
 شهریه دوره های آموزش آزاد زبان های خارجی
 

 

 آزاد زبان انگليسی دوره های آموزش آزمون تعيين سطح جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 
 

 

 

 آزاد زبان انگليسی )ترميک( دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( نام دوره

Basic 1 

3,000,000 
Basic 2 

Elementary1 

Elementary2 

Pre-Intermediate1 

3,800,000 
Pre-Intermediate2 

Intermediate1 

Intermediate2 

Uper Intermediate1 

4,400,000 
Uper Intermediate2 

Advanced1 

Advanced2 

 آزاد زبان انگليسی )فشرده( دوره های آموزش جدول شهریه

 )ریال(مبلغ  نام دوره

Basic 
6,000,000 

Elementary 

Pre-Intermediate 
7,200,000 

Intermediate 

Uper Intermediate 
8,800,000 

Advanced 



 

آزاد زبان انگليسی دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( نام دوره

 18,000,000 جلسه 12تدریس خصوص 

 

 (IELTSزبان انگليسی )آزاد  دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( نام دوره

Pre IELTS1 

5,000,000 
Pre IELTS2 

IELTS1 

IELTS2 

 

 

 

 (Free Discussionآزاد زبان انگليسی ) دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( نام دوره

Free Discussion1 

2,500,000 
Free Discussion2 
Free Discussion3 
Free Discussion4 

 

 

 

 آموزش زبان فرانسه

 آزاد زبان فرانسه دوره های آموزش آزمون تعيين سطح جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان



Placement Test 400,000 

 

 

 زبان فرانسه  دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( نام دوره

 DELF 5,000,000 زبان فرانسه یآمادگ یدوره ها

 TEF 5,000,000 زبان فرانسه یآمادگ یها دوره

 TCF 5,000,000 زبان فرانسه یآمادگ یها دوره

 3,500,000 زبان فرانسه کیترم یها دوره

 12,000,000 جلسه 12تدریس خصوص 

 

 

 آموزش زبان آلمانی

 آزاد زبان آلمانی دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 

 4,000,000 آلمانیزبان  کیترم یها دوره

 

 آموزش زبان اسپانیایی

 آزاد زبان اسپانيایی دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 



 4,000,000 اسپانیاییزبان  کیترم یها دوره

 

 

 آموزش زبان ایتالیایی

 ایتالياییآزاد زبان  دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 

 4,000,000 ایتالیاییزبان  کیترم یها دوره

 

 آموزش زبان ترکی استانبولی

 آزاد زبان ترکی استانبولی دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 

 4,000,000 ترکی استانبولیزبان  کیترم یها دوره

 

 آموزش زبان عربی

 آزاد زبان عربی دوره های آموزش جدول شهریه

 مبلغ )ریال( عنوان

Placement Test 400,000 

 3,000,000 عربیزبان  کیترم یها دوره

 

 


