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باسالم و احترام
نظر به برگزاری دورههای معتبر بینالمللی در ایران توسط موسسه غیرانتفاعی
دانشگستر(اجوکاتک) ،اطالعات الزم درباره این دورهها بپیوست تقدیم می گردد .این دورهها
توسط نهاد آموزشی  INTESOL WORLDWIDEو همچنین نهاد آکادمیک
 ALAPUKدر انگلستان صدور و تایید می شوند
مزایا و تسهیالت دیگر نیز به شرح ذیل است:

 اخذ مدرک بینالمللی معتبر قابل ارائه به مراکز داخلی و خارجی زبان انگلیسی.
 استفاده از این مدرک برای تدریس حتی درصورتیکه مدرک دانشگاهی شما
آموزش زبان انگلیسی نباشد.

دفتر مرکزی

 دریافت مستقیم مدرک بهصورت الکترونیکی از INTESOL WORLDWIDE
انگلستان
 درج کد اختصاصی بر روی مدرک توسط نهاد  ALAPUKانگلستان
 امکان دریافت تسهیالت اعتباری جهت پرداخت هزینه مدرک بهصورت اقساطی
توسط صندوق رفاه دانشجویان دانشگستر(اجوکاتک)
 امکان اعتبار سنجی مدرک در نهاد آموزشی  ALAPUKانگلستان.
 کاهش قیمت مدارک حتی تا یک سوم قیمت اصلی انگلستان ویژه دانشجویان
ایران.
 دریافت پول به تومان و ارسال هزینه دوره توسط  PayPalدانشگستر بدون نیاز
به صرافی.
 امکان دریافت شغل در خارج از ایران
با احترام
نماینده انحصاری اینتیسول انگلستان در ایران
INTESOL IRAN
و مدیر عامل موسسه غیر انتفاعی دانش گستر

آموزشگاه آنالین دانشگستر(اجوکاتک)
تلفن021-91079420 :
Educatech.ir
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سؤالهای رایج:
 چه سازمانی تیسول را ارائه میدهد؟
 نمایندگی انحصاری تیسول در ایران  INTESOL IRANاست که تحت موسسه ثبتشده دانشگستر(اجوکاتک) فعالیت میکند .نام
 INTESOL IRANکه از سال  5102به نام  IRAN INTESOLفعالیت میکرد و پسازآن با ارتقاء سازمانی به INTESOL IRAN
تغییر نام داد به همراه نام مدیران علمی مجموعه در سایت  INTESOL WORLDWIDEو  ALAPUKبه آدرسهای زیر ثبتشده و
قابلمشاهده است.
 https://intesoltesoltraining.com/intesol-staff-worldwide/

 http://www.intesolinternational.com/en/intesol-iran/
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 مدرک  TESOLچیست؟



TESOLمخفف کلمات  Teach English to Speakers of Other Languagesیعنی تدریس زبان انگلیسی به افرادی که
زبان اصلی آنها انگلیسی نیست .این دوره صرفا برای افرادی است که می خواهند مدرس زبان انگلیسی باشند و مدرکی حرفه ای در رزومه
خودشان داشته باشند یا اینکه می خواهند برای بدست آوردن شغل تدریس در دیگر کشورها مهاجرت کنند .

 مدرک تیسول چند سطح دارد؟
 در حال حاضر مدرک تیسول در  4سطح قابل ارائه است
برای مدرسانی که سابقه تدریس ندارند و قصد دارند وارد حوزه آموزش زبان انگلیسی شوند .این دوره حاوی دو بخش آنالین
(عملی) و تئوری (  )Self studyاست و پس از پایان دوره مدرک  TESOL Certificateدریافت میکنند

