikat B1 در امتحانــات موسســه گوته 

انستیتو اقدام و شرکت نمایند.

Zertifikat Deutsch A1 :دوره ی ویژه ی آمادگی آزمون سفارت
مختص افرادی اســت که با شــرکت در این امتحان متقاضی رفتن به کشــور آلمان از طریق ازدواج، مهاجرت یا پیوســتن به اعضای خانواده 

هستند.

Zertifikat Deutsch B :دوره ی ویژه ی آمادگی امتحان
این دوره مخصوص افرادی است که متقاضی اخذ مدرک بین المللی  Zertifikat Deutsch B1 می باشند که این آزمون شرط پیش نیاز جهت 

ورود به کالج های آلمانی زبان در دانشگاه های آلمان است.

مدرسین مجرِب زبان آلمانی در آکادمی دیاکو سعی بر آن خواهند داشت تا با بهره گیری از جدیدترین منابع آموزشی، به بهترین شکل و نیز 
در کوتاه ترین زمان ممکن زبان آلمانی را به شما آموزش دهند و شما در مدت کوتاهی شیرین صحبت کردن به آلمانی را بچشید!
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پکیج های خصوصی
همواره این باور غلط در ذهن برخی زبان آموزان وجود داشــته که یادگیری زبان 
در کالس های خصوصی به اندازه کالس های عمومی و گروهی راندمان آموزشــی 
ندارد، اما ســال ها تجربه ما در آموزش به ما ثابت کرده می توان با برنامه ریزی 
دقیق آموزشی و استفاده از اساتید جوان و انگیزشی کالس های خصوصی با اثر 

بخشی زیاد را برای زبان آموزان عزیز طراحی و اجرا نمود.
کارنامه و رزومه صدها زبان آموز موفق در طی این سال ها که با پکیج های خصوصی 

موسسه همراه بوده اند می تواند مهر تاییدی بر این ادعا باشد. 
پکیج های خصوصی برای افرادی طراحی شــده اســت که به دنبال فراگیری زبان 
انگلیسی در حداقل زمان می باشند. چنانچه زمان شما به هر دلیلی محدود بوده 
و فرصت شــرکت در کالس های عمومی ما را ندارید به شــما توصیه می کنیم که 

در کالس های خصوصی ما شرکت کنید. 

مزایای شرکت در دوره های خصوصی

با انتخاب دوره های خصوصی ضمن ســرعت بخشــیدن به یادگیری زبان، از زماِن 
خود نهایت استفاده را ببرید.

•     مدرس دلخواه خود را انتخاب کنید.
•     زماِن دلخواه برای تشکیل کالستان را انتخاب کنید.

•     چند برابر زمان نسبت به کالس های گروهی در کالس صحبت کنید.
•     هر کتاب مکالمه را در مدت زمان بسیار فشرده تری به اتمام برسانید.

•     برنامه ریزی هر جلسه از کالس  با توجه به نقاط ضعف و قوت شما در مهارت 
های مختلف زبانی صورت می گیرد.

برای شرکت در این دوره ها و دریافت مشاوره رایگان به دفتر آموزش در کلیه 
شعب مراجعه نمایید. 

صمیمانه منتظر دیدار شما هستیم.

شرکت در دوره های خصوصی به افراد زیر توصیه می گردد: 

•     افراد شاغلی که مشغله ی کاری اجازه شرکت در کالس های عمومی به صورت منظم و مداوم را به آنها نمی دهد.
•     افرادی که احساس می کنند روش یادگیریشان )learning style( با شرکت در کالس های خصوصی تطابق بیشتری دارد.

•     دانشجویانی که جهت ادامه تحصیل نیازمند مدرک IELTS در مدت زمان محدود هستند.
•     گروه های دوستانه و فامیلی 2 تا ۵ نفره که تمایل به شرکت در یک کالس را با یکدیگر دارند.

Private Courses
Save Your Time, Enjoy Learning English!
If you are pressed for time and seek to learn all the materials available in a course 

within a shorter period of time, or if you are an IELTS or TOEFL candidate, but don’t 

have enough time to attend our group classes, we definitely recommend you to go for 

one of our private packages to save your time.

Private packages are offered, at your request, in full private )one-on-one class( or semi-

private )group of 2 to 5 people( classes.
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با ما معاشرت کنید!
آخرین اخبار و اطالعات موسسه را می توانید در وب سایت رسمی 

ما به نشانی www.diako.ir دنبال کنید.
همچنین می توانید از طریق لینک t.me/diakoacademy به کانال  
رسمی ما در تلگرام  ملحق شوید و در اینستاگرام و فیس بوک به 

ما بپیوندید.
 www.Instagram.com/diakoacademy

 www.facebook.com/diakoacademy

نظــرات و پیشــنهادات خــود را از طریق تلگــرام  diakosms@ و 
ایمیل info@diako.ir با ما در میان بگذارید.

diakoacademy

diako

38
diako.ir