TESOL
CERTIFICATE

این دوره معادل  051ساعت آموزشی است و برای مدرسهایی که قصد دارند برای تدریس مقاطع کودکان و نوحوانان TESOL LEVEL 3
در خارج از کشور آغاز کنند .دوره عالوه بر ماژولهای مبانی تدریس زبان انگلیسی حاوی بخشی برای تدریس کودکان
و نوجوانان است .مدرک آن توسط نهاد  INTESOL WORLDWIDEصادر میشود که بیش از  5۲سال سابقه تربیت
مدرس در حوزه  TESOLدارد.
مدرک تیسول مورد تایید  )ALAP (Awarding Language Aquisition for Professionalsانگلستان
است و به این معناست که محتوا و کیفیت آن کامال تایید شده است و اعتبار بینالمللی دارد .اساتید این دوره دارای
مدرک  Masters in TESOLدارند که در طول دوره بازخوردهای الزم را به شما خواهند داد.
این دوره معادل  0۹1ساعت دوره آموزشی است و مدرک آن توسط نهاد  INTESOL WORLDWIDEصادر

TESOL LEVEL 5

میشود که بیش از  5۲سال سابقه تربیت مدرس در حوزه  TESOLدارد .برای اساتیدی که سابقه تدریس دارند و این
مدرک معادل CELTAاست .محتوای آکادمیک دارد و در خارج از ایران میتوانند در هر سطحی تدریس رو شروع
کنند .مدرک تیسول مورد تائید )ALAP (Awarding Language Aquisition for Professionals
انگلستان است و به این معناست که محتوا و کیفیت آن کامالً تائید شده است و اعتبار بینالمللی دارد .اساتید این دوره
دارای مدرک  Masters in TESOLدارند که در طول دوره بازخوردهای الزم را به شما خواهند داد.
این دو هر معادل  DELTAاست و به اساتید حرفهای که تیسول سطح پنج را گذراندهاند توصیه میشود.

TESOL LEVEL 7

- This is an internationally accredited certificate which is recognised overseas, TESOL Course L3 is equivalent to

the Cambridge TKT Modules exam, L5 is equivalent to the Cambridge CELTA and L7 is equivalent to
Cambridge DELTA course.

 مدرک  IELTS for Teachersچیست؟
 این مدرک که معادل  051ساعت کالس است برای اساتیدی است که تمایل دارند نهتنها با شیوههای تدریس کالسهای آمادگی آزمون آیلتس
آشنا شوند بلکه مدرکی قابلارائه به مؤسسات زبانی داخل و خارج از ایران داشته باشند که مشخص کند توانایی الزم برای تدریس آیلتس را دارند.
این مدرک از جانب انگلستان نیز مورد تائید است.
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 از کجا بدانم در چه سطح تیسول ثبتنام کنم؟
 چنانچه از اساتید زبان باشید و سابقه تدریس داشته باشید الزم از بخشی از تدریس خود را ضبط کرده و برای ما ارسال نمایید تا سطح ثبتنام
شما برای مدرک تیسول مشخص شود )(TPو چنانچه سابقه تدریس نداشته باشید الزم است تا با مدیر آموزش مصاحبه داشته باشید.
اساتیدی که در مرکز بینالمللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یا آموزشگاه دانشگستر(اجوکاتک) آموزش دیدهاند نیازی به ارسال TP
ندارند.
 آیا مدرک چاپی دریافت میکنم؟ ارسال مدرک چند روز طول میکشد؟
 مدرک بهصورت نسخه الکترونیکی با کد اختصاصی و لوگوی رسمی  ALAPارسال خواهد شد که قابل پرینت و ارائه به نهادهای دیگر
است .صدور و ارسال مدرک  02روز کاری پس از پرداخت صورت خواهد گرفت.
 نهاد اینتیسول چه اعتباری دارد؟
 INTESOL WORLDWIDE نهاد آموزشی انگلستان دارای رتبه باال در حوزه  TEFL/TESOLکه از سال  0۹۹1شروع به کار کرده
است .این نهاد ارائهکننده مدارک  TESOLو IELTS FOR TEACHERSو  VOCATIONAL COURSESو مدارک سطوح CEFR
که در دنیا شناختهشده است .اساتید تائید شده با مدارک بینالمللی ازجمله مهمترین افتخارات اینتیسول است .ازجمله افتخارات دیگر اینتیسول،
دسترسی به فرصتهای شغلی در سراسر دنیا است.
 مدرک اینتیسول همانطور که گفته خواهد شد در هر  6قاره دنیا قابل اعتباراست ALAPUK .یک نهاد کیفیتسنجی است .هر مدرکی که
از انگلستان صادر میشود باید توسط یکی از سه نهاد کیفیتسنجی مدارک مورد تائید قرار گرفته باشد.
 برخی از اعتبارهای  INTESOL WORLDWIDEو ALAPUK
 oهفده  MASTER FRANCHIZEدر دنیا در کشورهای ایران ،ترکیه ،ایتالیا ،سریالنکا ،دوبی ،ازبکستان ،اسپانیا ،قبرس ،چین،
روسیه ،یونان ،ژاپن ،هند ،افریقای جنوبی ،ارمنستان ،ویتنام و کامبوج .الزمه به ذکر است که هرکدام از این مراکز ،زیرمجموعههای
متعددی دارند .سایت برخی از مراکز را میتوانید در اینجا ببینید.
https://alapuk.org/accredited-course-providers/
 oهفت شعبه در دنیا
 oهشت آژانس در دنیا ازجمله
GOLDSTAR, THE REALLY GREAT TECHER COMPANY,SPL EDUCATION, TEFL SOURCE,
ESLSARTER, TDE, MECHA

 ALAPUK oبهعنوان نهادی که مدارک زبانی را مورد تائید قرار میدهد .وقتی یک مدرک زبانی از  ALAPتأییدیه داشته باشد به
این معناست که کیفیت آموزش در آن مرکز مورد تائید است.
 oعضو https://thecpdregister.com/view/alap-777159 : CPD
 oاینتیسول عضو نهاد رسمی انگلستان به نام https://www.ukrlp.co.uk
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 آیا مدرکی که میگیرم قابل اعتبار سنجی است؟
 oکلیه مدارک صادرشده از جانب  INTESOL WORLDWIDEتوسط نهاد  ALAPUKتائید شده و در سایت alapuk.org
قابل اعتبار سنجی است.
 هزینه دورهها چقدر است؟
 هزینه دورههای پر متقاضی ما در ایران بهصورت قیمت اختصاصی در نظر گرفتهشده است .در جدول زیر قیمت اصلی دورهها ذکرشده و
سپس قیمتی که برای ایران در نظر گرفتهایم جهت مقایسه درج میکنیم.
قیمت حدودی به ریال

قیمت ما در ایران

قیمت اصلی

نام دوره

 050.95999تومان

 566پوند

 242پوند معادل  55میلیون تومان

TESOL LEVEL 3

 0050.95999تومان

 485پوند

 ۲۹2پوند معادل  11میلیون تومان

TESOL LEVEL 5

450.95999تومان

 01۲پوند

 5۹2پوند معادل  00میلیون تومان

IELTS FOR TEACHER

 چطور میتوانم هزینه کالس را پرداخت کنم؟
 روش اول :پرداخت نقدی است که پس از پایان دوره مدرک با فاصله  02روز کاری برای متقاضی به آدرس ارسال خواهد شد.
 روش دوم :پرداخت قسطی که دوسوم هزینه دوره بهصورت نقدی و مابقی مبلغ به یکی از دو روش ذیل قابل وصول است.
 oاخذ یک فقره چک که مدرک پس از وصول چک به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.
 oپرداخت قسطی به صورت اقساط  1تا  2ماهه و مدرک پس از پایان اقساط به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.
 چطور میتوانم ثبتنام کنم؟
 برای ثبتنام به سایت  educatech.irو یا سایت  intesoliran.comرفته ،منوی دورههای بینالمللی و سپس منوی مدارک
ویژه اساتید زبان انتخاب کرده و ثبتنام را انجام میدهید.
 هزینهها بهصورت ریالی خواهد بود؟
 کلیه هزینهها بهصورت ریالی برای یک فصل در نظر گرفته شدهاند .با توجه به نوسانات بازار ارز ایران ،قیمتها در هر فصل تغییر خواهند
کرد.
 دوره چگونه انجام میشود؟
دوره دو بخش دارد
 الف)THEORETICAL TESOL( :
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 انجام میشود و و تسکهای داده شده توسط دانشجو انجام و برای استاد ارسالself study  دوره تئوری آفالین که بهصورتo
 هر. درس بعدی برای دانشجو ارسال میشود، استاد فیدبکهای الزم و نمره تسک را ارسال میکند و در صورت تایید.میشود
.درس پس از انجام کامل درس قبلی در دسترس خواهد بود
)PRACTICAL TESOL( دوره عملی: ب
 چنانچه در دورههای تربیت مدرس آموزشگاه دانشگستر و یا دانشگاه صنعتی. که بهصورت کالسهای آنالین برگزار میشودo
. این دوره را الزم نخواهید داشت،امیرکبیر شرکت کرده باشید
 در چیست؟TESOL  وCELTA  تفاوت
Who’s it for?

IRAN INTESOL Course

Cambridge CELTA

Non-native speakers with upper intermediate to advanced level
English/teaching to adults and young learners

Native speakers and non-native
speakers /teaching to adults

What kind of
certificate do I get?

A certificate of achievement – this is an internationally accredited certificate An internationally recognised
which is recognised overseas, TESOL Course L3 is equivalent to the
certificate.
Cambridge TKT Modules exam, L5 is equivalent to the Cambridge CELTA
and L7 is equivalent to Cambridge DELTA course.
What about external U.K TESOL (ALAP) validation level 5
Cambridge ESOL validation.
validation?
level 5
What is assessed?

Your teaching ability and your knowledge of English language. Internal
assessment with external moderation.

Your teaching ability and English
language competence.

What is the course
length?

0202: 8 weeks / 2017:( Inside IRAN)

4 weeks(in class or blended
course abroad)

What are the course 35 hours per week+ 16 hours for workshops + 8 TPs
hours?

35 contact hours per week as
well as a significant amount of
independent learning and
study.

How much teaching A total of 80 minutes teaching to your classmates+ A total of 6 hours
do I do?
teaching to real learners at two different levels

A total of 6 hours teaching to
real learners at two different
levels.

How much written
work is there?
How much does it
cost?

10 written assignment.

4 written assignments.

022 GBP

1200 GBP + accommodation fee

)آموزشگاه آنالین دانشگستر(اجوکاتک
021-91079420 :تلفن
Educatech.ir

نماینده رسمی  INTESOL WORLDWIDE , ALAPو IMPERIAL ENGLISH UK
8

 نمونه مدرک

 خصوصیات مدرک:
 شماره سریال مدرک در گوشه پایین سمت راست
 آرم  ALAPUKدر گوشه پایین سمت چپ

 مشخصات کامل مدرک و نهاد صادرکننده در انگلستان در پایین صفحه
 آرم  INTESOL WORLDWIDEدر باال گوشه سمت راست
 هولوگرام مخصوص ALAP
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 من دانشجوی اجوکاتک نیستم ،آیا میتوانم از تسهیالت پرداخت قسطی بهرهمند شوم؟
 بله ،چنانچه بخش آموزش تشخیص دهد که شما میتوانید در دورهها ثبتنام نمایید ،دانشجوی اجوکاتک محسوب شده و
تسهیالت شامل شما نیز میشود.
 دورههای تیسول چقدر زمان من را میگیرد ؟
 دورههای ما چه در تیسول و چه در آیلتس ،دو بخش دارد:
 oالف :دوره تئوری که آفالین است .یعنی استاد فایل پیدیاف و متریال الزم را میفرستد ،شما مطالعه میکنید و
سپس تسک های الزم را انجام داده و ارسال میکنید .برای مطالعه و ارسال هر درس ،یک هفته فرصت خواهید
داشت .زمان مدنظر برای مطالعه و ارسال تسک نیز آزاد است.
زمان دوره  TESOL L 3و  6 ، IELTS for TEACHERSتا  8هفته و زمان دوره  05 ،TESOL L 5هفته
است.
 oب :بخش کارگاه آموزشی که چنانچه قبالً در کالسهای تی تی سی اجوکاتک یا مراکز معتبر مورد تائید اجوکاتک
شرکت نکرده باشید ،الزم است در این دورهها که بهصورت آنالین است شرکت نمایید .این دورهها عموماً در
روزهای پنجشنبه صبح تشکیل میشود اما بنا به تقاضای دانشجویان و تائید اساتید ،قابل تغییر است.
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 تهران-دفتر مرکزی ایران
021-91079420
info@educatech.ir
Educatech.ir
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